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१) दनांक २६/०२/२०२१ रोजी सकाळी ११.०० वाजता संप न झाले या 
ऑनलाईन (ॲप दारे) सवसाधारण महासभेचे व दनांक २६/०२/२०२१ रोजी दपुार  १२.०० वाजता 
संप न झाले या ऑनलाईन (ॲप दारे) वशषे महासभचे ेकायवृ त कायम करणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , दनांक २६/०२/२०२१ रोजी सकाळी ११.०० वाजता संप न झाले या 
ऑनलाईन (ॲप दारे) सवसाधारण महासभेचे व दनांक २६/०२/२०२१ रोजी दपुार  १२.०० वाजता संप न 
झाले या ऑनलाईन (ॲप दारे) वशषे महासभेचे कायवृ त कायम करणेस मा यता दान कर यात येत 
आहे. 
सवानुमते मंजुर 

  अनुकूल मते  :- ४८    तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद   
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

जळगांव शहर महानगरपा लके या मुदत संपले या यापार  संकुलातील 
गाळयांबाबत धोरणा मक नणय घेणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय 
घेणे. 
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मुलभुत सोई सु वधांचा वकास काय मा अतंगत महासभा ठराव .५९ 
द.०७/१२/२०१८ अ वये मा यता मळाले या वाड ं .१३ मधील पढू ल दोन कामाचें स ह नबंर दु ती करणे, १) 
वाड .१३ म ये स.न.ं४५४ राकेश नगर ओपन पेसला चेन लगं फेि संग करणे र कम .७२८८१५/- २) वाड ं .१३ 
मधील नतुन वषा कॉलनी म ये स.न.ं४४५/२ब ओपन पेसला चेन लगं फेि संग करणे र कम .११०६४५३/- मा  चे 
कामांचे स ह नंबर दु ती करणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क ,महानगरपा लका े ात मलुभतु सोई सु वधाचंा वकास काय मा अतंगत 
जळगांव शहर महानगरपा लका या व वध वकास कामांना र कम .५.०० कोट  अनदुान महारा  शासन नणय 
मांक मनपा-२०१७/ -१७० अ/न व-१६ मं ालय मुबंई द.२८/०३/२०१८ अ वये वतर त कर यात आलेले आहे. या 

अतंगत खाल ल नमदु कामे समा व ठ कर यास महासभा ठराव ं .५९ द.०७/१२/२०१८ अ वये मा यता दान 
केलेल  आहे. 

                         प र श ठ -०१ 
अ. . कामाच ेनांव र कम . 
१. वाड .१३ म ये स.न.ं४५२ राकेश नगर ओपन पेसला चेन लगं फेि सगं करणे. ७२८८१५/- 
२. वाड ं .१३ मधील नतुन वषा कॉलनी म ये स.न.ं४४२ ओपन पेसला चेन लगं 

फेि सगं करणे 
११०६४५३/- 

वर नमदु दो ह  कामांना शासनाने महारा  शासन नणय मांक मनपा २०१८/ -१७० अ (२७)/न व-
१६ मं ालय मुबंई द.२८/०२/२०१९ चे शासन नणया नसुार शासक य मा यता दान केलेल  आहे. परंतु 
शासक य मा यता मळा यानतंर न वदा या सु  असतांना सदर कामां या अदंाजप कातील व ठरावातील 

स ह नबंर वेगवेगळे अस याचे नदशनास आल े यामळेु सदरच े करणाच े न वदा या आहे या ि थतीत 
आज मतीस आहे. सदर कामां या अदंाजप कातील स ह नबंर खाल ल माणे दु ती करणे आव यक आहे. 

                          प र श ठ -०२ 
अ. . कामाच ेनांव र कम . 
१. वाड .१३ म ये स.न.ं४५४ राकेश नगर ओपन पेसला चेन लगं फेि सगं करणे. ७२८८१५/- 
२. वाड ं .१३ मधील नतुन वषा कॉलनी म ये स.न.ं४४५/२ ब ओपन पेसला 

चेन लगं फेि सगं करणे 
११०६४५३/- 

 
वर नमदु प र श ठ -०१ व प र श ठ-०२ पहाता प र श ठ-०२ मधील नमदु कामांम य े दु ती 

हो याकर ता महापौर यांनी प  दलेले आहे. यात सदर दु ती बाबत ठराव ये या महासभेत पार त कर यात येईल 
असे नमदु कर यात आललेे आहे. याअनषुगंाने वर नमदु कामांचा दु तीचा ताव अवर स चव नगर वकास 
वभाग मं ालय मुबंई यां या कडसे प  ं .जशमनपा/ क प/२०१ द.२२/१२/२०२० अ वये सादर कर यात आला 
यानसुार शासन शु द प क ं .मनपा-२०१८/ . .१७०अ (२७)/न व-१६ मं ालय मुबंई द.०५/०१/२०२१ अ वये वर 
नमदु माणे प र श ठ २ मधील नमदु कामाचंी दु ती क न मा यता ा त झालले  आहे. सदर कामी यापवु च ई-
न वदा स द क न दले या मदुतीत म तदेार वलास पी पाट ल यांचे न वदा रकमेपे ा ९.९९% कमीचे दर 
सवात कमी आले यानसुार र कम .१६,५१,९२५ मा चा अपे त खच असनु सदरचा खच हा मलुभतु सोयी 
सु वधाचा वकास काय म अतंगत ा त र कम . ५ कोट  अतंगत खच करावयाचा आहे. 

शासन शु द प क ं .मनपा-२०१८/ . .१७०अ (२७)/न व-१६ मं ालय मुबंई द.०५/०१/२०२१ अ वये 
कामा या नावाम ये दु ती झा याने उपरो त प र श ठ-०२ मधील नमदु कामांम य े दु ती करणेस मा यता 
दान कर यात येत आहे तसेच या कामी न वदा धारक वलास पी पाट ल यांचे अदंाजीत र कमेपे ा ९.९९% 

कमीच ेदर वीकृत क न र कम .१६,५१,९२५/- मा ची सं वधा कर यास व १% परफॉम स स यरु ट  र कमेचा 
भरणा म तदेार यांचेकडून क न घेणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 
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शासनाने सदर करणी मनपा अ ध नयम/शासन नणय/आदेशा माणे आव यक या सव बाबींची 
पतुता क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 

 
सवानमुत ेमजुंर 

  अनकूुल मत े :-  ५१   तकुल मत े:- ००  
सचूक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनमुोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान 

रोटर  लब ऑफ जळगांव टास माफत शवाजीनगर जळगावं मशानभमूी 

सुशो भकरण करणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 
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     असा ठराव कर यात येतो क , ी.धनराज कासट, अ य  रोटर  लब ऑफ,जळगांव टास यांनी 

रोटर  लब ऑफ जळगांव टास तफ शवाजीनगर जळगांव येथील मशानभमुी सशुो भकरण क न देण े

बाबत ताव दलेला आहे. 
अजदार यांच े तावानसुार शवाजीनगर मशानभमुी येथे तावात नमदु केलेल  काम े सदर सं था 

वनामु य व वखचान ेक न देणार आहेत. रोटर  लब ऑफ जळगांव टास ह  सं था सामािजक सं था असनु 

तावात नमदु काम े वनामु य करणार अस याने मनपास कुठलाह  आ थक भदंुड बसणार नसनु मनपाची बचत 

होणार अस याने रोटर  लब ऑफ जळगांव टास यानंा शवाजीनगर मशानभमूी सशुो भकरण करणेस परवानगी 

देणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

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

पतुता क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 

सवानमुत ेमजुंर 

 अनकूुल मत े :- ५१    तकुल मत े:- ०० 

सचूक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   

अनमुोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान 
 

मौजे जळगांव शवार स.न.ं४१५/२ या ज मनीतनु जाणा या १८.०० मी ं द वकास 
योजना र याने बाधीत ज मनीचे भुसपंादना बाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेणे.

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहरा या मजुंर वकास योजनेतील (वाढ व ह ) मौजे जळगांव 

स.न.ं४१५/२ या ज मनीतनु जाणा या १८.०० मी ं द वकास योजना र याने बाधीत या ज मनी या 

सपंादनासबंधंी म. ा व न.र अ ध नयमाचे कलम १२७ नसुार खरेद  सचुना ज मन मालक ी.स तष सोमा भोळे 

यांनी नयोजन ाधीकरणास दलेल  आहे या अनषुगंाने आर णा खाल ल ज मनीचे सपंादना बाबतची कायवाह  

करणे कामी माह ती खाल ल माणे 

१) जळगांव शहराकर ता मजुंर वकास योजना (वाढ व ह ) शासनाने आदेश .ट .पी.एस.३५९९/७३८/ 
सी.आर.१४२ (ए) यडुी-९ द.११/०२/२००२ अ वये मजुंर केलेल  असनु उ त वकास योजना द.०७/०४/२००२ पसनु 
अमंलात आहे तसचे उवर त वगळले या भागाची वकास योजना (इ.पी) शासनाने अ धसचुना 
.ट .पी.एस.३५०३/४९३/ सी.आर.१०२ (ए)/०३ यडुी-९ द.१०/०८/२००४ दारे मजुंर केलेल  आहे व ती 
द.०१/१०/२००४ पासनु अमंलात आलले  आहे. 
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२) सदर मजंरु वकास योजना अहवालात मौजे जळगांव शवार स.न.ं४१५/२ या ज मनीतनु १८.०० 
मी ं द वकास योजना र याने बाधीत ज मनीचे अदंाजे े  ५०७८.०० चौ.मी कर ता दश वलेल ेआहे. 

३) मनपा प  जा. .नर/२०८४ द.३१/१२/२०२० नसुार ट .डी.आर घे यात प  दल ेअसता अजदार 
यांनी ट .डी.आर घे यास नकार दलेला असनु भसुपंादन कायदा २०१३ चे तरतदु  नसुार भसुपंादन या क न 
मोबदला सव कायदेशीर लाभ मळणे बाबतची मागणी केलेल  आहे. 

४) अजदार यांच ेमालक चे मौजे जळगांव शवार स.न.ं४१५/२ या ज मनीतनु जाणा या १८.०० मी ं द 
वकास योजना र  याने बाधीत अदंाजे े  ५०७८.०० चौ.मी. च े भसुपंादन ताव िज हा धकार  जळगांव 
यांचेकड े सादर करणे (२वषा या मदुतीत) आव यक आहे. या कामी वषयाकं त ज मनीचे सन २०२० या 
श स दगणका मधील दरा नसुार .१८८०/- त चौ.मी. (१/१३१, पान न.ं२८) इतके आहे या अनषुगंाने 
भसुपंादन कामी अपे ीत खच खाल ल माणे होईल. 

आर ण . शवार स.न.ं भसुपंादन े  श. स.गणक दर/ 

चौ.मी. 

अदंाजीत खच 

१८०.०० मी. ं द 

वकास योजना र ता 

जळगांव ४१५/२ ५०७८.०० १८८०/-  .९५,४६,६४०/-     

+ .९५,४६,६४०/- 

.१,९०,९३,२८०/- 

वर ल माणे .१,९०,९३,२८०/- मा  च े अपे ीत खच, सयंु त मोजणीसाठ  येणारा खच, व तावा 

अतंगत वेळोवेळी येणा या खचास व ताव िज हा धकार  तथा भसुपंादन अ धकार  यांचेकडसे पाठ वणे कामी 

मा यता दान कर यात यते आहे. 

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

पतुता क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 

सवानमुत ेमजुंर 

  अनकूुल मते  :-  ५१   तकुल मत े:- ०० 
सचूक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनमुोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान 

भुसपंादन ताव .१८७/२०१७-जळगावं भुसावळ ४ या रे वे मागासाठ  सपंादन 
मौजे जळगावं शहर येथील जमीन भुसपंादनाबाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेणे.
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असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहराकर ता शासनाने अ धसचुना .ट .पी. एस.३५८८/१९४/ 

स.आर-९७/ यडुी-९ द.०६/०१/१९९३ अ वये सधुार त वकास योजना जळगांव (जुनी ह ) मजुंर केलेल  असनू उ त 

वकास योजना द.१५/०२/१९९३ पासनु अमंलात आलले  आहे. तसेच मजुंर वकास योजना (वाढ व ह ) शासनाने 

आदेश .ट .पी.एस.३५९९/७३८/सी.आर. १४२ (ए) यडुी-९ द.११/०२/२००२ अ वये मजुंर केलेल  असनु उ त वकास 

योजना द.०७/०४/२००२ पासनु अमंलात आहे तसेच उवर त वगळले या भागाची वकास योजना (इ.पी) शासनान े

अ धसचुना .ट .पी.एस.३५०३/४९३/सी.आर.-१०२ (ए) /०३ यडुी-०९ द.१०/०८/२००४ दारे मजुंर केलेल  आहे व ती 

द.०१/१०/२००४ पासनु अमंलात आलले  आहे. 

भसुपंादन अ धकार  यांचे प  ./भसुपंादन/जळगावं-भसुावळ/एसआर/१८७, द.०९/१०/२०२० म ये नमदु 

खाल ल दश वले या ज मनी गट/स.न.ं/महानगरपा लके या नाव ेअसनु उ त वकास योजने म य ेखाल ल माणे 

आर त आहेत. 

अ.न.ं सपंादन होणा या ज मनी गट न.ं सपंादन खाल ल े  वकास योजने नसुार योजन 

१ ४८७/अ/१/२ ०.०७ २४ व १८ मी ं द व.यो.र ता 
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२ ४८८/२ ०.०६ १८ व १५ मी ं द व.यो.र ता 
३ ४९०/२/२ १०४.०० चौ.मी १८ मी ं द व.यो.र ता 
४ ४९७ ०.०९ १८ व १५ मी ं द व.यो.र ता 

वर नमदु उ त ज मनी वकास योजना र याने बा धत असनु, महानगरपा लकेन ेह तांतरणीय वकास 
ह क या मोबद यात सदर या ज मनी वकास योजना र याकर ता ता यात घेतले या आहेत. सदयि थतीत सदर 
वकास योजना र त ेमहानगरपा लके या मालक च ेआहे. 

सदर भागाम य ेवाहतकु च े नयोजन हे सयुो य प दतीने हावे या कर ता सदरचे र त े वकास योजनेत 
ता वत कर यात आल े होत.े वकास योजनेचा हा उ ेश वचारात घेऊनच या भागातील अि त वात असलेल  

वाहतकु व भ व यात नमाण होणा या वाहतकु ची क डी या बाबी वचारात घेऊन वकास योजने मधील सदर र त े
हे ट .डी.आर व पात मोबदला देऊन महानगरपा लकेने ता यात घेतलेले आहेत व या नसुार मनपाच ेनाव ७/१२ 
वर लागलले ेआहेत. सदर या र याखाल ल े  हे जर भसुपंादन खाल  घेतले गे यास वकास योजनेचा उ ेश 
सफल होणार नाह  व भ व यात या भागाम य े वाहतकु व दळणवळणाची क डी होईल ह  बाब वचारात घेता 
वकास योजना र याखाल ल े  सपंाद त क  नये. अशा आशयाच े प  मनपा जा. ./नर/५३६ द.१७/११/२०२० 
अ वये भसुपंादन अ धकार  यांना दलेल ेआहे. 

द.२४/१२/२०२० रोजी िज हा धकार  यां या अ य त ेखाल  आयोजीत बठैक म य ेठर यानसुार रे वेच े
त नधी,उपअ ध क भमुी अ भलेख यांचे त नधी व महानगरपा लकेच े तनीधी यांनी सयंु त र या पहाणी 

क न े  नि चत कराव े व तसा ताव शासनाकड ेसादर करणे बाबत सचुीत के याने द.२४/१२/२०२० रोजी 
सयंु त पहाणी केलेल  असनु व तदुशक नकाशा सादर केलेला आहे. असे भसुपंादन अ धकार  तथा उप वभागीय 
अ धकार  जळगाव भाग जळगांव यांनी प  .भसुपंादन/जळगांव-भसुावळ/एसआर/१८७ द.१८/०१/२०२१ चे प ा वये 
महानगरपा लकेस कळ वललेे आहे. 

रे व े वभागाकडील प  .DY.CE (C) /BSL/JL-BSL 4th line, Date-20/02/2021 नसुार 
रे व े वभागाने जागा मागणीचा सधुार त ताव सादर केला असनु तो खाल ल माणे, 

अ.न.ं सपंादन होणा या ज मनी 

गट न.ं 

सपंादन खाल ल र याची 

ं द  (अदंाज)े 

वकास योजने नसुार योजन 

१. ४९०/२ २.०० मीटर १८ मी ं द व.यो.र ता 

२. ४९०/२/२ २.०० मीटर १८ मी ं द व.यो.र ता 

३. ४९०/२/१ २.०० मीटर १८ मी ं द व.यो.र ता 

४. ४९१ २.०० मीटर १८ मी ं द व.यो.र ता 

वर नमदु वकास योजना र यामधुन २.०० मीटर ं द  माणे अदंाज े २०० मीटर लांबी साठ  

एकुण ४०० चौ.मी. जागा रे व ेलाईन साठ , रे व े वभागास मळण ेबाबत वनतंी केलेल  आहे. 
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रे व े वभागास आव यक असलेल  जागा १८.०० मी ं द वकास योजना र यातील अस याने 

वकास योजना र याची ं द  २.०० मीटर ने कमी होऊन १६.०० मीटर उपल ध होईल. 

वर नमदु के यानसुार रे व े वभागास जागा देणेस व वकास योजना र या या ं द  म य े

फेरबदल करणे कर ता महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयमाच ेकलम ३७ नसुार ताव शासनास 

सादर करणेस मा यता दान कर यात येत आहे.  

तसेच रे व े वभागाकडून जागेचा मोबदला घेवनू भसुपंादनाची कायवाह  कर यात यावी. 

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

बाबींची पतुता क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 

सवानमुत ेमजुंर 
  अनकूुल मत े :-  ५१   तकुल मत े:- ०० 

सचूक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनमुोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान 

भाग ं .०२ अतंगत शवाजी नगर भागात ी कंक यां या घरापासुन ते ातंी चौका 
पयत र ता डाबंर करण करणे व याकामी येणा या र कम .२३,२८,४१६/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत 
शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेणे.

असा ठराव कर यात येतो क , शवाजी नगर पलुाच ेकाम सु  अस याने ी कंक यां या घरापासनु 

त े ांती चौक या र याव न सव वाहतकु सु  असनु र ता खडीचा अस याने जा त वदळीमळेु नागर कानंा 

धुळीचा ास होत अस याने द.०८/०३/२०२१ रोजी या भागातील नागर कांनी र ता बदं आंदोलन क न वाहतकु 

पणुपणे बदं केल  होती. सदर र ता वर त डांबर करण करावयाचा अस याने भाग ं .०२ अतंगत शवाजी 

नगर भागात ी कंक यां या घरापासनु ते ांती चौका पयत र ता डांबर करण करणे व याकामी येणा या 

र कम .२३,२८,४१६/- मा चे खचास मा यता दान कर यात येत आहे. 

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

पतुता क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 

सवानमुत ेमजुंर 

  अनकूुल मत े :-  ५१   तकुल मत े:- ०० 

सचूक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   

अनमुोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान
को वड-१९ या मतृ देहावंर अं यसं कार करणेसाठ  एम.आय.डी.सी. े ातील के-

से टर मधील OS-१० (८१७२८) या जागी ता पुर या व पात मशानभूमी उभारणेबाबत शासनाकडुन आले या 
तावावर वचार क न नणय घेणे.  
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असा ठराव कर यात येतो क , साव आरो य वभाग, मं ालय, मुंबई यांचकेडील प  द.१४ माच २०२० अ वये 

कोरोना वषाणू (को वड-१९) चा ादभुाव रोख यासाठ  रा य साथ रोग तबंधा मक कायदा १८९७ हा द.१३माच २०२० पासून 

लागू क न खंड ३,२,४ मधील तरतूद या अंमलबजावणीसाठ  अ धसूचना नगमीत करणेत आलेल  आहे. याबाबतची 

नयमावल  स द केल  असून आप या काय े ात को वड-१९ वर नयं ण आण यासाठ  व याचा ादभुाव रोख यासाठ  

या उपाययोजना करण ेआव यक आहे यासाठ  स म ा धकार  हणून िज हा धकार  यांना घोषीत कर यात आलेले आहे. 

तसेच जाग तक आरो य संघटनेने कोरोना वषाणूमुळे पसरत असलेला आजार हा साथीचा संसगज य आजार हणून 

घोषीत केलेला आहे. तसेच कोरोना वषाणूचा सार भारतात, महारा ात व जळगांव िज हयात देखीत गतीने पसरत आहे असे 

दसून येत आहे. यामुळे कोरोनाचा संसग आटो यात आणणे कामी व वध उपाययोजना राब वणे आव यक आहे. 

स यि थतीत कोरोना संसगाच ेमतृ झाले यांवर अं यसं कार करणेसाठ  नेर  नाका मशानभुमी आर ीत कर यात आलेल  

आहे. 

नेर नाका मशानभूमी येथे आज मतीस २४ ओटे व १ गॅस दा हनी सु  आहे. परंतू स याचे प रि थतीतम ये को वड-

१९, को वड संशयीत, इ. कारणांमुळे होणा या मृ युंच े माण वाढलेले अस यामुळे नेर नाका मशानभुमी मधील २४ ओटे सु दा 

कमी पडत आहेत. तसेच कोरोना संसगाचा वाढता ादभुाव पाहता सदर यव था अं यसं कार करणे कामी तोकडी पडत आहे. 

ते हा महारा  महानगरपा लका अ ध नयमाच ेकलम ३२१ नुसार ेतांची व हेवाट लावणसेाठ  न या जागांची तरतूद करता 

येत.े तसेच मशानभुमीची य था कर याची जबाबदार  म.न.पा.ची आहे. ते हा ता पुर या व पात मशानभुमी उभारणी 

करणे कामी महारा  औदयोगीक वकास महामंडळ,जळगांव यांच े अख या रतील के-से टर मधील खुल  जागा OS-१० 

(८१७२८)  ह  यो य अस याचे एम.आय.डी.सी.ए रया मॅनेजर यां या समवेत आयु त यांनी केले या पाहणी दर यान दसून 

आलेले आहे. क रता न याने को वड-१९ मशानभुमी क रता सदरची जागा तातडीने अ ध हत करणबेाबत िज हा धकार  यांना 

द.२०/०४/२०२१ रोजी ताव पाठ व यात आलेला आहे. 

  कर ता को वड-१९ या मतृ देहांवर अं यसं कार करणेसाठ  एम.आय.डी.सी. े ातील के-से टर मधील OS-१० 

(८१७२८) या जागी ता पुर या व पात मशानभूमी उभारणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

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

घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 

सवानुमत ेमंजुर 
  अनुकूल मत े :-  ५१   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद   
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

जळगावं महानगरपा लका व म तेदार वॉटर ेस ॉड स ना शक यां यात असले या 
वादाबाबत Arbitration & Conciliation Act १९९६ या तरतदू माणे Arbitrator & Conciliator (लवाद व 
म य थ) नेमणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेणे.
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असा ठराव कर यात येतो क , मे.वॉटर ेस ॉड टस,ना शक यानंा ५ वष कालावधी कर ता ...१.घटंागाडी दारे 

शहरातील वाड नहाय दैनं दन घराघरातनू नमाण होणारा कचरा, र यावर ल कचरा तसेच उपहारगहृ, दकुाने, यापार  

संकुले, उदयाने इ.सव ठकाणचा घनकचरा (ओला व सकुा) वेगवेगळा संकलन क न ा सफर कले शन सटर पयत 

वाहतूक क न सुका कचरा उतर वणे व ओला कचरा र युज कॉ पॅ टरम ये लोड क न घनकचरा या क पापयत 

वाहतूक करणे कामी टपींग फ  दर .९४९.५०/- ती मे. टन माणे दरमहा देयक अदा करणेस तसेच शहरातील वाड 

नहाय दैनं दन र ते, गटार इ. साफ सफाई करणे क रता .५४३/- ती कामगार माणे पुरवठा करणे बाबत म ता 

दे यात आलेला आहे. 

याअनुषंगाने द.१६/.८/२०१९ पासनू ९ वाडाची व द.२१/०८/२०१९ पासनू संपूण शहरातील काम सु  कर यात 

आलेले होते. करारना या या अट  शत माणे म तेदाराकडून घरोघरचा कचरा वेगवेगळा गोळा करणे व वाहतकु करणे 

म तेदारास बंधनकारक आहे. परंत ुर ते साफ सफाई व गटार साफ सफाईचा जमा झालेला कचरा व कंुडीमधील कचरा 

वेळेत न उचलणे, आव यकते माणे वाहन पुरवठा न करणे तसेच कामगार पुरवठा न करणे यासाठ  द.०१/१२/२०१९ ते 

द.२९/०२/२०१९ म ये मनपाचे आरो य नर क/ यु नट मुख व मु य व छता नर क यानंी करारना या या अट  

शत माणे खाल ल माणे दंडा मक कारवाई केलेल  आहे. 

अ. . दनाकं एकूण दंड 

१ द.०१/१२/२०१९ ते द.२१/१२/२०१९ .७९,६२,१००/- 

२ द.०१/०१/२०२० ते द.३१/०१/२०२२० .३७,५२,४००/- 

३ द०१/०२/२०२० ते द.२९/०२/२०२० .९२,८६,१००/- 

                      एकुण - .२,१०,००,६००/- 
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आरो य नर क/यु नट मखु व मु य व छता नर क यांनी द.०१/१२/२०१९ ते द.२९/०२/२०२० पयत 

केलेल  दंडा मक कारवाई म तेदारास मा य नस याचे म तेदार यानंी प ा दारे कळ वले होते. तसेच करारना या या 

अट  शत माणे अट .४४ नुसार वेतन अदा करतेवेळी वाहनाचें जी.पी.एस. ॅ कंग रपोट, कामगाराचें वेतन 

के याबाबतचे बँक टेटम ट, कामगारांना पी.एफ. व ई.एस.आय.सी. भर याचे चलन सादर न के यामुळे सदर देयक 

अदयापह  अदा केलेले नाह . 

परंत ुवारंवार प यवहार क न सु दा मे.वॉटर ेस ॉड टस,ना शक या कंपनीने कामगार पुरवठा न के याने 

सव कचरा वाहने बदं राहून वाहनतळावर उभी अस याने शहरात घाणीचे सा ा य पसर यामुळे शहरातील नागर क, 

स मा.नगरसेवक यां या त ार  ब याच माणात ा त होत अस यामुळे म तेदारा या ता यात असलेले म.न.पा. 

मालक चे कचरा सकंलन घंटागाडया आ ण कचरा वाहतकू साठ चे कॉ पॅ टर, ट पर, ॅ टरलोडर म.न.पा.माफत 

द.०६/०३/२०२० रोजी ता यात घे यात आलेले होते. यानंतर मनपाने शहरातील दैनं दन साफ सफाई व घटंागाडी दारे 

घरोघरचा कचरा संकलन क न कचरा डपेो म ये वाहतुक करणेचे काम सु  ठेवले होते. 

द.२०/०६/२०२० अ वये मे.वॉटर ेस ॉड स ना शक यानंी प ा दारे पु हा एकदा काम कर यास इ छुक 

अस याची तयार  दशवून आमची सव यं णा स ज आहे. आ हांला काम कर याची सधंी उपल ध क न दयावी असे 

प ा दारे कळ वले होते. 

याअनुषंगाने द.२१/०७/२०२० रोजी आयु त यांचे दालनात महापौर, उपमहापौर, सभापती, थायी स मती, 

वराधी प नेता व सव प ीय गटनेते तसेच स मा.सद य, उपायु त, मु यलेखा प र क, मु यलेखा अ धकार , 

सहा.आयु त, वधी स लागार यांची एक  बैठक आयोजीत कर यात आलेल  होती. चचअतंी मे.वॉटर ेस कंपनीस एक 

संधी देणे यो य होईल. यावर सव उपि थत स मा.सद य व पदा धकार  यानंी एकमताने सहमती दश वल  तसेच 

आयु त यानंा स मा.सद य व पदा धकार  यानंी म.न.पा.चे आ थक हत ल ात घेवनू पुढ ल कायवाह  कर यासाठ  

एकमताने ा धकृत कर याचा नणय घे यात आला. 

याअनुषंगाने मे.वॉटर ेस ॉड टस,ना शक या कंपनीस द.०१/०८/२०२० पासून पु हा काम सु  कर याची 

संधी दे यात आलेल  आहे. द.१४/०८/२०१९ रोजी म तेदाराने मनपास क न दले या करारनामा अट  शत माणे अट . 

क) कराराचा कालावधी अ. .४ म ये म तेदार व जशमनपा याम ये काह  वाद नमाण झा यास यासबंंधी अं तम 

नवाडा दे याचा अ धकार महापा लका आयु तानंा असेल व यासाठ  Arbitration & Conciliation Act १९९६ या 

तरतूद  लागू राहतील असे आहे. 

सदर कंपनीने द.१३/०१/२०२०, द.०४/०३/२०२०, द.२२/०७/२०२० रोजी या प ाम ये जळगांव महापा लकेत 

असलेला वाद नवार यासाठ  करारना यातील अट  शत नुसार Arbitration & Conciliation Act १९९६ नुसार लवाद 

नेम याची मागणी केलेल  असुन सदरचा वाद हा म तेदार व जळगावं शहर महापा लकेचा अस यान ेव करारना यात 

अं तम नवाडा दे याचा अ धकार महानगरपा लका आयु त यांना अस यान े आ हांस याय न मळ याची श यता 

नाकारता येत नाह . Arbitration & Conciliation Act १९९६ या तरतदु नुसार मा.सेवा नवृ त याया धश कंवा 
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सेवा नवृ त धानस चव दजाचे अ धकार  यांची नयु ती के यास यांचा येणारा नणय हा महापा लका व म तेदार 

दोघांस लागू राह ल असे प ात नमदु आहे. 

मे.वॉटर ेस ॉड टस ना शक यां या प ानुसार लवाद नेमणेबाबत वधी स लागार यांचे अ भ ाय मा गतला 

असता तो पढु ल माणे :- Arbitration & Conciliation Act १९९६ मधील तरतदु  व यात वेळोवेळी झाले या 

दु तीनुसार करारना यास पाट  असलेल  य ती कंवा सं था लवाद / म य थ हणनु नेमल  जाऊ शकत नाह  

यामुळे मे.वॉटर ेस ॉड टस ना शक यांची संदभ य प ातील आयु त यां या ऐवजी सेवा नवृ त यायाधीश कंवा 

सेवा नवृ त धानस चव याचंी लवाद हणनु नयु ती कर याची मागणी रा त आहे, असे मत आहे. तर  यानुसार 

आप या कायवाह  माफत सेवा नवृ त यायाधीश कंवा सेवा नवृ त धानस चव दजाचे अ धकार  यांचे नाव नि चत 

क न मे.वॉटर ेस ॉड टस ना शक यांना कळवुन याचंी याबाबत (लवाद/म य थ हणनू नयु तीबाबत) लेखी संमती 

घेणे आव यक आहे, असा अ भ ाय दलेला होता. 

यानुसार Arbitration & Conciliation Act १९९६ नुसार पर पर संमतीने म य थ (Conciliator) नेमनू 

कंपनी माफत सदर वादाबाबत सामोपचाराने माग काढ याची श यता पडताळून पाहणेसाठ  सदर कंपनीला 

द.२४/०७/२०२० रोजी प  दे यात आलेले होते. सदर प ाव न कंपनीने म य थ(Conciliator) नेमणकू करणेस सहमती 

दश वलेल  आहे. 

आयु त, उपायु त, सहा.आयु त (आरो य), मु य वधी स लागार ॲड आनंद मुजूमदार यां या बैठक त 

Arbitration & Conciliation Act १९९६ या तरतूद नसुार सेवा नवृ त याया धश कंवा सेवा नवृ त धानस चव दजाचे 

अ धकार  नयु ती करतानंा जळगावं शहर महानगरपा लका तसेच मे.वॉटर ेस ॉड स ना शक यांचेशी हत संबंध 

नसले या वेगवेगळया यसथ् नावावंर चचा कर यात आल . यामधनू ी. काश भगवान तजारे, सेवा नवृ त िज हा व 

स  यायाधीश यां या नावावर एकमत झाले. ी. काश भगवान तजारे यानंी Arbitrator & Conciliator (लवाद व 

म य थ) हणनू काम करणेस तयार  दश वलेल  असनू याबाबत मे.वॉटर ेस ॉड टस ना शक यानंा प  यवहार केले 

असता म तेदाराने ी. काश भगवान तजारे, सेवा नवृ त िज हा व स  याया धश यानंा Arbitrator & Conciliator 

(लवाद व म य थ) हणनू काम क  दे याबाबत संमती दश वलेल  आहे. 

जळगावं महानगरपा लका जळगांव व म तेदार वॉटर ेस ॉड टस ना शक यां यात असले या वादाबाबत 

Arbitration & Conciliation Act १९९६ या तरतदू माणे Arbitrator & Conciliator (लवाद व म य थ) हणनू 

ी. काश भगवान तजारे, सेवा नवृ त िज हा व स  याया धश याचंी नेमणकू करणेस  व यांचेकडसे खाल ल वषय 

लवाद हणनु नणयासाठ  सोप वणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

ी. काश भगवान तजारे, सेवा नवृ त िज हा व स  याया धश Arbitrator & Conciliator (लवाद व 

म य थ) यां याकड ेखाल ल माणे वषय सोप वणेत येत आहे. 

१. माहे डसबर २०१९ ते फे ुवार  २०२० मधील आरो य न र क व मु य व छता न र क यां या 
अहवालानुसार कर यात आलेला दंड व यामुळे लं बत असलेले देयक. 

२. माहे डसबर २०१९ ते फे ुवार  २०२० मधील आरो य न र क व मु य व छता न र क यां या 
अहवालानुसार कर यात आलेला दंड य त र त उव रत देयक अदायगी करणेबाबत. 
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    Arbitrator (लवाद) नयु ती करणी खाल ल अट  शत चे म तेदाराकडून पूतता होणे आव यक आहे. 

१. लवाद हणनू सेवा नवृ त िज हा व स  यायाधीश यांचा लवाद कामकाजाचा खच उदा. मानधन, जा या-
ये याचा खच, कायालयीन खच, इ. येणारा खच अधा-अधा दो ह  प कार (महापा लका व मे. वॉटर ेस 
ॉड टस ना शक) यानंी करावा. 

२. लवादाचे कामकाज य  सु  कर यापुव  मे.वॉटर ेस ॉड टस ना शक यांनी महापा लके व द मे.उ च 
यायालय मुंबई, औरंगाबाद खडंपीठ येथे दाखल केलेल  या चका .W.P.S.T. 8926/2020 मागे घेणे 

बंधनकारक राह ल. 
शासनाने सदर करणी मनपा अ ध नयम/शासन नणय/आदेशा माणे आव यक या सव बाबीचंी पतुता 

क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 

बहुमताने मंजुर 

  अनकूुल मते  :-  ३४   तकुल मते :- २१ 

सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   

अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

हुडको कजापोट  शासनास भरावयाची बाक  रा हलेल  एकुण र कम 
.७१,४१,६९,०००/- माफ करणेबाबतचा ताव शासनास पाठ वणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार 

क न नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , जळगावं शहर महानगरपा लकेस हुडको मुबंई या व तीय सं थेकडून सन 

१९८९ ते २००१ या कालावधीत २०४.४६ कोट  कज मंजूर झाले होते. हुडको मुंबई या व तीय सं थेकडून व वध वकास 

योजनाकामी २१ योजनानंा .१४१.३४ कोट  कज ा त झालेले होते. 

त का लन नगरपा लकेने नयमीत कजफेड न के याने नगरपा लकेस थकबाक दार घोषीत कर यात आले. 

हुडको सं थेकडून घेतले या कजास शासनाने हमी दलेल  असलयाने कज ह ते वसुल बाबत हुडको कडून शासनास 

वारंवार तगादा कर यात येत होता यामुळे शासनाकडूनह  नगरप लकेस कज ह ते भर याबाबत नदश दे यात येत 

होते. 

द.०४/०७/२०१९ रोजी नमाण भवन येथे आयु त, मनपाचे सनद  लेखापाल, हुडको अ धकार  यां या दर यान 

झाले या चचनुसार डी.आर.ट . कोटाने दलेल  ड ची र कम .३४०.७५ कोट  अ धक द.०९/०८/२०१९ पयत ९ ट के 

याज .१२५.७३ एकुण .४६६.४८ कोट  या पकै  मनपाने द.१९/१२/२०१२ ते ०९/०८/२०१९ पयत भरलेल  र कम 

.१९४.७५ वजा जाता द.०९/०८/२०१९ रोजी देणे बाक  असलेल  र कम .२७१.७३ चा ताव मा. धान स चव (न व-२) 

नगर वकास वभाग मं ालय मुंबई यांना जा. ./जशमनपा/आका/५६१/१/२०१९ द.१९/०८/२०१९ अ वये पाठ वला होता. 

मा. धान स चव नगर वकास वभाग यानंी D.O.NO.JMC-२०१७/CR-१३५/UD-२५ द.१६ ऑग ट २०१९ 

अ वये मा.चेअरमन हुडको नवी द ल  यांना सदर ताव पाठ वला. सदर तावावर वचार होवनू हुडको मुंबई यांनी 

H/MRO/JMC-५२८/२०१९/८७९ द.३ स टेबर २०१९ अ वये .२५३.८१ कोट  मा  एकरकमी भरणा करणे बाबत 

महानगरपा लकेस कळ वले. या माणे शासनाकडून शासन नणय माकं-मनपा-२०१९/ . ./१७३/न व-२५ मं ालय द.६ 

स टबर २०१९ नुसार शासनाने जळगावं महानगरपा लकेने हुडको यांचे कडून घेतले या कजाची परतफेड कर यासंदभात 

हुडको यांचा .२५३.८३३८ कोट चा एकमु त परतफेड ताव मा य केला. या योजनासाठ  जळगावं महानगरपा लकेस 

वतर त करावयाचा .२५०.८३३८/- कोट  इतका नधी महानगरपा लका पायाभतु सु वधा नधी मधुन वतर त कर यात 

आला. शासनाकडून वतर त कर यात आले या .२५०.८३३८ कोट  रकमेपकै  ५०% हणजेच .१२५.४१६९ कोट  इतक  

र कम जळगांव महानगरपा लकेस देय असले या व त ूव सेवा कर भरपाई अनदुानातुन दरमहा .३ कोट  या माणे 

माहे ऑ टोबर २०१९ पासनू वसुल कर यात येत आहे. 

शासनाकडून व त ूव सेवा कर अनदुाना पोट  मळणा या र कमेतून दरमहा .३.०० कोट  मा ची र कम 

शासन कपात कर यात येते. शासनाकड ेएकूण र कम .१२५.४१ कोट  इत या र कमे पैक  माच २०२१ अखेर .५४.०० 

कोट  एवढ  परतफेड झालेल  असून र कम .७१,४१,६९,०००/- शासनास अदयाप देय आहे. 

महानगरपा लकेची आ थक प र थीती सदयाि थतीत हलाखीची आहे. 
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 व त ूव सेवा करा पोट  महानगरपा लकेस मळणा या दरमहा या अनदुानातून हुडको कजा पोट  र कम .३.०० कोट  
शासन कपात क न घेते व उवर त अनदुानातून दरमहाचे कमचार  वेतन, नवृ ती वेतन इ याद  साठ  खच होत आहेत. 
यामुळे इतर वकास कामे कर यास अडचणी येत आहे. 
 महानगरपा लकेस म.न.पा.कमचा याचें भ व य नवाह नधी देणी .५.४० कोट , सहावे वेतन आयोग फरक .१.७५ 
कोट , कमचार  महागाई भ ता फरक .१.३७ कोट  थक त र कमांचा फरक, महागाई भ ता फरक .१.५० कोट , रजा 
वेतन फरक .२.४२ कोट , ॅ यटु  फरक .५.५१ कोट , प रभाषीत अंशदान .५.१० कोट  व म.न.पा. ह सा .७.३१ 
कोट , कमचार  मृ यु नधी .०.०७ कोट , म.न.पा. श ण मंडळा या श क व श के तर कमचा यांचे वेतन .३.११ 
कोट  व प शन .३.८२ कोट  तसेच म.न.पा. श ण मंडळ इतर थकबाक  .३.४६ कोट  अशी मोठया माणात कमचार  
थकबाक  देणी बाक  आहे. 
 सदया महानगरपा लका कायरत व सेवा नवृ त कमचार  यानंा ६ वे वेतन आयोगा नुसार वेतन अदा कर यात येत 
आहे. भ व यात ७ वे वेतन आयोगा नुसार वेतन अदा करावयाचे झा यास महापा लकेवर मोठया माणात आ थक भार 
पडणार आहे. 
 महानगरपा लके या वाघुर पाणी पुरवठा पंपींग टेशन येथील उ चदाब वदयतु देयक .६.०५ कोट , पाणी देयक 
.८.६७ कोट  याची देखील देणी लं बत आहे. 

 महानगरपा लकेकडसे म तेदार व पुरवठादार यांची देणी .१७.२१ कोट  देखील थक त आहे. 
 शासनाचा अकृषकसारा .१३.०० कोट , महारा  िजवन ाधीकरण यानंा अदा करावयाची र कम ह  देणी देखील 
थक त आहे. 

उ त नमदु बाबीपंोट  सुमारे एकुण र कम .१३७.०० कोट  मा चे दा य व महानगरपा लकेवर आहे सदर 

दा य वामुळे शहरातील वकास कामावर याचा वपर त प रणाम होतो. 

महानगरपा लका उ प न वाढ साठ  कसोशीने य न कर त आहे. को वड-१९ या ादभुावामुळे मालम ता 

करा या वसुल वर प रणाम होत आहे. महानगरपा लकेचा बंधनकारक खच व नागर  सु वधा वर ल वाढता ताण यामुळे 

महानगरपा लका नागर कानंा आव यक या नागर  सु वधा यो य कारे पुरव ू शकत नाह . यामुळे शहरातील 

नागर कांचा रोष महानगरपा लकेस प करावा लागतो. 

वर ल बाबींचा वचार करता व महानगरपा लकेची हलाखीची आ थक प र थीती ल ात घेता हुडको कजापोट  

शासनास भरावयाची बाक  राह लेल  एकूण र कम .७१,४१,६९,०००/- वशेष बाब हणनू माफ करणेबाबतचा ताव 

शासनास पाठ वणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

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

क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 

सवानमुते मंजुर 

अनकूुल मते  :-  ५३   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   

अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान

महानगरपा लकेने व वध वकास कामी हुडको कडुन घेतले या कजापोट  शासनास 
भरावयास शासन हमीची थक त र कम .४७.४५ कोट  (दंडनीय याजासह) माफ क न मळणेबाबतचा ताव 
शासनास पाठ वणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेणे.



F:\Itivrutt 2020-21\12.महासभा .30 द.12052021.doc 

31 

 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लकेस हुडको मुंबई या व तीय सं थेकडून सन १९८९ 

ते २००१ या कालावधीत २०४.४६ कोट  कज मजंूर झाले होते. हुडको मुंबई या व तीय सं थेकडून व वध वकास 

योजनाकामी २१ योजनांना .१४१.३४ कोट  कज ा त झालेले होते. २१ योजनापंकै  १८ योजनांसाठ  शासनाने हमी 

दलेल  होती. ह मची एकूण र कम .३,९४,८३,३९२.५२/- एवढ  होती. सदर शासन हमी पैक  महानगरपा लकेने 

.५२,१६,४५५.१०/-एवढ  र कम भरणा केलेल  आहे. मजुंर कजानसुार श लक शासन हमी पोट  र कम .३,४२,४५,८३५/- 

एवढ  बाक  होती. सदर शासन हमी र कमेत दवस दवस दंड नय याजासह वाढ होत आहे. 

शासनाने सदर शासन हमी पुण मंजूर झाले या कज र कम .२००,५१,९४,०००/- यावर आकारलेल  होती. परंतू 

महापा लकेस १८ योजनांसाठ  १३७,४०,१५,०००/- एवढेच कज ा त झालेले होते. यामुळे सदर शासन हमी कमी क न 

मळणेबाबत शासनाकड ेप  यवहार कर यात आलेला होता. 

सन २००४ पासनू शासन नणय नगर वकास वभाग .जमपा/२६०३/१६४२ . /१८६/०४ न व-२६ द.२३ ऑग ट 

२०१४ अ वये सव कजाचे एक ीकरण होवून याची एक ीत र कम .१२९,९२,४६,१७०/- इतक  झाल  असनू यावर 

याजाचा दर ९% दराने थक त कजाची परत फेड पुढ ल १५ वष तमाह  या माणे ६० ह यात करायची होती. 

तसेच घरकुल योजनांसाठ  शासन हमीचा दर ती .१००/- स .०.५० पैसे दर सहामाह  व वाघूर पा.प.ुयोजनेस 

.१००/- स .२.०० सहामाह  असा आहे. तथापी योजना .१०५२, १२६६२, १२७५०, १२८५६ व १३२२८ यास आकारलेला 

दर .१००/-स .०.२० पैसे सहामाह  असा आकारलेला अस यान े यानुसारच इतर सव योजनांसाठ  आकारणी कर यात 

यावी याबाबत प  यवहार केलेला असून आजपावेतो शासन हमी कमी क न मळालेल  नाह . 

तथापी व त वभाग प  .हशुव-२०१२/ . .६४/ ण व हमी स नयं ण क  द.१९/०१/२०१६ व द.०१/०४/२०१५ 

अ वये दंड नय याजासह .४२.३५७२ कोट  हमी शु काची मागणी केलेल  आहे. क  अ धकार , नगर वकास वभाग यांचे 

प  .जमपा/२०१६/ . .१९९/न व-१५ द.२८/१२/२०१६ अ वये .४७.४५ कोट ची मागणी केलेल  आहे. सदर शासन हमी 

र कम दवस दवस वाढत आहे. 

महानगरपा लकेने शासनास हुडकोचे थक त कज एकर कमी भरणेबाबतचा ताव मा. धान स चव (न व-२) 

नगर वकास वभाग मं ालय मुंबई यांना जा. ./जशमनपा/आका/५६१/१/२०१९ द.१९/०८/२०१९ अ वये पाठ वला होता. सदर 

ताव मा. धान स चव नगर वकास वभाग यांनी D.O.NO.JMC-२०१७/CR-१३५/UD-२५ द.१६ ऑग ट २०१९ अ वये 

मा.चेअरमन हुडको नवी द ल  यानंा सदर ताव पाठ वला. सदर तावावर वचार होवून हुडको मुंबई यानंी 

H/MRO/JMC-५२८/२०१९/८७९ द.३ स टेबर २०१९ अ वये .२५३.८१ कोट  मा  एकरकमी भरणा करणे बाबत 

महानगरपा लकेस कळ वले. या माणे शासनाकडून शासन नणय मांक-मनपा-२०१९/ . ./१७३/न व-२५ मं ालय द.६ 

स टबर २०१९ व नगर वकास वभाग शासन नणय मान मनपा-२०१९/ . ./११९/न व-१६ मं ालय मुंबई याचें द.०६ 

स टेबर २०१९ अ वये सदर नधी महानगरपा लकेस वतर त कर यात आलेला होता. 
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सदर ा त नधीची ा त र कम .२५०.८३३८ कोट  व माहे स टेबर २०१९ चा ा त व त ु सेवा 

अनदुानातील .३ कोट  र कम अशी एकुण र कम .२५३.८३३८/- हुडकोस द.१३/०९/२०१९ रोजी RTGS/NEFT/ 

दारा भरणा कर यात आलेला आहे. हुडको मुंबई याचें प  . H/MRO/JMC-५२८/२०१९/९२८ द.१९/०९/२०१९ 

अ वये संपुण कज परत फेड झा याबाबत माणप  जळगाव महानगरपा लकेस ा त झालेले आहे. सदर हुडको 

कज शासनाने एक र कमी परत फेड के यामुळे हुडकोचे जळगावं महानगरपा लकेकड ेकज येणे नाह . शासनामाफत 

सदर कजाला शासन हमी दे यात आलेल  होती. सदयि थतीत हुडको या संपुण कजाची परतफेड झालेल  आहे. 

शासनाने प  .जमपा/२०१६/ . .१९९/न व-१५ द.२८/१२/२०१६ अ वये र कम .४७.४५ कोट  दश वलेल  आहे व 

यात दवस दवस दंड नय याजासह वाढ होत आहे.  तर  सदर वाढ होणा या र कमेसह शासन हमीची र कम 

माफ क न मळणेबाबतचा ताव शासनास पाठ वणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

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

क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 

सवानमुते मंजुर 

  अनकूुल मते  :-  ५३   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   

अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

मनपा मालक या जागेवर BOT त वावर व छतागहृ बांध यास परवानगी 
मळणेबाबत ा त खाजगी सं थां या अजाबाबत धोरण ठर वणे कामी शासनाकडुन आले या तावावर वचार 
क न नणय घेणे.
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असा ठराव कर यात येतो क , जळगावं शहर महानगरपा लका े ा मधील व वध भागात नाग रकां या 

सु वधे कर ता वदळी या व आव यक ठकाणी BOT त वावर ी व पु षाकंर ता व छतागहृ बाधंणे व प ेॲ ड यजु 

त वावर बांधकाम कर यास तयार अस या बाबत खाजगी सं थाचें पतर् मनपास ा त झालेले आहेत. यावर उपायु त 

(महसुल) यांनी मनपा या बांधकाम वभाग, नगररचना वभाग, वदयतु वभाग, आरो य वभाग व पाणी पुरवठा 

वभाग यानंी ता वत व वध ठकाणांची संयु त पाहणी क न अहवाल सादर कर याबाबत आदे शत केले होते. या 

नुसार एकुण ३३ ठकाणांची संयु त पाहणी कर यात आल  असता व छतागहृाची आव यकता, उपल ध जागा, या 

ठकाणी क प / र ता ता वत आहे का ? व सदर जागा तां क टया यो य आहे कंवा नाह  या बाबत शहा नशा 

केल  असता सव नकष पूण करणा या शहरातील एकुण २१ जागा सु नि चत कर यात आले या आहेत 

शासना माफत सु नि चत केले या जागेवर खाल ल नमूद केले या २१ मनपा मालक या जागेवर BOT 

त वावर व छतागहृ बांध याबाबत स मा.सद य यानंी दलेले प  व सभागहृात केले या सूचनेनूसार तसेच मा.महापौर 

यानंी प ावर दले या नदशा माणे खाल ल नमूद केले या सं थेस मनपाचे अट -शत स बंधनकारक राहून परवानगी 

देणेस मा यता दान करणेत येत आहे. 

अ. . जागेचा तपशील सं थेचे नांव 
१ नेताजी सुभाष चौक पो लस चौक  जवळ (मनपा) ी.रामदेवबाबा मेहतर समाज मागासवग य 

बहुउ े शय सं था, चखल . 
२ स ल फुले माकट मागील एल प ा ी.रामदेवबाबा मेहतर समाज मागासवग य 

बहुउ े शय सं था, चखल . 
३ साने गु जी दवाखा याची मोकळी जागा मह ष माि मक  सफाई कामगार सु श त बेरोजगार 

सेवा सहकार  सं था म. चखल . 
४ दाणा बाजार, पोलन पेठ प रसरात शवसुगंध मेहतर वा मीक  समाज बहुउ े शय 

सं था,जळगांव. 
५ प ालय व ामगहृ जवळील मुतार  जवळ (मनपा) ी.रामदेवबाबा मेहतर समाज मागासवग य 

बहुउ े शय सं था, चखल . 
६ शवाजी उदयान .स. .०३ पाय याजवळ खाल  नरंक 
७ डमेला कॉलनी, खाजा मया जवळ मं दरा या 

पाठ मागे आंबेडकर उदयानाचे समोर (मनपा) 
नरंक 

८ आकाशवाणी चौक हायवे या साईडने कंुपणापासुन 
(सि हस रोडवर) 

साईराम इंटर ाईजेस,जळगावं. 

९ आठवड ेबाजार, जुना मेह ण रोड नरंक 
१० नेर  नाका वैकंुठधाम शवसुगंध मेहतर वा मीक  समाज बहुउ े शय 

सं था,जळगांव. 
११ ह र व ल नगर चौक नरंक 
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१२ ा सपोट नगर मह ष माि मक  सफाई कामगार सु श त बेरोजगार 

सेवा सहकार  सं था म. चखल . 

१३ सुरत रे वे गेट समोर ल ना या लगत नरंक 

१४ संत गांडगेबाबा उदया / बालगंधव नाटयगहृ 

(मनपा) 

शवसुगंध मेहतर वा मीक  समाज बहुउ े शय 

सं था,जळगांव. 

१५ शामा साद मुखज  उदयानात आतनु व बाहे न 

गेट जवळ 

शवसुगंध मेहतर वा मीक  समाज बहुउ े शय 

सं था,जळगांव. 

१६ सु म कॉलनी नरंक 

१७ का यर नावल  चौक (वाचनालया जवळ) शवसुगंध मेहतर वा मीक  समाज बहुउ े शय सं था 

१८ पं ाळा चौक (सोमाणी माकट समोर) शवसुगंध मेहतर वा मीक  समाज बहुउ े शय सं था 

१९ मेह ण मशानभुमी नरंक 

२० कोटाचे उ तर बाजकुडील र यावर नमल फाऊंडशेन,जळगांव 

२१ अिजंठा हौ सगं या गेट या जवळ जय दप सु श त बेरोजगारांची वय.ंसेवा सहकार  

सं था.मया.,जळगावं. 

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

बाबीचंी पतुता क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 

बहुमताने मजुंर 

 अनकूुल मत े :- ४५    तकुल मत े:- ०१ 

सचूक :- सनकत चेतन गणेश   

अनमुोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान

महानगरपा लका ह ीतील मळकतधारकानंा द.३१/०५/२०२१ पयत मालम ता कराचा 
भरणा के यास चाल ु आ थक वष २०२१-२२ या र कमेवर नयमानुसार १०% सुट देणेबाबत शासनाकडुन 
आले या तावावर वचार क न नणय घेणे.

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव  शहर महानगरपा लका ह ीतील मळकतधारकानंा दरवष  माणे 

ए ल म ह यात मालम ताकराचा आगाऊ भरणा के यास थकबाक ची व शास कय कराची र कम वगळून उव रत 

र कमेवर महारा  महानगरपा लका अ ध नयमाचे कलम १४० (अ) व याअनुषंगाने जळगांव शहर महानगरपा लका 

जळगावं थायी स मती ठराव .२१७ द.१८/०२/२०१५ व महासभा ठराव .२०९ द.२४/०३/२०१५ अ वये ए ल 



F:\Itivrutt 2020-21\12.महासभा .30 द.12052021.doc 

45 

 

म ह यात मालम ताकराचा आगाऊ भरणा करणा या मळकतधारकांस १०% सुट देणेबाबत मा यता दलेल  असुन 

यानुसार १०% इतक  सुट दे यात येते. 

परंत ुचालु आ थक वष को वड-१९ (कोरोना) या आजाराचा फैलाव रोख यासाठ  क  व रा य शासना दारे 

लॉकडाऊन घोषीत केलेले आहे. याअ वये जमावबदं चे नयम लागू अस यामुळे मालम ता कर भर यासाठ  होणार  

गद  टाळ यासाठ  महासभा ठरावानुसार मालम ता कराचा भरणा रोख व धनादेश व पांत न ि वकारता 

द.३०/०४/२०२१ पयत फ त ऑनलाईन प दतीने १०ट के सुटसह ि वकार यात येत आहे. 

यावष  ए ल म ह यात रोखीने तसेच धनादेश दारे कराचा भरणा ि वकारलेला नाह . बहुतांश नाग रकांची 

याबाबत मागणी आहे. तथापी रोखीने भरणा ि वकार यास भाग कायालयात कर भरणा या मळकतधारकाचंी गद  

होईल. नकुतेच शासनाने १५ मे २०२१ पयत लॉकडाऊनची घोषणा के यान ेशासन नयमावल चे उं लघन होईल क रता 

१. Online प दतीने महानगरपा लके या https://WWW.Jalgaonmc या लकंवर व  
२. धनादेश (Chaque) दारे 
मालम ता कराचा भरणा १० ट के सुटसह द.०१/०५/२०२१ ते द.३१/०५/२०२१ अखेर ि वकारणेस मा यता 

दान कर यात येत आहे. परंत ूको वड-१९ चा वाढता ादभुाव पहाता जोपयत को वड-१९ चा ादभुाव कमी होत नाह  

तोपयत शासनाने रोखीने मालम ता कराचा भरणा के यावर १० ट के सुट देणेबाबत वचार करावा. 

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

क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 

सवानमुते मंजुर 

  अनकूुल मते  :-  ४६   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   

अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

जळगांव शहर ह ीतील सव मशानभुमीना लाकुड व गोव या इ याद ंचा कमीत 
कमी दरात पुरवठा करणा या म तेदारास अट -शत ना अ धन राहून व  परवाना देणेबाबत शासनाकडुन 
आले या तावावर वचार क न नणय घेणे.

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहरात स या ४ मशानभूमी आहेत. यापैक  नेर नाका मशानभूमी 
सवात मोठ  असून को वड-१९ चा वाढता ादभुाव पाहता सदर मशानभूमी ह  फ त को वड-१९ या मतृदेहांवर 
अं यसं कार करणेकामी राखीव ठेव यात आल  आहे. सदर मशानभूमीत सव को वड-१९ बा धत, संश यत मतृदेहांवर 
अं यसं कार केले जातात. नेर  नाका मशानभूमी व इतर मशानभूमीम ये लाकूड व गोव यांचा पुरवठा केला जात 
नाह . पूव  मनपाकडून लाकूड आ ण बरगे पुरवठा सन २०११-१२, २०१२-१३ या कालावधीतील शास कय लेखाप र ण 
अहवालात आ ेप आ यामुळे सदर पुरवठा माहे डसबर २०१३ पासनू बंद कर यात आला आहे. 

नेर  नाका मशानभमूी सदयि थतीत अं यसं कार करणेसाठ  नाग रकानंा खच करावा लागतो. तेथे येणारे 
णांचे नातेवाईक जवळच लाकूड व गोव या पुरवठा करणा या पुरवठादाराकडून सदर सा ह य खरेद  करतात. सदर 
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पुरवठादार लाकूड व गोव या वाढ व दर आका न व  करत अस या या नाग रक व लोक त नधींकडून वारंवार त ार  
ा त होत आहेत. ते हा सदर सा ह या या दरांवर मनपाचे नयं ण असणे आव यक अस याची मागणी 

लोक त नधींकडून कर यात येत आहे. ते हा जळगावं शहर महानगरपा लका ह ीतील सव मशानभमूींना लाकूड व 
गोव या इ याद चंा कमीत कमी दरात पुरवठा करणा या पुरवठादारास व  परवाना द यास सदर सा ह या या दरावंर 
मनपाचे नयं ण नमाण होवून सदर गैर कारानंा आळा बसेल व वाढ व दरांमळेु नाग रकाचंी होणार  फसवणकू व 
गैरसोय टाळता येईल. व  परवाना ा त पुरवठादारास मनपाकडून मशानभूमीम ये १५ X ३० के.फुट जागा 
उपल ध क न दे यात येईल. पुरवठादार कमीत कमी दरात सदर सा ह य नाग रकानंा व  करणार अस याने याचा 
अं तमत: फायदा नाग रकानंा होणार आहे. 

मनपा े ात असणा या सव मशानभूमीत १ वषापयत लागूड ( ८ मण) व गोव या (२ पोते, अंदाज े ५० 
नग) पुरवठा कर यास वतमानप ात जा हर न वदा सुचना स द क न दरपतर्क मागवून पुढ ल अट  शत ना अधीन 
राहून म तेदार नेमणकू करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

१. सवात कमी दरात लाकूड व गोव या पुरवठा करणा या म तेदारास मनपाकडून व  परवाना दे यात येईल. 
२. मनपा माफत सदर म तेदाराला सव मशानभूमींम ये १५ X ३० के.फुट मोफत जागा दे यात येईल. तसेच 

तेथे शेड उभार याची परवानगी दे यात येईल. 
३. कमीत कमी दरात लाकूड व गोव या व  करणा या पुरवठादराची नेमणकु नाग रकाचंी सोय हणनू 

कर यात येत आहे. सदर पुरवठादाराकडूनच सदरचे सा ह य खरेद  कर याची नाग रकानंा स ती असणार नाह . नाग रक 
आप या सोयी माणे इतर ठकाणांहूनह  सा ह य उपल ध क न घेव ूशकतील. 

४. सदरचा परवाना १ वष कालावधीसाठ  मया दत राह ल. 
५. १ वषानंतर म तेदारास मनपाने दलेल  जागा खाल  क न मनपा या ता यात देणे बंधनकारक राह ल. 
६. म तेदारास सदर जागेवर कोण याह  कारचे मालक  / भाडपे ा ह क सांगता येणार नाह . 

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

सवानमुते मंजुर 

अनकूुल मते  :- ४६    तकुल मते :- ०० 

सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   

अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान

महारा  नव नमाण सेना, शहर उपा य  व मा.उपमहापौर,जळगांव शहर 
महानगरपा लका जळगांव यांचे मागणीनूसार पं ाळा प रसरात म.न.पा. णालय सु  करणेबाबत शासनाकडुन 
आले या तावावर वचार क न नणय घेणे.



F:\Itivrutt 2020-21\12.महासभा .30 द.12052021.doc 

47 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



F:\Itivrutt 2020-21\12.महासभा .30 द.12052021.doc 

48 

 

 

 

असा ठराव कर यात येतो क , पं ाळा हे जळगांव शहराचे उपनगर असुन ७० ते ८० हजारावर लोकव ती असून 

णालय नस यान ेलोकानंा ५ ते ६ क.मी. अंतरावर उपचारासाठ  यावे लागते. यामुळे णांची गैरसोय होऊन उपचार 

वेळेत न मळा यान ेमोठ  हानी हो याचे कार देखील घडत आहे. खोटे नगर, नमखेडी, ह र व ल नगर, मयुर कॉलनी, 

खंडरेाव नगर, दादावाडी इ याद  मोठा व तार त भाग पं ाळयाशी जोडलेला आहे. स याची प रि थती ह  गंभीर 

व पाची असून को वडमळेु नागर क त आहेत. यामुळे पं ाळा येथे महानगरपा लका णालयाची सोय उभार यास 

र हवा याचंी होणार  गैरसोय टळेल व वेळेत उपचार होतील. 

पं ाळा येथे न वन म.न.पा. णालय उभारायचे अस यास या ट ने आव यक इमारत, मनु यबळ 

(उदा.डॉ टस, प रचार का व इतर अ याव यक टाफ) व इतर साधन सामु ी (फ नचर, उपकरणे इ.) अ यतं आव यक 

आहे. बाहय ण वभाग (ओपीडी) व आंतर ण वभाग ( सुती) साठ  लागणारे मनु यबळ, फ नचर, साह य उपकरणे 

इ.ची आव यकता राह ल.  

उपरो त माणे मौजे पं ाळा शवार गट .२७७/२ ह खुल  जागा २४५९.९४ चौ.मी. या जागेत न वन णालय 

उभारणेस तसेच रा य शहर  आरो य अ भयाना अतंगत य.ुसी.एच.सी. व य.ुपी.एस.सी. या योजने अतंगत नधीची 

मागणी शासनाकडसे कर यास मा यता दान कर यात येत आहे. या अनषुंगाने शासनाने न वन णालय उभारणे 

संदभात त काळ पुढ ल या सु  क न शासनाकड े नधी मागणी संदभात ताव सादर करावा. 

शासनाने सदर करणी मनपा अ ध नयम/शासन नणय/आदेशा माणे आव यक या सव बाबींची पतुता क न 

घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 
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बहुमताने मंजुर 

 अनकूुल मते  :-  २७   तकुल मते :- १४ 

   सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   

   अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

भाग ं .१४ अतंगत १ ते ५ कामे करणे कामी येणारा एकूण र कम 
.८,५६,१४,८७८/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत स मा.सद या, ीमती रेखा चुडामण पाट ल यानंी दले या 
तावावर वचार क न नणय घेणे.
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असा ठराव कर यात येतो क , जळगंव शहर महानगपा लका भाग .१४ मधील खाल ल नमूद कामे नागर कांना 

मुलभूत सोयीयु त पुर वणे तसेच रहदार  व वाहतूक या सेवा पुर वणे कामी क न घेणे गरजेचे असून याबाबत सदर 

प रसरातील नाग रकांकडून सदर कामांना लवकरात लवकर करणेबाबत सतत मागणी होत अस यामुळे भाग ं .१४ अंतगत 

खाल ल व वध १ त े५ कामे करणे कामी येणारा एकूण र कम .८,५६,१४,८७८/- मा च ेखचास मा यता दान कर यात येत 

आहे. 

अ.नं. कामाच ेनांव अंदािजत र कम 

१ भाग .१४ मधील अशोक कराणा चौक त ेजकात सोसायट  पयतचा डीपी र ता 
कॉ ट करण करणे.  

२,७४,७५,६८६/- 

२ भाग .१४ मधील वामी समथ चौक त ेपाटचार  (राजशाळासमोर) पयतचा डीपी 
र ता कॉ ट करण करणे. 

१,८६,७९,४६०/- 

३ भाग .१४ मधील अशोक कराणा चौक त ेमेह ण सव न.ं२४९ पयतचा डीपी र ता 
कॉ ट करण करणे. 
 

१,५१,०६,३४८/- 

४ भाग .१४ मधील मेह ण मशानभूमी त ेआद य हॉटेल चौक पयतचा डीपी र ता 
कॉ ट करण करणे. 

  ८१,२३,१७५/- 

५ भाग .१४ मधील मेह ण मशानभूमी त ेडी माट पयतचा डीपी र ता कॉ ट करण 
करणे. 

१,६२,३०,२०९/- 

                                              एकूण र कम - ८,५६,१४,८७८/- 
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उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो काह  

नधी उपल ध होईल या नधी या अनुषंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यांना ा धकृत कर यात येत आहे. उपल ध 

नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीन े नयोजन हावे अशा कारची कामे मा.महापौर यांनी प ा दारे 

सूचवावी. 

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

घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 

सवानुमत ेमंजुर 

  अनुकूल मत े :-  ४१   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद   

अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

मनपा . .९ अंतगत मु ताई नगर गट .२८ या प रसरातील ऑि सजन पाकला 
राजमाता िजजाऊ मॉसाहेब नामकरण करणेबाबत स मा.सद या,सौ. तभा गजानन देशमुख यानंी दले या 

तावावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लका . .०९ अतंगत मु ताई नगर गट .२८ या 
प रसरात अमतृ योजने अतंगत भ य असे ऑि सजन पाकची उभारणी कर यात आलेल  असून सदर पाकला 
अदयापपावेतो नामकरण करणेत आलेले नाह  तसेच या पाकला “ राजमाता िजजाऊ मॉसाहेब ”  असे नामकरण करणे 
बाबत प रसरातील नागर कांकडून मागणी होत अस यान े मनपा . .९ अतंगत मु ताई नगर गट .२८ या 
प रसरातील ऑि सजन पाकला “ राजमाता िजजाऊ मॉसाहेब ” असे नामकरण करणेस मा यता दान कर यात येत 
आहे. 

शासनाने सदर पाकला कोणाचेह  नाव दले गेले नस याबाबत खा ी क न सदर करणी मनपा 
अ ध नयम/शासन नणय/आदेशा माणे आव यक या सव बाबीचंी पुतता क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 
सवानमुते मंजुर 

 अनकूुल मते  :-  ४१   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   

 अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 
. .०३ अंतगत द लत व ती सुधारणा योजने अंतगत १ ते ४ व वध वकास 

कामे करणे कामी येणारा खच र कम .०२ कोट  ८० ल  मा चे खचास मा यता मळणेबाबत 
स मा.सद या,सौ. मनाताई धुडकु सपकाळे व स मा.सद य, ी. वण रामदास को हे यानंी दले या तावावर 
वचार क न नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , . .०३ अतंगत द लत व ती सुधारणा योजने अतंगत खाल ल नमूद व वध 

१ ते ४ वकास कामे करणे कामी येणारा खच र कम .०२ कोट  ०८ ल  मा चे खचास मा यता दान कर यात येत 

आहे. 

अ.न.ं कामाचे नांव अंदािजत र कम 

१ वाड .३ जूना खेडी र यापासून ते जळगावं स ह नं.८८ पयत डांबर  र ता 

तयार करणे.  

.५० ल  

२ जुना खेडी र यापासनू ते महाल मी पाक (कावेर  हॉटेल) पयत डांबर  र ता 

तयार करणे. 

.५८ ल  

३ वाड .३ स ह नं.७८ डीएनसी कॉलेज जवळ डांबर  र ते तयार करणे. .६० ल  

४ वाड .३ खेडी गावठाण दादाजी दरबार प रसरातील र ते डांबर करण करणे. .४० ल  

                                              एकूण र कम - .०२ कोट  ०८ ल  

उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो 

काह  नधी उपल ध होईल या नधी या अनुषंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यानंा ा धकृत कर यात येत 

आहे. उपल ध नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे 

मा.महापौर यानंी प ा दारे सूचवावी. 

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

क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 

सवानमुते मंजुर 

  अनकूुल मते  :-  ४१   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   

अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

िज हा वा षक योजने अंतगत भाग ं .१५ (ड) म ये ठक ठकाणी ९ मी. व १२.५ 
मी. उंचीचे हायम ट लॅ प बस वणे कामी येणा या र कम .१६ ल  मा चे खचास मा यता मळणेबाबत 
स मा.सद य. ी. शातं सुरेश नाईक यानंी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे.

असा ठराव कर यात येतो क , िज हा वा षक योजने अंतगत भाग ं .१५ (ड) म ये ठक ठकाणी ९ मी. व 

१२.५ मी. उंचीचे हायम ट लॅ प व मनी हायम ट लॅ प बस वणे कामी येणा या र कम .१६ ल  मा चे खचास 

मा यता दान कर यात येत आहे. 



F:\Itivrutt 2020-21\12.महासभा .30 द.12052021.doc 

54 

 

उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो 

काह  नधी उपल ध होईल या नधी या अनुषंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यानंा ा धकृत कर यात येत आहे. 

उपल ध नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे मा.महापौर 

यानंी प ा दारे सूचवावी. 

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

क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 

सवानमुते मंजुर 

  अनकूुल मते  :- ४१   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   

अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

िज हा वा षक योजने अंतगत भाग ं .५ (ड) म ये ठक ठकाणी ९ मी. व १२.५ 
मी. उंचीचे हायम ट व मनी हायम ट लॅ प बस वणे कामी येणा या र कम .१६ ल  मा चे खचास मा यता 
मळणेबाबत स मा.सद य. ी. नतीन बालमकंुुद ल ढा यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , िज हा वा षक योजने अतंगत भाग ं .५ (ड) म ये ठक ठकाणी ९ मी. व 

१२.५ मी. उंचीचे हायम ट व मनी हायम ट लॅ प बस वणे कामी येणा या र कम .१६ ल  मा चे खचास मा यता 

दान कर यात येत आहे. 

उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो 

काह  नधी उपल ध होईल या नधी या अनषुंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यांना ा धकृत कर यात येत 

आहे. उपल ध नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे 

मा.महापौर यानंी प ा दारे सूचवावी. 

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

क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 

सवानमुत ेमजुंर 
  अनकूुल मत े :-  ४१   तकुल मत े:- ०० 

सचूक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनमुोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान 

नगरो थान योजने अतंगत भाग ं .७ म ये र ते खडीकरण क न डांबर करण 
करणे कामी येणा या र कम .३,४७,००,०००/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत स मा.सद य. ी.स चन 
भमराव पाट ल यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 



F:\Itivrutt 2020-21\12.महासभा .30 द.12052021.doc 

55 

 

असा ठराव कर यात येतो क , भाग .७ म धल र ते अं यत खराब झालेले अस यान ेनागर कांना ये या-

जा यासाठ  भरपूर कसरत करावी लागत अस यान ेनगरो थान योजने अतंगत भाग ं .७ म ये खाल ल नमूद र ते 

खडीकरण क न डांबर करण करणे कामी येणा या र कम .३,४७,००,०००/- मा चे खचास मा यता दान कर यात येत 

आहे. 

अ. . कामाचे नांव अंदािजत र कम 
१ भाग ं .७ अतंगत आशाबाबा नगर प रसर, पं ाळा शवार गट नं.८८, लॉट 

न.ं९ ते गट न.ं८०/१ खुल  जागा पयत या र याचे डांबर करण करणे. 
.४६,२१,८७५/- 

२ भाग ं .७ अंतगत आशाबाबा नगर प रसर, पं ाळा शवार गट नं.८९/२, लॉट 
न.ं९ ते गट न.ं९२ लॉट न.ं०२ पयत या र याचे डांबर करण करणे. 

.१३,३७,६२५/- 

३ भाग ं .७ अंतगत आशाबाबा नगर प रसर, पं ाळा शवार गट न.ं८९/१ खुल  
जागा ते गट न.ं९१ लॉट न.ं१२ पयत या र याचे डांबर करण करणे. 

.२०,६६,२५०/- 

४ भाग ं .७ अंतगत आशाबाबा नगर प रसर, पं ाळा शवार गट न.ं८५, लॉट 
न.ं०३ ते गट नं.८०/१ लॉट न.ं२४ पयत या र याचे डांबर करण करणे. 

.१४,१३,७५०/- 

५ भाग ं .७ अतंगत आशाबाबा नगर प रसर, पं ाळा शवार गट न.ं७९/१ व ७९/२, 
लॉट न.ं०२ ते गट न.ं८१/१/२अ लॉट न.ं०१ पयत या र याचे डांबर करण करणे. 

.४७,८५,०००/- 

६ भाग ं .७ अतंगत आशाबाबा नगर प रसर, पं ाळा शवार गट नं.८५, लॉट 
न.ं०७ ते गट नं.८०/१ लॉट न.ं०६ पयत या र याचे डांबर करण करणे. 

.६,५२,५००/- 

७ भाग ं .७ अतंगत आशाबाबा नगर प रसर, पं ाळा शवार गट नं.८५, लॉट 
न.ं३० ते गट नं.८६/२ लॉट न.ं०४ पयत या र याचे डांबर करण करणे. 

.१३,३७,६२५/- 

८ भाग ं .७ अंतगत आशाबाबा नगर प रसर, पं ाळा शवार गट नं.८६/१, लॉट 
न.ं८६/१ लॉट न.ं१९ ते गट न.ं८३ लॉट न.ं६ पयत या र याचे डांबर करण 
करणे. 

.२२,८३,७५०/- 

९ भाग ं .७ अतंगत आशाबाबा नगर प रसर, पं ाळा शवार गट न.ं८१/१अ लॉट 
न.ं२८ ते लॉट न.ं३९ पयत या र याचे डांबर करण करणे. 

.१४,६८,१२५/- 

१० भाग ं .७ अतंगत आशाबाबा नगर प रसर, पं ाळा शवार गट नं.९२, लॉट 
न.ं०२ ते गट नं.८१/१/२अ लॉट न.ं०१ पयत या र याचे डांबर करण करणे. 

.२१,७५,०००/- 

११ भाग ं .७ अंतगत आशाबाबा नगर प रसर, पं ाळा शवार गट नं.८०/२, लॉट 
न.ं४३ ते गट नं.८१/१/२अ लॉट न.ं०५ पयत या र याचे डांबर करण करणे. 

.१०,३३,१२५/- 

१२ भाग ं .७ अतंगत आशाबाबा नगर प रसर, पं ाळा शवार गट नं.८२, लॉट 
न.ं०५ ते गट नं.८०/२ लॉट न.ं६० पयत या र याचे डांबर करण करणे. 

.१५,२२,५००/- 

१३ भाग ं .७ अतंगत आशाबाबा नगर प रसर, पं ाळा शवार गट नं.८१, लॉट 
न.ं०६ ते गट नं.८०/२ लॉट न.ं४९ पयत या र याचे डांबर करण करणे. 

.१४,१३,७५०/- 

१४ भाग ं .७ अतंगत आशाबाबा नगर प रसर, पं ाळा शवार गट नं.८८, लॉट .१४,६८,१२५/- 
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न.ं३० ते गट नं.९२ लॉट नं.१८ पयत या र याचे डांबर करण करणे. 
१५ भाग ं .७ अंतगत आशाबाबा नगर प रसर, पं ाळा शवार गट नं.९५/१/१+ 

९५/२/२ ते गट न.ं८८ लॉट न.ं१६ पयत या र याचे डांबर करण करणे. 
.८,७०,०००/- 

१६ भाग ं .७ अंतगत आशाबाबा नगर प रसर, पं ाळा शवार गट नं.८६/१, लॉट 
न.ं२० ते लॉट न.ं२९ पयत या र याचे डांबर करण करणे. 

.७,६१,२५०/- 

१७ भाग ं .७ अंतगत आशाबाबा नगर प रसर, पं ाळा शवार गट 
न.ं९५/२/१+९५/२/२, लॉट न.ं२८ ते लॉट नं.३४ पयत या र याचे डांबर करण 
करणे. 

.९,२४,३७५/- 

१८ भाग ं .७ अंतगत आशाबाबा नगर प रसर, पं ाळा शवार गट नं.८०/१, लॉट 
न.ं१६ ते १८ पयत या र याचे डांबर करण करणे. 

.१,७५,५००/- 

१९ भाग ं .७ अंतगत आशाबाबा नगर प रसर, पं ाळा शवार गट नं.८०/१, लॉट 
न.ं०४ ते १८ पयत या र याचे डांबर करण करणे. 

.१,८९,०००/- 

२० भाग ं .७ अतंगत आशाबाबा नगर प रसर, पं ाळा शवार गट नं.८५, लॉट 
न.ं३० ते १२ पयत या र याचे डांबर करण करणे. 

.४,२७,५००/- 

२१ भाग ं .७ अंतगत आशाबाबा नगर प रसर, पं ाळा शवार गट नं.८६/२, लॉट 
न.ं१० ते गट नं.८५ लॉट नं.२१ पयत या र याचे डांबर करण करणे. 

.१,७५,५००/- 

२२ भाग ं .७ अंतगत आशाबाबा नगर प रसर, पं ाळा शवार गट नं.८६/२, लॉट 
न.ं१६ ते गट नं.८६/१ लॉट न.ं०३ पयत या र याचे डांबर करण करणे. 

.२,२९,५००/- 

२३ भाग ं .७ अंतगत आशाबाबा नगर प रसर, पं ाळा शवार गट नं.८६/१, लॉट 
न.ं०५ ते १० पयत या र याचे डांबर करण करणे. 

.१,८९,०००/- 

२४ भाग ं .७ अतंगत आशाबाबा नगर प रसर, पं ाळा शवार गट नं.८८, लॉट 
न.ं०२ ते ०७ पयत या र याचे डांबर करण करणे. 

.२,०२,५००/- 

२५ भाग ं .७ अंतगत आशाबाबा नगर प रसर, पं ाळा शवार गट नं.८१/१/२अ, 
लॉट न.ं५१ ते लॉट न.ं६० पयत या र याचे डांबर करण करणे. 

.३,१०,५००/- 

२६ भाग ं .७ अंतगत आशाबाबा नगर प रसर, पं ाळा शवार गट नं.८०/२, लॉट 
न.ं०३ ते ०६ पयत या र याचे डांबर करण करणे. 

.१,८९,०००/- 

२७ भाग ं .७ अंतगत आशाबाबा नगर प रसर, पं ाळा शवार गट नं.८०/२, लॉट 
न.ं०६ ते १३ पयत या र याचे डांबर करण करणे. 

.२,१६,०००/- 

२८ भाग ं .७ अंतगत आशाबाबा नगर प रसर, पं ाळा शवार गट नं.८०/२, लॉट 
न.ं३२ ते गट नं.८१/१/२अ लॉट न.ं०३ पयत या र याचे डांबर करण करणे. 

.२,७०,०००/- 

२९ भाग ं .७ अंतगत आशाबाबा नगर प रसर, पं ाळा शवार गट नं.८९/२, लॉट 
न.ं२२अ ते गट न.ं८९/१ लॉट न.ं०९ पयत या र याचे डांबर करण करणे. 

.२,४३,०००/- 

३० भाग ं .७ अंतगत आशाबाबा नगर प रसर, पं ाळा शवार गट नं.८९/२, लॉट 
न.ं०२ ते गट नं.९० लॉट नं.०८ पयत या र याचे डांबर करण करणे. 

.१,३५,०००/- 

३१ भाग ं .७ अतंगत आशाबाबा नगर प रसर, पं ाळा शवार गट नं.९१, लॉट 
न.ं१० ते गट नं.९२ लॉट नं.०४ पयत या र याचे डांबर करण करणे. 

.१,३५,०००/- 

३२ भाग ं .७ अंतगत आशाबाबा नगर प रसर, पं ाळा शवार गट नं.९५/१, लॉट 
न.ं२४ ते गट नं.९१/२/१ व ९५/२/२ लॉट न.ं०६ पयत या र याचे डांबर करण 

.३,६४,५००/- 
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करणे. 
३३ भाग ं .७ अंतगत आशाबाबा नगर प रसर, पं ाळा शवार गट नं.९५/१, लॉट 

न.ं२९ ते ०६ पयत या र याचे डांबर करण करणे. 
.२,४३,०००/- 

३४ भाग ं .७ अंतगत आशाबाबा नगर प रसर, पं ाळा शवार गट नं.९५/१, लॉट 
न.ं१६ ते २३ पयत या र याचे डांबर करण करणे. 

.२,१६,०००/- 

३५ भाग ं .७ अंतगत आशाबाबा नगर प रसर, पं ाळा शवार गट नं.९५/१ लॉट 
न.ं४६ ते गट नं.९२ लॉट नं.२१ पयत या र याचे डांबर करण करणे. 

.३,७८,०००/- 

३६ भाग ं .७ अंतगत आशाबाबा नगर प रसर, पं ाळा शवार गट नं.८९/१, लॉट 
न.ं१ ते गट न.ं८३ लॉट न.ं११ पयत या र याचे डांबर करण करणे. 

.२,४३,००० 

३७ भाग ं .७ अंतगत आशाबाबा नगर प रसर, पं ाळा शवार गट नं.८९/१, लॉट 
न.ं६ ते लॉट नं.१२ पयत या र याचे डांबर करण करणे. 

.५४,०००/- 

                                                   एकूण र कम :- .३,४७,२०,१२५/- 
उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो 

काह  नधी उपल ध होईल या नधी या अनुषंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यानंा ा धकृत कर यात येत 

आहे. उपल ध नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे 

मा.महापौर यानंी प ा दारे सूचवावी. 

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

क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 

सवानमुत ेमजुंर 
  अनकूुल मत े :-  ४१   तकुल मत े:- ०० 

सचूक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनमुोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान 

भाग ं .१४ अंतगत एकूण १ ते ३ ठकाणी र ते डांबर करण व कॉ ट करण 
करणे कामी येणा या एकूण र कम .२,५१,७७,००३/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत स मा.सद या. ीमती 
रेखा चुडामण पाट ल यानंी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लका भाग ं .१४ म धल नाग रकांना मुलभूत 

सोयीयु त पुर वणे तसेच रहदार  व वाहतूक या सेवा पुर वणे कामी खाल ल कामे क न घेणे गरजेचे अस याने व 

याबाबत सदर प रसरातील नाग रकाकंडून सदर कामानंा लवकरात लवकर करणेबाबत सतत मागणी होत अस यामुळे 

भाग ं .१४ अंतगत खाल ल नमूद एकूण १ ते ३ ठकाणी र ते डांबर करण व कॉ ट करण करणे कामी येणा या 

एकूण र कम .२,५१,७७,००३/- मा चे खचास मा यता 

अ.न.ं कामाचे नांव अंदािजत र कम 

१ भाग ं .१४ मधील आदश नगर मधील मेह ण सव न.ं४३६, ४३७, ४४४ मधील .९६,०६,४५४/- 
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र ते डांबर करण करणे. 
२ भाग ं .१४ मधील गणपती नगर मेह ण सव न.ं४२६, ४२७, ४३४, ४३५ मधील 

र ते डांबर करण करणे. 
.९३,३८,५७९/- 

३ भाग ं .१४ मधील गणपती नगरम ये नॅशनल हायवे ते गणपती मंद रापयतचा 
र ता काँ ट करण करणे. 

.६२,३१,९७०/- 

                                                   एकूण र कम :- .२,५१,७७,००३/- 
उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो 

काह  नधी उपल ध होईल या नधी या अनुषंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यानंा ा धकृत कर यात येत 

आहे. उपल ध नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे 

मा.महापौर यानंी प ा दारे सूचवावी. 

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

क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 

सवानमुते मंजुर 

  अनकूुल मते  :- ४१    तकुल मते :- ०० 

सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   

अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

वाड ं .१८ म ये व वध ठकाणी १ ते ८ कामे करणे कामी मा यता मळणेबाबत 
स मा.सद या, सु नाबी राज ुदेशमुख यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , वाड .१८ म ये खाल ल नमदू कामे ता काळ करणेबाबत प रसरातील 

नागर कांकडून वारंवार मागणी होत अस यान ेवाड ं .१८ म ये खाल ल नमूद व वध ठकाणी १ ते ८ कामे करणे 

कामी मा यता दान कर यात येत आहे. 

अ.न.ं कामाचे नांव 

१ रजा कॉलनी प रसरात आर.सी.सी.गटार बांधणे. 

२ रजा कॉलनी प रसरात र ते डांबर करण करणे. 

३ रजा कॉलनी प रसरात ३ ठकाणी लॅब क हट बांधणे. 

४ संतोषी माता चौक (शेरा चौक) लॅब क हट टाकणे. 

५ अपना घर कॉलनीम ये प या या पा याची ४ इंची पाईप लाईन टाकणे. 

६ द त नगर, ल मीनगर आर.सी.सी.गटार व र ते डांबर करण करणे. 

७ स. .१७/४ ओपन पेसला लॉक बस वणे व बसव याची सु वधा करणे. 

८ नशेमन कॉलनी शाह च क  ते द त नगर पयत आर.सी.सी.गटार बांधणे. 
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उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो 

काह  नधी उपल ध होईल या नधी या अनुषंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यानंा ा धकृत कर यात येत 

आहे. उपल ध नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे 

मा.महापौर यानंी प ा दारे सूचवावी. 

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

क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 

सवानमुते मंजुर 
  अनकूुल मते  :-  ४१   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

भाग ं .१४ म ये व वध १ ते ६ कामे करणे कामी येणा या एकूण अंदािजत 
र कम .३,२६,४९,९८८/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत स मा.सद य. ी.सदा शवराव गणपतराव ढेकळे यांनी 
दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , भाग ं .१४ म ये खाल ल नमूद व वध १ ते ६ कामे करणे कामी येणा या 

एकूण अदंािजत र कम .३,२६,४९,९८८/- मा चे खचास मा यता दान कर यात येत आहे. 

अ.न.ं कामाचे नांव अंदािजत र कम 

१ भाग ं .१४ मधील आदश नगर मेह ण सव नं.४३८, ४३९ मधील र त ेडांबर करण करणे. .४२,११,०४२/- 
२ भाग ं .१४ मधील शरसोल  रोड वर ल क तान मधील पाथवे कॉ टचे  करणे. .३१,९६,७०३/- 
३ भाग ं .१४ मधील गाय ीनगर म धल शरसोल  रोड ते शवाजी उदयान नाला पयतचा 

ना यास रटे नगं वॉल व रोड ॉ सगं क हट बांधणे. 
.६०,४८,९०६/- 

४ भाग ं .१४ मधील ताबंापूरा भागातील पाथवे कॉ ट करण करणे. .२९,६०,१८५/- 
५ भाग ं .१४ मधील मेह ण स.न.ं४१६ िजवन मोती सोसायट  पर सरातील र ते 

डांबर करण करणे. 
.३८,८९,०७१/- 

६ भाग ं .१४ मधील मेह ण स.न.ं४१७-४२० गाय ीनगर व वनोबा नगर पर सरातील र ते 
डांबर करण करणे.  

.१,२३,४४,०८१/- 

                                                   एकूण र कम :- .३,२६,४९,९८८/- 
उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो 

काह  नधी उपल ध होईल या नधी या अनुषंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यानंा ा धकृत कर यात येत 

आहे. उपल ध नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे 

मा.महापौर यानंी प ा दारे सूचवावी. 

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

क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 
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सवानमुत ेमजुंर 

  अनकूुल मत े :-  ४१   तकुल मत े:- ०० 

सचूक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   

अनमुोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान 
वाड ं .१८ म ये व वध ठकाणी १ ते ४ कामे करणे कामी मा यता मळणेबाबत 

स मा.सद या, शेख सईदाबी शेख युसफु यानंी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , वाड .१८ म ये खाल ल नमूद कामे ता काळ करणेबाबत प रसरातील 

नागर कांकडून वारंवार मागणी होत अस यान ेवाड ं .१८ म ये खाल ल नमदू व वध ठकाणी १ ते ४ कामे करणे कामी 

मा यता दान कर यात येत आहे. 

अ.न.ं कामाचे नांव 

१ नशेमन कॉलनी संपुण प रसरात आर.सी.सी.गटार बांधणे. 

२ नागोर  चौक ते ममता हॉि पटलपयत आर.सी.सी.गटार बांधणे. 

३ अ सा नगर स. .१६ बदाम ग ल म ये दो ह  बाजुस आर.सी.सी.गटार बांधणे. 

४ माता रमाबाई आंबेडकर शाळा म ये व छतागहृ बांधणे. 

उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो 

काह  नधी उपल ध होईल या नधी या अनुषंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यानंा ा धकृत कर यात येत आहे. 

उपल ध नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे मा.महापौर 

यानंी प ा दारे सूचवावी. 

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

क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 

सवानमुते मंजुर 

  अनकूुल मते  :- ४१    तकुल मते :- ०० 

सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   

अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

नगरो थान योजने अतंगत उपल ध नधीतनु पं ाळा र या या ं द करणासह, 
र या या दतुफा पे हर पाथवे तयार करणे, चौक सुशो भकरण आ ण इनपोल एल.ई.डी.लाईट बस वणेची कामे 
करणे कामी मा यता मळणेबाबत मा.उपमहापौर, ी.कुलभूषण वरभान पाट ल यानंी दले या तावावर वचार 
क न नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , पं ाळा गाव प रसराकडुन जळगांव शहराकड ेयेणारा मु य र ता हा मोठया 

माणावर ल वदळीचा असुन दररोज हजारो लोक कामा न म त या र यान े ये-जा क रत असतात मा  हा र ता 

खराब आ ण खाच खळ याचंा झालेला अस याने नागर कांचे हाल होत अस यान ेनगरो थान योजने अंतगत उपल ध 

नधीतुन पं ाळा मु य र ता, पं ाळा मु य चौक ते बजरंग बोगदा पयत या र याचे  ं द करणासह दु ती करणे, 

पादचार  यां यासाठ  या र या या दतुफा पे हर पाथवे तयार करणे, मु य चौक सशुो भकरण करणे आ ण रा ी 

वाहन चालक पादचार  यांना अंधाराचा ास होत असतो तो टाळ यासाठ  या र यावर इनपोल एल.ई.डी.लाईट 

बस वणेची कामे करणे कामी मा यता दान कर यात येत आहे. 

उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो 

काह  नधी उपल ध होईल या नधी या अनषुंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यांना ा धकृत कर यात येत 

आहे. उपल ध नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे 

मा.महापौर यानंी प ा दारे सूचवावी. 

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

क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 

सवानमुते मंजुर 

  अनकूुल मते  :- ४१    तकुल मते :- ०० 

सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   

अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

द लत व ती सुधारणा अंतगत नधीम ये भाग ं .१ म ये व वध १ ते ६ कामे 
करणे कामी येणा या एकूण र कम .३,४२,९९,६६४/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत स मा.सद य. ी. दल प 
बबनराव पोकळे यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , भाग .०१ म ये र ते व गटार चे सम येमळेु नाग रकाचें चंड हाल होत 

अस यान ेद लत व ती सुधारणा अंतगत नधीम ये भाग ं .१ म ये खाल ल नमूद व वध १ ते ६ कामे करणे कामी 

येणा या एकूण र कम .३,४२,९९,६६४/- मा चे खचास मा यता दान कर यात येत आहे. 

अ.न.ं कामाचे नांव अंदािजत र कम 

१ जनाई नगर, इं थ नगर, व केशर बाग मधील र ते डाबंर करण करणे. .६८,३७,९०९/- 

२ इं थ व नामदेव नगर मधील र ते डांबर करण करणे. .६१,३०,३३०/- 

३ महावीर नगर मधील र ते डाबंर करण करणे. .५६,५४,९४१/- 

४ राधाकृ ण नगर स ह नंबर ३०१ मधील र ते डांबर करण करणे. .५६,१५,२७१/- 

५ द ता य नगर, शवशकंर कॉलनी मधील र ते डांबर करण करणे. .४९,११,७२१/- 
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६ स द  वनायक पाक व हर ओम नगर मधील र ते डांबर करण करणे. .५१,४९,४९२/- 

                                                   एकूण र कम :- .३,४२,९९,६६४/- 

उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो 

काह  नधी उपल ध होईल या नधी या अनुषंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यानंा ा धकृत कर यात येत आहे. 

उपल ध नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे मा.महापौर 

यानंी प ा दारे सूचवावी. 

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

क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 

सवानमुते मंजुर 

  अनकूुल मते  :- ४१    तकुल मते :- ०० 

सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   

अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

भाग ं .२ मधील जापत नगर कंुभार समाज मंद र जवळील एल प ा र ता 
डांबर करण करणे कामी येणा या अंदािजत एकूण र कम .२४,०५,३०१/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत 
स मा.सद य. ी. कशोर रमेश बा व कर यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , भाग ं .२ मधील जापत नगर कंुभार समाज मंद र जवळील एल प ा 
र ता डांबर करण करणे कामी येणा या अंदािजत एकूण र कम .२४,०५,३०१/- मा चे खचास मा यता दान कर यात 
येत आहे. 

उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो 
काह  नधी उपल ध होईल या नधी या अनुषंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यानंा ा धकृत कर यात येत 
आहे. उपल ध नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे 
मा.महापौर यानंी प ा दारे सूचवावी. 

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

 

सवानमुते मंजुर 

  अनकूुल मते  :- ४१    तकुल मते :- ०० 

सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   

अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

भाग ं .१४ अतंगत व वध १ ते ७ कामे करणे कामी येणा या एकूण र कम 
.५,०१,७७,८४३/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत स मा.सद या, ीमती रेखा चुडामण पाट ल यानंी दले या 
तावावर वचार क न नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , भाग ं .१४ अंतगत खाल ल नमूद व वध १ त े७ कामे करणे कामी येणा या एकूण 

र कम .५,०१,७७,८४३/- मा चे खचास मा यता दान कर यात येत आहे. 

अ.नं. कामाच ेनांव अंदािजत र कम 

१ भाग .१४ मधील स.न.ं४३८, ४३९ याम ये र त ेडांबर करण करणे. .४२,११,०४२/- 

२ भाग .१४ मधील स.न.ं४१६ जीवन मोती सोसायट  मधील र त ेडांबर करण करणे. .३८,८९,०७१/- 

३ भाग .१४ मधील स.न.ं४१७-४२० गाय ीनगर व वनोबा नगर मधील र त ेडांबर करण 

करणे. 

.१,२३,४४,०८१/- 

४ भाग .१४ मधील स.न.ंराम नगर मधील र त ेडांबर करण करणे. .३०,५७,७८०/- 

५ भाग .१४ मधील स.न.ं शरसोल  रोड वर ल क तान मधील पाथवे ाँ ट करण 

करणे. 

.३१,९६,७०३/- 

६ भाग .१४ मधील स.न.ं२६१,२६२,२६५,२६६,२६९,२७१,२७२ मधील र त ेडांबर करण करणे 

(महाजन नगर, व वकमा नगर, एकनाथ नगर, स त ुंगी नगर तुळजामाता नगर) 

.२,०७,१५,३८५/- 

७ भाग .१४ मधील M.I.D.C. सव दय इंड ज पासून पाणी पुरवठा कायालयापयत नाला 

व यावर ल रोड ॉ सगं क हट बांधणे. 

.२७,६३,७८१/- 

                                                   एकूण र कम :- .५,०१,७७,८४३/- 

उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो काह  नधी 

उपल ध होईल या नधी या अनुषंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यांना ा धकृत कर यात येत आहे. उपल ध नधी या 

अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे मा.महापौर यांनी प ा दारे सूचवावी. 

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

घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 

सवानुमत ेमंजुर 

  अनुकूल मत े :-  ४१   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद   

अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

भाग ं .७ म ये शव कॉलनीतील र ते डांबर करण करणेबाबत व वध १ ते ८ 
कामे करणेसाठ  येणा या एकूण र कम .१,६८,३०,३२७/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत 
स मा.सदसय्, ी.स चन भमराव पाट ल यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , भाग ं .७ शव कॉलनीमधील र त े अ यंत खराब झालेले असून यामुळे 

नागर कांना ये याजा यासाठ  भरपूर कसरत करावी लागत अस याने भाग ं .७ म ये शव कॉलनीतील खाल ल नमूद 

व वध १ त े८ र त ेडांबर करण करण ेकामी येणा या एकूण र कम .१,६८,३०,३२७/- मा चे खचास मा यता दान कर यात 

येत आहे. 

अ.नं. कामाच ेनांव अंदािजत र कम 

१ भाग ं .७ अंतगत शवकॉलनी प रसर, प ं ाळा शवार गट न.ं५३ लॉट न.ं३० त े लॉट 

न.ं४९ पयत या र याच ेडांबर करण करणे.  

.१६,०७,८३८/- 

२ भाग ं .७ अंतगत शवकॉलनी प रसर, प ं ाळा शवार गट न.ं५३ लॉट न.ं७४ त ेगट 

न.ं६० लॉट नं.४२ पयत या र याचे डांबर करण करणे. 

.२१,८३,९२२/- 

३ भाग ं .७ अंतगत शवकॉलनी प रसर, प ं ाळा शवार गट न.ं५३ लॉट न.ं४० त े लॉट 

न.ं५४/२ लॉट नं.२६ पयत या र याचे डांबर करण करणे. 

.१८,१७,५५६/- 

४ भाग ं .७ अंतगत शवकॉलनी प रसर, प ं ाळा शवार गट न.ं५४/२ लॉट नं.३९ त े लॉट 

न.ं४७ पयत या र याच ेडांबर करण करणे. 

.८,३९,९७०/- 

५ भाग ं .७ अंतगत शवकॉलनी प रसर, प ं ाळा शवार गट न.ं५३ लॉट न.ं९० त े गट 

न.ं५६ लॉट नं.०१ पयत या र याचे डांबर करण करणे. 

.३१,८०,७२३/- 

६ भाग ं .७ अंतगत शवकॉलनी प रसर, प ं ाळा शवार गट न.ं५५ लॉट न.ं३५ त े लॉट 

न.ं६६ पयत या र याच ेडांबर करण करणे. 

.८,३८,८७२/- 

७ भाग ं .७ अंतगत शवकॉलनी प रसर, प ं ाळा शवार गट न.ं६० लॉट न.ं०१ त े लॉट 

न.ं१२ त े लॉट नं.३२ ते लॉट नं.४१ पयत या र याच ेडांबर करण करणे. 

.४२,२९,३१३/- 

८ भाग ं .७ अंतगत शवकॉलनी प रसर, प ं ाळा शवार गट न.ं६० लॉट न.ं६० त े लॉट 

न.ं७७ पयत या र याच ेडांबर करण करणे. 

.२१,३२,१३३/- 

                                                                एकूण 

र कम :- 

१,६८,३०,३२७/- 

उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो काह  

नधी उपल ध होईल या नधी या अनुषंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यांना ा धकृत कर यात येत आहे. उपल ध 

नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीन े नयोजन हावे अशा कारची कामे मा.महापौर यांनी प ा दारे 

सूचवावी. 

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

घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 

सवानुमत ेमंजुर 

  अनुकूल मत े :-  ४१   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद   

अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 



F:\Itivrutt 2020-21\12.महासभा .30 द.12052021.doc 

65 

 

भाग .११ मधील वदयतु कॉलनी, को हे नगर, यशवतं नगर, शा ी नगर, 
िजवन नगर, भुषण कॉलनी भगवान नगर म ये आरसीसी गटार बांधणे तसेच लॅब क हट बांधणे कामी येणा या 
एकूण अंदािजत र कम .४९,४५,०००/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत मा.सभागहृनेता, ी.ल लत वजयराव 
को हे यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , नागर कां या मागणीनसुार तसेच नागर कानंा रहदार  सुखसु वधा पुर वणे 

कामी भाग .११ मधील वदयुत कॉलनी, को हे नगर, यशवतं नगर, शा ी नगर, िजवन नगर, भुषण कॉलनी 

भगवान नगर म ये आर.सी.सी. गटार बांधणे तसेच लॅब क हट बांधणे कामी येणा या एकूण अदंािजत र कम 

.४९,४५,०००/- मा चे खचास मा यता दान कर यात येत आहे. 

उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो 

काह  नधी उपल ध होईल या नधी या अनुषंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यानंा ा धकृत कर यात येत 

आहे. उपल ध नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे 

मा.महापौर यानंी प ा दारे सूचवावी. 

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

क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 

सवानमुते मंजुर 

  अनकूुल मते  :- ४१    तकुल मते :- ०० 

सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   

अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 
 

जळगावं मनपास गतकाळात ा त रा य शासना या वशषे नधीतून आजरोजी 
श लक र कम .८३ ल  म ये भाग .१२ म धल रामदास कॉलनी ओपन पेस येथे संर क भतं बांधणेबाबत 
मा.गटनेते, शवसेना, ी.अंनतं ह र चं  जोशी यानंी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे.  

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव मनपास गतकाळात ा त रा य शासनाने २५ कोट  . वशषे 
अनदुान दले होते यापकै  द.३१/०३/२०२१ पयत अखच क राह ले या शासना या वशेष नधीतनू आजरोजी श लक 
र कम .८३ ल  म ये भाग .१२ म धल रामदास कॉलनी ओपन पेस येथे संर क भतं बांधणेस मा यता दान 
कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी मनपा अ ध नयम/शासन नणय/आदेशा माणे आव यक या सव बाबींची पतुता 
क न घेऊन नयमा माणे न वदा या वर त सु  करावी. 
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सवानमुते मंजुर 
  अनकूुल मते  :- ४१    तकुल मते :- ०० 

सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान

भाग .११ म धल व वध १ ते २ कामे करणे कामी येणा या एकूण अदंािजत 
र कम .१,०२,०१,९१६/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत मा.सभागहृनेता, ी.ल लत वजयराव को हे यानंी 
दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , नाग रकां या मागणीनसुार तसेच नाग रकानंा रहदार  सुखसु वधा पुर वणे 

कामी भाग .११ म धल खाल ल नमदू व वध १ ते २ कामे करणे कामी येणा या एकूण अंदािजत र कम 

.१,०२,०१,९१६/- मा चे खचास मा यता दान कर यात येत आहे. 

अ.न.ं कामाचे नांव अंदािजत र कम 

१ भाग ं .११ पं ाळा गट न.ं१३२ र ता डांबर करण करणे.  .५१,०२,०१६/- 

२ भाग ं .११ पं ाळा गट नं.१५२ साई सं कार कॉलनीतील र ते डांबर करण 

करणे. 

.५०,९९,९००/- 

                                                                                                         एकूण र कम - .१,०२,०१,९१६/- 

उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो 

काह  नधी उपल ध होईल या नधी या अनुषंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यानंा ा धकृत कर यात येत 

आहे. उपल ध नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे 

मा.महापौर यानंी प ा दारे सूचवावी. 

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

क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 

सवानमुते मंजुर 

  अनकूुल मते  :-  ४१   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   

अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

भाग ं .१४ अतंगत व वध १ ते ७ कामे करणे कामी येणा या एकूण अंदािजत 
र कम .४,४३,८८,७५९/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत स मा.सद या, ीमती रेखा चुडामण पाट ल यानंी 
दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , भाग ं .१४ अंतगत खाल ल नमूद व वध १ त े७ कामे करणे कामी येणा या एकूण 

अंदािजत र कम .४,४३,८८,७५९/- मा च ेखचास मा यता दान कर यात येत आहे. 

अ.नं. कामाच ेनांव अंदािजत र कम 

१ भाग ं .१४ मधील स.न.ं२५४/१/५/३, २५४/१/४, २५४/१/२ ल मीनगर म ये र त े

डांबर करण करणे.  

.१५,००,०००/- 

२ भाग ं .१४ मधील स.न.ं२५३/२, २५४/३ जावई कॉलनी मधील र त ेडांबर करण करणे. .१५,००,०००/- 

३ भाग ं .१४ मधील D-MART त ेइं थ भवन पयतचा र ता डांबर करण करणे. .७४,३३,४१७/- 

४ भाग ं .१४ मधील अशोक कराणा त ेनागसेननगर पयतचा र ता डांबर करण करण .५३,८४,२६७/- 

५ भाग ं .१४ मधील अशोक कराणा त ेजकात सोसायट  पयतचा र ता डांबर करण 

करणे  

.८४,४१,६५४/- 

६ भाग ं .१४ मधील वामी समरथ् क  त ेपाटचार  पयतचा र ता डांबर करण करणे. .७६,४८,३८६/- 

७ भाग ं .१४ मधील N.H.-८ त ेगणपती मं दरा पयतचा र ता डांबर करण करणे. .३३,५१,९३८/- 

८ भाग ं .१४ मधील D-MART त ेका यर नावल  चौक पयतचा र ता डांबर करण करणे. .९१,२९,०९७/- 

                                                                                                                 एकूण र कम - .४,४३,८८,७५९/- 

उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो 

काह  नधी उपल ध होईल या नधी या अनुषंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यानंा ा धकृत कर यात येत 

आहे. उपल ध नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे 

मा.महापौर यानंी प ा दारे सूचवावी. 

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

क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 

सवानमुते मंजुर 

  अनकूुल मते  :-  ४१   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   

अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 
 

भाग ं .०६ अंतगत गणेशवाडी, तुकारामवाडी, मंजुषा हौ.सोसायट , मु तांगण 
मंगल कायालय प रसर इ. प रसरात र यांचे डांबर करण करणे कामी येणा या एकूण अंदािजत र कम .०२ कोट  
मा चे खचास मा यता मळणेबाबत स मा.सद या,सौ.मंगला संजय चौधर  यानंी दले या तावावर वचार क न 
नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , भाग .०६ म धल गणेशवाडी, तुकारामवाडी, मंजषुा हौ.सोसायट , 

मु तांगण मंगल कायालय प रसर इ. प रसरातील र ते अमतृ योजने अंतगत सु  असले या खोदकामामुळे अ यतं 
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खराब झालेले अस यान े भाग ं .०६ अंतगत गणेशवाडी, तुकारामवाडी, मंजुषा हौ.सोसायट , मु तांगण मंगल 

कायालय प रसर इ. प रसरात र यांचे डांबर करण करणे कामी येणा या एकूण अंदािजत र कम .०२ कोट  मा चे 

खचास मा यता दान कर यात येत आहे. 

उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपलबध् होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो 

काह  नधी उपल ध होईल या नधी या अनषुंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यांना ा धकृत कर यात येत 

आहे. उपल ध नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे 

मा.महापौर यानंी प ा दारे सूचवावी. 

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

क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 

सवानमुते मंजुर 

  अनकूुल मते  :- ४१   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   

अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

भाग .३ म ये द लत व ती सुधारणा योजने अतंगत जळगांव स.न.ं७८/५ 
शंकरराव नगर म ये डांबर  र ते करणे कामी येणा या एकूण र कम .४८,००,०००/- मा चे खचास मा यता 
मळणेबाबत स मा.सद य, ी. वण रामदास को हे यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , भाग .३ म ये द लत व ती सुधारणा योजने अंतगत जळगावं स.न.ं७८/५ 
शंकरराव नगर म ये डांबर  र ते करणे कामी येणा या एकूण र कम .४८,००,०००/- मा चे खचास मा यता दान 
कर यात येत आहे. 

उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो 
काह  नधी उपल ध होईल या नधी या अनषुंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यांना ा धकृत कर यात येत 
आहे. उपल ध नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे 
मा.महापौर यानंी प ा दारे सूचवावी. 

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

  अनकूुल मते  :- ४१    तकुल मते :- ०० 

सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   

अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 
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भाग .११ म धल व वध १ ते १० कामे करणे कामी येणा या एकूण अदंािजत 
र कम .७,७४,६४,६७१/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत मा.सभागहृनेता, ी.ल लत वजयराव को हे यानंी 
दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , नागर कां या मागणीनुसार तसेच नागर कांना रहदार  सुखसु वधा पुर वणे कामी 

भाग .११ म धल खाल ल नमूद व वध १ त े१० कामे करणे कामी येणा या एकूण अंदािजत र कम .७,७४,६४,६७१/- 

मा च ेखचास मा यता दान कर यात येत आहे. 

अ.नं. कामाच ेनांव अंदािजत र कम 

१ भाग ं .११ ह र व ल नगर म ये मारोती मंद र त े साव.शौचालयापयत र ता डांबर करण 

करणे.  

.३८,९५,५९५/- 

२ भाग ं .११ मुंदडा नगर गट न.ं१०१/३ र ता डांबर करण करणे.  .३८,६४,८३१/- 

३ भाग ं .११ प ं ाळा गट नं. ७६,७८,७९८ (को हे नगर प रसर) र ता डांबर करण करणे.  .४५,०१,०२८/- 

४ भाग ं .११ प ं ाळा गट नं.१०२,१०४,१०७ र ता डांबर करण करणे.  .३९,०३,२३२/- 

५ भाग ं .११ प ं ाळा गट नं.१४९ र ता डांबर करण करणे.  .७४,८४,३५१/- 

६ भाग ं .११ का यर नावल  चौक त े गरणा पं पग मनपा ह ीपयत र ता डांबर करण करणे.  .२,४२,०२,२०२/- 

७ भाग ं .११ प ं ाळा गट नं.१५० र ता डांबर करण करणे.  .३३,४७,३९३/- 

८ भाग ं .११ प ं ाळा गट नं.१५१/१/१, १५०/२+३ र ता डांबर करण करणे.  .५१,४१,०५०/- 

९ भाग ं .११ प ं ाळा गट नं. १४७,१४८ यशवंत नगर व रामानंद नगर र ता डांबर करण 

करणे.  

.१,०६,५२,३६६/- 

१० भाग ं .११ प ं ाळा गट नं.१०५,१०६ शा ी नगर, िजवननगर र ता डांबर करण करणे.  .१,०४,७२,६२३/- 

                                                                                                                 एकूण र कम - .७,७४,६४,६७१/- 

उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो 

काह  नधी उपल ध होईल या नधी या अनुषंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यानंा ा धकृत कर यात येत 

आहे. उपल ध नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे 

मा.महापौर यानंी प ा दारे सूचवावी. 

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

क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 

सवानमुते मंजुर 

  अनकूुल मते  :-  ४१   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   

अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 
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भाग .३ म ये द लत व ती सुधारणा योजने अतंगत जळगावं स.न.ं१३०(साई 
गता नगर) व स.नं.५० ( ीराम नगर) म ये  आर.सी.सी.गटार बांधणे कामी येणा या एकूण अंदािजत र कम 
.४२,००,०००/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत स मा.सद या,सौ.मीना धुडकू सपकाळे यानंी दले या 
तावावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , भाग .३ म ये द लत व ती सुधारणा योजने अंतगत जळगांव 
स.न.ं१३०(साई गता नगर) व स.न.ं५० ( ीराम नगर) म ये आर.सी.सी.गटार बांधणे कामी येणा या एकूण अंदािजत 
र कम .४२,००,०००/- मा चे खचास मा यता दान कर यात येत आहे. 

उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो 
काह  नधी उपल ध होईल या नधी या अनषुंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यांना ा धकृत कर यात येत 
आहे. उपल ध नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे 
मा.महापौर यानंी प ा दारे सूचवावी. 

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

  अनकूुल मते  :- ४१    तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

भाग .१३ अतंगत व वध १ ते ४ ठकाणी नागर कानंा व वध सोईसु वधा 
पुर वणे तसेच रहदार  व वाहतूक या सेवा पुर वणे कामी भागातील र ते डांबर करण करणे कामी येणा या एकूण 
अंदािजत र कम .२,७८,४२,१५१/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत स मा.सद या,सौ. योती बाळासाहेब 
च हाण यानंी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , सभागहृात झाले या चचनसूार व मा.महापौर यांचे नदशानूसार भाग .१३ 
अंतगत तावीत केले या अ.न.ं३ चे कामाचे नांव व र कमेत बदल क न खाल ल नमदू व वध १ ते ४ ठकाणी 
नागर कांना व वध सोईसु वधा पुर वणे तसेच रहदार  व वाहतूक या सेवा पुर वणे कामी भागातील र ते डांबर करण 
करणे कामी कामांचे नावे बदल क न वाढ व रकमेसह येणा या एकूण अंदािजत र कम .३,०२,९२,९७७/-मा चे खचास 
मा यता दान कर यात येत आहे. 
अ.न.ं कामाचे नांव अंदािजत र कम 

१ भाग ं .१३ आरट ओ कायालयापासून ते उ वला शाळेपयतचा कॉ टचा र ता 
दु त करणे.  

.१४,६९,८०५/- 

२ भाग ं .१३ आदश नगर मेह ण स.न.ं४४३ उ वला शाळा प रसरातील र ते 
डांबर करण करणे.  

.६९,०८,२२२/- 
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३ भाग ं .१३ मधील मोहन नगर भागात स ह न.ं४४८ म ये र ते डांबर करण करणे.  .५६,१०,१६६/- 
४ भाग ं .१३ आनदं नगर, र वं  नगर, नतुन वषा कॉलनी, शारदा कॉलनी र ते 

डांबर करण करणे.  

.१,६३,०४,७८४/- 

                                                                                                         एकूण र कम - .३,०२,९२,९७७/- 
उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो 

काह  नधी उपल ध होईल या नधी या अनुषंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यानंा ा धकृत कर यात येत 
आहे. उपल ध नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे 
मा.महापौर यानंी प ा दारे सूचवावी. 

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

  अनकूुल मते  :-  ४१   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

भाग .१३ मधील मोहाडी रोड पे ोल पंप मोहन नगर प रसर ते मनपा जकात 
ना यापयत या वनीकरण र यावर नागर कां या सोईसाठ  मु याचें बांधकाम करणे कंवा रेडीमेड तयार लोखडंी 
मु या बस वणे कामी मा यता मळणेबाबत स मा.सद या,सौ. योती बाळासाहेब च हाण यानंी दले या तावावर 
वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगावं शहर महानगरपा लका भाग .१३ मधील मोहाडी रोड पे ोल पपं 
मोहन नगर प रसर ते मनपा जकात ना यापयत या वनीकरण र यावर सकाळी मॉन ग वॉक साठ  पु ष व ी 
जे ठ नागर काचंी मोठ  वदळ असते. मा  सदर प रसरात कुठेह  साव. साधनगहृ, मु या नस यामुळे मधुमेहासह इतर 
याधी त जे ठानंा ास सोसावा लागतो. प रणामी या प रसरातील नागर काकंडून उपरो त नमुद र यावर साव. 
मु या बांधणे बाबत वारंवार मागणी होत अस यान े भाग .१३ मधील मोहाडी रोड पे ोल पंप मोहन नगर प रसर ते 
मनपा जकात ना यापयत या वनीकरण र यावर नागर कां या सोईसाठ  मु याचें बांधकाम करणे कंवा रेडीमेड तयार 
लोखडंी मु या बस वणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

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

  अनकूुल मत े :-  ४१   तकुल मत े:- ०० 
सचूक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनमुोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान 
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जळगांव महानगरपा लकेतील फोरमन या पदाची सेवा पुणे महानगरपा लका येथे 
फोरमन संवगातील र त पदावर कायम व पी पदावर कायम व पी समावेशन करणे कामी ना-हरकत माणप  व 
ठराव क न मळणेबाबत बाळासाहेब रामभाऊ लासरेु, फोरमन, मनपा जळगावं यांनी दले या अजावर वचार क न 
नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , बाळासाहेब रामभाऊ लासरेु, फोरमन, मनपा जळगावं यांची मागासवग यां या 
सरळसेवा भरती-२०११ अंतगत ऑटो मेकॅ नक वग-३ या पदावर द.२७/०२/२०१२ रोजी नयु ती कर यात आलेल  
आहे. त नतंर ते कायालयीन आदेशानसुार फोरमन पदाचे कत य कर त आहे. ी.लासरेु यांचे आई-वडील वयोवृ द 
असून ते नेहमी आजार  असतात ते सन २००६ पासनू पुणे येथे थायीक अस याने तसेच ी.लासरेु यांची प नी 
अ भनव इंिज नअर ंग कॉलेज, ता.भोर िज.पुणे येथे ा यापक पदावर कायरत अस याने कौटंु बक जबाबदार  पार 
पाडून कत य बजावतानंा दैनाव था होत अस याने व पुणे शहर जळगांव येथनू ४५० क.मी. अंतरावर अस यान ेकाह  
अडचण उ व यास जाणे श य होत नाह  आ ण यामुळे माझी व कुटंुबाची अ यतं गैरसोय होत अस याने ी.लासरेु 
यांचे मागणीनूसार याचें कुटंुबाची होणार  गैरसोय ल ात घेता ी.बाळासाहेब रामभाऊ लासरेु, फोरमन, मनपा 
जळगावं याचंी जळगांव शहर महानगरपा लकेतील फोरमन या पदाची सेवा पुणे महानगरपा लका येथे फोरमन 
संवगातील र त पदावर कायम व पी पदावर कायम व पी समावेशन करणे कामी ना-हरकत माणप  देणे कामी 
मा यता दान कर यात येत आहे. 

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

  अनकूुल मते  :-  ४१   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

जळगांव शहरा या नागर कां या आरो या या ट ने २ (दोन) नग जेट ंग म शन 

खरेद  करणेस मा यता मळणेबाबत स मा.सद य, ी. कशोर रमेश बा व कर व ी.नवनाथ व वनाथ दारकंुड े

यानंी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगावं शहरा या नागर कां या आरो या या ट ने २ (दोन) नग जेट ंग 
म शन खरेद  करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी मनपा अ ध नयम/शासन नणय/आदेशा माणे आव यक या सव बाबींची पतुता 
क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 
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सवानमुते मंजुर 
  अनकूुल मते  :-  ४१   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

भाग ं .२ मधील शवाजी नगर हमालवाडा प रसर व महारा  दाल मल समोर ल 
साव.शौचालय पे.ॲ ड युजचा ठराव केलेला होता. शौचालयासाठ  नागर क हे जी फ  आकारलेल  आहे ते भर यास 
तयार नस यान ेआ ण शौचालय हे खुप खराब अव थेत झालेले अस याने महासभा ठराव .३१० द.२३/०९/२०२० 
र  करणेबाबत तसेच जळगांव शहरातील शौचालयांची साफसफाई करणेबाबत या म तेदाराला मनपा माफत 
म ता दलेला आहे या म तेदारास सदर शौचालय साफसफाईचा म ता देणेस मा यता मळणेबाबत 
स मा.सदसय्, ी.नवनाथ व वनाथ दारकंुड ेयांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , भाग ं .२ मधील शवाजी नगर हमालवाडा प रसर व महारा  दाल मल 
समोर ल साव.शौचालय पे.ॲ ड यजुचा ठराव केलेला होता. शौचालयासाठ  नागर क हे जी फ  आकारलेल  आहे ते 
भर यास तयार नस यान े आ ण शौचालय हे खुप खराब अव थेत झालेले अस याने महासभा ठराव .३१० 
द.२३/०९/२०२० र  करणेस मा यता दान कर यात येत आहे तसेच जळगावं शहरातील शौचालयांची साफसफाई 
करणेबाबत या म तेदाराला मनपा माफत म ता दलेला आहे या म तेदारास सदर शौचालय साफसफाईचा म ता 
देणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

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

  अनकूुल मते  :-  ४१   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

जुना ताबंापुरा प रसरातील शामा फायर व स जवळील चौकास शह द अ दलु 
हमीद चौक असे नामकरण करणेबाबत स मा.सद या,शबाना बी सा दक खाट क यांनी दले या तावावर वचार 
क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगावं शहर महानगरपा लका भाग मांक १५ अंतगत जुना तांबापुरा 
प रसर शामा फायर व स जवळ चौक ि थत असून अदयापपावेतो सदर चौकास कोणतेह  नामकरण झालेले नाह . 
तसेच सदर चौकास शह द अ दलु हमीद यांचे नावानुसार नामकरण करणेबाबत प रसरातील नागर कांकडून वारंवार 
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मागणी होत अस यान ेजुना तांबापुरा प रसरातील शामा फायर व स जवळील चौकास “शह द अ दलु हमीद चौक” 
असे नामकरण करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर चौकास कोणाचेह  नांव दले गेले नस याबाबत खा ी क न घेऊन सदर करणी मनपा 
अ ध नयम/शासन नणय/आदेशा माणे आव यक या सव बाबीचंी पुतता क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 
सवानमुते मंजुर 

  अनकूुल मते  :-  ४१   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

जळगांव शहरा या वाढ या व तारानुसार अि नशमन सेवा अदयावत करणे कामी 
अ याधु नक वाहने, सा ह य, साधन सामु ी खरेद  करणे कामी अदंािजत र कम . ०३ कोट  पयत िज हा 
नयोजन स मती माफत खरेद  करणेस मा यता मळणेबाबत मा. वरोधी प नेता, ी.सु नल सुपडू महाजन यानंी 
दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगावं शहराचा दवस दवस मोठया माणात व तार होत असून शहरासह 
वाढ व भागातील नागर कानंा अि नशमन सेवा पुर वणे महानगरपा लकेचे कत य आहे. याचा भाग हणनू जळगांव 
मनपाची अि नशमन सेवा बळकट करण करणे अ याव यक झालेले असून सदर सेवा पुर वणेसाठ  मनपा या 
अि नशमन सेवेत न वन अ याधु नक वाहने, सा ह य, साधन सामु ी खरेद  करणे आव यक अस याने जळगांव 
शहरा या वाढ या व तारानसुार अि नशमन सेवा अदयावत करणे कामी अ याधु नक वाहने, सा ह य, साधन सामु ी 
खरेद  करणे कामी अंदािजत र कम . ०३ कोट  पयत िज हा नयोजन स मतीकडून नधी ा त करणे व तया 
नधीतून उ त कामे करणे संदभात मा यता दान कर यात येत आहे. 

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

  अनकूुल मते  :- ४१   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

 
जळगांव शहर महानगरपा लकेचे वतं  १०० ऑि सजन बेडचे मोफत को वड-१९ 

केअर सटर सु  करणेबाबत मा.सभापती, थायी स मती, ी.राज  झप  पाट ल यानंी दले या तावावर वचार 
क न नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , जळगावं शहरात को वड-१९ या साथीचा ादभुाव मोठया माणात वाढलेला 
आहे. सदयि थतीत जळगांव शहरात शासक य वैदय कय महा वदयालय, गोदावर  वैदय कय महा वदयालय व इकरा 
कॉलेज या तन ठकाणी को वड-१९ चे उपचार करणेसाठ  ऑि सजन बेड आहेत. या सव ठकाणी असलेले ऑि सजन 
बेड पुणत: फुल झालेले आहे एकह  ऑि सजन बेड श लक नाह . 

तसेच खाजगी हॉि पटल म येह  ऑि सजन बेड उपल ध नस यान ेऑि सजन अभावी मृ यदुर वाढत आहे 
अशी भयावह प रि थती असून कारोना चा वाढता ादभुाव पाहता, येणा या काह  दवसातं जळगांव शहरात कोरोना 

णानंा ऑि सजन बेडची मोठया माणात आव यकता अस यान ेजळगावं शहर महानगरपा लकेचे वतं  ऑि सजन 
बेड असलेले १०० बेडचे मोफत को वड केअर सटर सु  करणे अ यतं आव यक अस यान े जळगावं शहर 
महानगरपा लकेचे वतं  १०० ऑि सजन बेड असलेले मोफत को वड-१९ केअर सटर सु  करणेस मा यता दान 
कर यात येत आहे. 

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

  अनकूुल मते  :-  ४१   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

जळगांव शहर महानगरपा लकेचे णालय आव यक या टाफसह रामे वर 
कॉलनी व सु म कॉलनी येथे सु  करणेबाबत मा.सभापती, थायी स मती, ी.राज  झप  पाट ल यांनी दले या 

तावावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहरातील रामे वर कॉलनी व सु म कॉलनी या प रसरात 
एम.आय.डी.सी.म ये काम करणारा कामगारवग मोठया माणात राहत असून या प रसरातील दाट लोकव ती पाहता 
या दो ह  ठकाणी महानगरपा लकेचे अदयावत णालय सु  करणे अ यतं आव यक असून महानगरपा लकेचे 

णालय या दो ह  प रसरात सु  झा यास तेथील सामा य नाग रकानंा यामुळे दलासा मळणार अस यान ेजळगांव 
शहर महानगरपा लकेचे णालय आव यक या टाफसह रामे वर कॉलनी व सु म कॉलनी येथे सु  करणेस मा यता 
दान कर यात येत आहे. 

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

  अनकूुल मते  :-  ४१   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

भाग .१९ अंतगत व वध १ ते ८ ठकाणी र ते खडीकरणासह डांबर करण करणे 
कामी येणारा एकूण अदंािजत र कम .८,१९,५८,७१७/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत स मा.सद या,सौ. नता 
मंगल सगं सोनवणे यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क ,जळगांव शहर महानगरपा लका भाग .१९ मधील नागर कांना रहदार  व 
वाहतूक या सेवा पुर वणे कामी सदर प रसरातील नागर कांकडून सतत मागणी होत अस यान े भाग .१९ अतंगत 
खाल ल नमूद व वध १ ते ८ ठकाणी र ते खडीकरणासह डांबर करण करणे कामी येणारा एकूण अंदािजत र कम 
.८,१९,५८,७१७/- मा चे खचास मा यता दान कर यात येत आहे. 
अ.न.ं कामाचे नांव अंदािजत र कम 

१ भाग ं .१९ मेह ण सु म कॉलनी अंतगत गताजंल  के मक स ते मनपा 
ह ीपयतचा र ता खडीकरणासह डांबर करण करणे. 

.१,१०,५२,७७८/- 

२ भाग ं .१९ मेह ण सु म कॉलनी म ये औरंगाबाद हायवे ते इदगाह ते स.न.ं१८३ 
तसेच महादेव मंद र ते स.नं.१८४ चा र ता खडीकरणासह डांबर करण करणे. 

.१,५६,०५,९३९/- 

३ भाग ं .१९ मेह ण अतंगत अशोक कराणा चौक ते नागसेन नगर पयत र ता 
खडीकरणासह डांबर करण करणे. 

.७०,००,०००/- 

४ भाग ं .१९ मेह ण चाव रया र ा टॉप ते पाटचार  पयतचा र ता खडीकरणासह 
डांबर करण करणे. 

.७०,००,०००/- 

५ भाग ं .१९ सु म कॉलनी अंतगत स.न.ं१६७/१, १६७/२ मधील र ते खडीकरणासह 
डांबर करण करणे. 

.९०,००,०००/- 

६ भाग ं .१९ सु म कॉलनी अंतगत स.न.ं१६६/१/४, १६६/३/४ मधील र ते 
खडीकरणासह डांबर करण करणे. 

.१,२५,००,०००/- 

७ भाग ं .१९ सु म कॉलनी अंतगत स.न.ं१६५/१+१ब, १६५/१C +१F+ १६५/२, 
१६५/१D+१E मधील र ते खडीकरणासह डांबर करण करणे. 

.१,२८,००,०००/- 

८ भाग ं .१९ सु म कॉलनी अंतगत स.न.ं१८४/१, १८४/३ मधील र ते खडीकरणासह 
डांबर करण करणे. 

.७०,००,०००/- 

                                                                                                         एकूण र कम - .८,१९,५८,७१७/- 
उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो 

काह  नधी उपल ध होईल या नधी या अनुषंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यानंा ा धकृत कर यात येत 
आहे. उपल ध नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे 
मा.महापौर यानंी प ा दारे सूचवावी. 

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

  अनकूुल मते  :-  ४१   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 
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भाग .१३ अतंगत व वध १ ते ३ कामे करणे कामी येणारा एकूण अंदािजत 
र कम .१,१०,४७,८६०/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत स मा.सद या,सौ. योती बाळासाहेब च हाण यांनी 
दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , सभागहृात झाले या चचनसूार व मा.महापौर याचें नदशानूसार भाग .१३ 
अंतगत तावीत केले या १ ते ३ कामांमधून अ.न.ं२ चे काम कमी क न याऐवजी २ कामे समा व ट क न 
केले या कामाचे वषयाम ये बदल क न खाल ल नमदू व वध १ ते ४ कामे व वाढले या कामांमळेु वाढ व रकमेसह 
कामे करणे कामी येणारा एकूण अंदािजत र कम .१,६१,६०,६३९/- मा चे खचास मा यता दान कर यात येत आहे. 
अ.न.ं कामाचे नांव अंदािजत र कम 

१ भाग ं .१३ आदश नगर मधील मेह ण स.न.ं४४३ उ वल शाळा प रसराकडील र ते 
डांबर करण करणे. 

.७१,३८,५२०/- 

२ भाग ं .१३ मोहन नगर स ह न.ं४४९ म धल सव र ते डांबर करण करणे. .५६,५५,५७३/- 
३ भाग ं .१३ म धल नूतन वषा कॉलनी, शारदा कॉलनी, र वं  नगर इ याद  भागात 

न वन आर.सी.सी.गटार व लॅब क हट बाधंणे. 
.२६,१६,५४६/- 

४ भाग ं .१३ मोहन नगर, आदश नगर, नतुनवषा कॉलनी इ याद  भागात रोड 
ॉ सगं गटार बांधनु लॅब टाकणे.  

.७,५०,०००/- 

                                                                                                         एकूण र कम - .१,६१,६०,६३९/- 
उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो 

काह  नधी उपल ध होईल या नधी या अनषुंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यांना ा धकृत कर यात येत 
आहे. उपल ध नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे 
मा.महापौर यानंी प ा दारे सूचवावी. 

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

  अनकूुल मते  :-  ४१   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

. .१२ अतंगत व वध १ ते ७ कामे करणे कामी येणारा एकूण अंदािजत र कम 
.३,३९,२९,७२२/- मा चे खचास मा यता मळणेस तसेच सदर कामे महारा  शासनाकडून येणा या वशषे नधी 

अंतगत कंवा िज हा नयोजन स मती कडील िज हा वा षक योजनेतुन मळणा या व वध योजनां या नधीतुन 
करणेबाबत स मा.सद य, ी. नतीन मनोहर बरड ेयांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क ,जळगांव शहर महानगरपा लका भाग .१२ मधील नागर कांना रहदार  व 
वाहतूक या सेवा पुर वणे कामी सदर प रसरातील नागर कांकडून सतत मागणी होत अस यान े . .१२ अंतगत 
खाल ल नमूद व वध १ ते ७ कामे करणे कामी येणारा एकूण अंदािजत रक्कम .३,३९,२९,७२२/- मा चे खचास 
मा यता मळणेस तसेच सदर कामे महारा  शासनाकडून येणा या वशेष नधी अंतगत कंवा िज हा नयोजन 
स मती कडील िज हा वा षक योजनेतुन मळणा या व वध योजनां या नधीतनु करणेस मा यता दान कर यात येत 
आहे. 
अ.न.ं कामाचे नावं अंदािजत र कम 

१ भाग ं .१२ मायादेवी नगर व पाट लवाडी भागातील र ते डांबर करण करणे. .७०,८४,२३४/- 
२ भाग ं .१२ महाबळ मकरंद कॉलनी भागातील र ते डांबर करण करणे. .९,८२,७९१/- 
३ भाग ं .१२ अनुराग टेट बँक कॉलनी जुना भागातील र ते डांबर करण करणे. .३९,७८,८१५/- 
४ भाग ं .१२ स दे वर नगर, सतगु  नगर, इं थ नगर भागातील र ते 

डांबर करण करणे. 
.८५,९३,५७७/- 

५ भाग ं .१२ धांडनेगर मेह ण स. .५६१ मधील र ते डांबर करण करणे. .६०,७५,१०९/- 
६ भाग ं .१२ अनुराग टेट बँक कॉलनी भागातील कृपाळू हनुमान मंद र प रसरातील 

र ते डांबर करण करणे. 
.३५,९४,४६०/- 

७ भाग ं .१२ वदयतु कॉलनी भागातील र ते डांबर करण करणे. .३६,२०,७३६/- 
                                                                                                         एकूण र कम - .३,३९,२९,७२२/- 

उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो 
काह  नधी उपल ध होईल या नधी या अनुषंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यानंा ा धकृत कर यात येत 
आहे. उपल ध नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे 
मा.महापौर यानंी प ा दारे सूचवावी. 

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

  अनकूुल मते  :-  ४१   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

भाग .१२ अंतगत शवरामनगर, सुयोग कॉलनी, गुलमोहर कॉलनी, गु कुल 
कॉलनी प रसर तसेच आ वाद चौक ते गरणा टाक  पयत या भागात र ते डांबर करण करणे कामी येणारा 
अंदािजत र कम .१,२५,३४,५००/- व आर.सी.सी.गटार क हट बांधणे कामी येणारा अदंािजत र कम 
.५०,००,०००/- अशा एकूण र कम .१,७५,३४,५००/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत 

मा.गटनेते, शवसेना, ी.अंनतं ह र चं र जोशी यानंी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव महानगरपा लका भाग .१२ अतंगत शवरामनगर, सुयोग कॉलनी, 
गुलमोहर कॉलनी, गु कुल कॉलनी प रसर तसेच आ वाद चौक ते गरणा टाक  पयत या भागात र ते डांबर करण 
करणे कामी येणारा अदंािजत र कम .१,२५,३४,५००/- व आर.सी.सी.गटार क हट बांधणे कामी येणारा अंदािजत 
र कम .५०,००,०००/- अशा एकूण र कम .१,७५,३४,५००/- मा चे खचास मा यता दान कर यात येत आहे. 

उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो 
काह  नधी उपल ध होईल या नधी या अनुषंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यानंा ा धकृत कर यात येत 
आहे. उपल ध नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे 
मा.महापौर यानंी प ा दारे सूचवावी. 

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

  अनकूुल मते  :- ४१    तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

. .०९ म धल व वध १ ते ५ कामे करणे कामी येणारा एकूण अंदािजत र कम 
. ६२ ल  मा चे खचास मा यता मळणेबाबत स मा.सद या,सौ. तभा गजानन देशमुख यांनी दले या 
तावावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , नागर कां या मागणीनुसार तसेच नागर कानंा रहदार  सुखसु वधा पुर वणे 
कामी . .०९ म धल खाल ल नमदू व वध १ ते ५ कामे करणे कामी येणारा एकूण अंदािजत र कम . ६२ ल  
मा चे खचास मा यता दान कर यात येत आहे. 
अ.न.ं कामाचे नांव अंदािजत र कम 

१ गट नं.२६ नवृ ती नगर मराठा सेवासंघ हॉल ते उ तरेला महाजन यांचे घरापयत 
र ता डांबर करण करणे. 

.१० ल  

२ पवार यां या घरापासुन ते उ तरेकडील जळमकर गट न.ं२७ नवृ ती नगर मधील 
र ते डांबर करण करणे. 

.०८ ल  

३ द त पठाची गरणी ते रोह णी ेडस गट न.ं२०/१ नवृ ती नगर मधील र ते 
डांबर करण करणे. 

.१० ल  

४ केरळी मंद र ते गो डन लो ते भागवत पाट ल पी.एस.आय यांचे घारापासनु 
एस.एम.आय.ट . ना यापयत र ते डांबर करण करणे. 

.२४ ल  

५ पसाधाना यटु  पालर ते नरहर  मंद र गट नं.३२ मु ताई नगर मधील र ते 
डांबर करण करणे. 

.१० ल  

                                                                                                         एकूण र कम - . ६२ ल  

उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो 
काह  नधी उपल ध होईल या नधी या अनुषंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यानंा ा धकृत कर यात येत 
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आहे. उपल ध नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे 
मा.महापौर यानंी प ा दारे सूचवावी. 

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

  अनकूुल मते  :-  ४१   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

. .०८ म धल व वध १ ते ४ कामे करणे कामी येणा या एकूण अंदािजत र कम 
. १,५३,०६,३५६/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत स मा.सद या,सौ. तभा सुधीर पाट ल यांनी दले या 
तावावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , नागर कां या मागणीनसुार तसेच नागर कानंा रहदार  सुखसु वधा पुर वणे 
कामी . .०८ म धल खाल ल नमूद व वध १ ते ४ कामे करणे कामी येणा या एकूण अदंािजत र कम . 
१,५३,०६,३५६/- मा चे खचास मा यता दान कर यात येत आहे. 
अ.न.ं कामाचे नांव अंदािजत र कम 

१ . क्र.०८ गट न.ं२५/२ को हे नगर, गरणाई कॉलनी भागातील र ते डांबर करण 
करणे. 

.४१,६९,२४२/- 

२ . .०८ गट न.ं २६ चंदअु णा नगर र ते डांबर करण करणे. .२५,१०,११४/- 
३ . .०८ गट न.ं११५/१ साईनगर म ये र ते डांबर करण करणे. .६१,००,०००/- 
४ . .०८ ीकृ ण कॉलनी, जुनी पोल स लाईन म ये र ते डांबर करण करणे. .२५,२७,०००/- 
                                                                                                         एकूण र कम - .१,५३,०६,३५६/- 

उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो 
काह  नधी उपल ध होईल या नधी या अनुषंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यानंा ा धकृत कर यात येत 
आहे. उपल ध नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे 
मा.महापौर यानंी प ा दारे सूचवावी. 

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

  अनकूुल मते  :- ४१    तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 
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. .१९ म धल व वध १ ते २ कामे करणे कामी येणारा एकूण अंदािजत र कम 
. ९५,००,०००/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत स मा.सद य, ी. व म कसन सोनवणे यांनी दले या 
तावावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , नागर कां या मागणीनसुार तसेच नागर कानंा रहदार  सुखसु वधा पुर वणे 
कामी . .१९ म धल खाल ल नमूद व वध १ ते २ कामे करणे कामी येणारा एकूण अदंािजत र कम . 
९५,००,०००/- मा चे खचास मा यता दान कर यात येत आहे. 
अ.न.ं कामाचे नांव अंदािजत र कम 

१ . .१९ मेह ण अंतगत स.न.ं२७४/२ र ते खडीकरणासह डांबर करण करणे. .७५,००,०००/- 
२ . .१९ मेह ण अंतगत स.न.ं२१/पी सदा शव नगर म ये यायाम शाळा बांधणे. .२०,००,०००/- 
                                                                                                         एकूण र कम - .९५,००,०००/- 

उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो 
काह  नधी उपल ध होईल या नधी या अनषुंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यांना ा धकृत कर यात येत 
आहे. उपल ध नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे 
मा.महापौर यानंी प ा दारे सूचवावी. 

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

  अनकूुल मते  :- ४१    तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

भाग .१० अतंगत महारा  सवुण जयतंी नगरो थान महाअ भयाना अतंगत 
१ त े ८ व वध काम े करण े कामी येणा या अदंािजत र कम . ३.०० कोट  मा या खचास मा यता 
मळणेबाबत मा.उपमहापौर, ी.कुलभषुण वरभान पाट ल यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , भाग .१० अतंगत महारा  सुवण जयतंी नगरो थान महाअ भयाना 
अंतगत खाल ल नमूद १ ते ८ व वध कामे करणे कामी येणा या अंदािजत र कम . ३.०० कोट  मा या खचास 
मा यता दान कर यात येत आहे. 
अ.न.ं कामाचे नांव अंदािजत र कम 

१ . .१० म ये मयुर कॉलनी येथे ना यावर पुलाचे बांधकाम करणे.  .३५ ल  
२ . .१० म ये खंडरेाव नगर पासनु सब टेशनकड ेजाणारा र या या बाजुला कॉ ट 

गटार चे बांधकाम करणे. 
.२० ल  
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३ . .१० मयुर कॉलनी येथील ना यास संर ण भतं बाधंणे. .६० ल  
४ . .१० मयुर कॉलनी येथे ना याला लागुन असलेला र ता कॉ ट ंग करणे. .१० ल  
५ . .१० स ल बँक कॉलनी येथे र ते डांबर करण करणे. .५५ ल  
६ . .१० संत मराबाई नगर येथे आर.सी.सी. गटार  बांधणे. .५० ल  
७ . .१० नसग कॉलनी व आनदंवन कॉलनी येथे आर.सी.सी.गटार बांधणे. .३० ल  
८ . .१० आसावा नगर येथे आर.सी.सी.गटार बांधणे. .४० ल  
                                                                                                         एकूण र कम - .३.०० कोट  

उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो 
काह  नधी उपल ध होईल या नधी या अनषुंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यांना ा धकृत कर यात येत 
आहे. उपल ध नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे 
मा.महापौर यानंी प ा दारे सूचवावी. 

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

  अनकूुल मते  :-  ४१   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

भाग .१० अंतगत नागर  द लतव ती सुधारणा योजने अंतगत १ ते ७ व वध 
कामे करणे कामी येणा या अंदािजत र कम . ३.०० कोट  मा या खचास मा यता मळणेबाबत 
मा.उपमहापौर, ी.कुलभुषण वरभान पाट ल यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , भाग .१० अंतगत नागर  द लतव ती सुधारणा योजने अतंगत खाल ल 
नमदू १ ते ७ व वध कामे करणे कामी येणा या अंदािजत र कम . ३.०० कोट  मा या खचास मा यता दान 
कर यात येत आहे. 
अ.न.ं कामाचे नांव अंदािजत 

र कम 

१ . .१० आसावा नगर येथे र ते डांबर करण करणे. .५० ल  
२ . .१० नसग कॉलनी, आनंदवन कॉलनी येथे र ते डांबर करण करणे. .४० ल  
३ . .१० गणपती नगर येथे र ते डांबर करण करणे. .५० ल  
४ . क्र.१० पं ाळा येथे व वध ठकाणी सोलर हायमा ट लॅ प बस वणे .३० ल  
५ . .१० पं ाळा टॉप पासनु ते कंुभारवाडा पयत आर.सी.सी.गटार बांधणे. .३० ल  
६ . .१० संत मराबाई नगर येथे र ते डांबर करण करणे. .६० ल  
७ . .१० गौरव पारक् येथे आर.सी.सी.गटार व र ते कॉ ट करण करणे. .४० ल  
                                                                                                         एकूण र कम - .३.०० कोट  
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उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो 
काह  नधी उपल ध होईल या नधी या अनषुंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यानंा ा धकृत कर यात येत 
आहे. उपल ध नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे 
मा.महापौर यानंी प ा दारे सचूवावी. 

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

  अनकूुल मते  :- ४१     तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनुमोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान 

भाग .४ अंतगत द लतव ती सुधारणा योजने अंतगत १ ते ४ व वध कामे 
करणे कामी येणा या अदंािजत र कम . ७५ ल  मा या खचास मा यता मळणेबाबत स मा.सद य, ी.चेतन 
गणेश सनकत यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , भाग .४ अतंगत द लतव ती सुधारणा योजने अतंगत खाल ल नमदू १ 
ते ४ व वध कामे करणे कामी येणा या अदंािजत र कम . ७५ ल  मा या खचास मा यता दान कर यात येत 
आहे. 
अ.न.ं कामाचे नांव अंदािजत र कम 

१ . .४ गु नानक नगर प रसरात ४ ग यांम ये पे हर लॉक टाकणे. .२० ल  
२ . .४ काटया फाईल प रसरातील ग यांम ये कॉ ट करण करणे. .२० ल  
३ . .४ चौफुले लॉट प रसरात ३ ग यामं ये पे हर टाकणे व खंडु पाट ल यां या 

घरापासुन ते साव.शौचालय गवळी वाडा पयत पे हर लॉक कंवा कॉ ट ंग र ता 
तयार करणे. 

.२० ल  

४ . .४ चंदन वाडी प रसरातील २ ग यांम ये पे हर लॉक टाकणे. .१५ ल  
                                                                                                         एकूण र कम - .७५ ल  

उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो 
काह  नधी उपल ध होईल या नधी या अनषुंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यांना ा धकृत कर यात येत 
आहे. उपल ध नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे 
मा.महापौर यानंी प ा दारे सूचवावी. 

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

  अनकूुल मते  :-  ४१   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 
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भाग .९ अंतगत द लते तर व ती सुधारणा योजने अंतगत १ ते ५ व वध कामे 
करणे कामी येणा या अंदािजत र कम . १.६५ कोट  मा या खचास मा यता मळणेबाबत 
स मा.सद या,सौ. तभा गजानन देशमुख यानंी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , भाग .९ अंतगत द लते तर व ती सुधारणा योजने अंतगत खाल ल नमूद १ 
ते ५ व वध कामे करणे कामी येणा या अंदािजत र कम . १.६५ कोट  मा या खचास मा यता दान कर यात येत 
आहे. 
अ.न.ं कामाचे नांव अंदािजत र कम 

१ . .९ मु ताई नगर येथे व वध ठकाणी र ते डांबर करण व कॉ ट करण करणे. .८० ल  
२ . .९ नवृ ती नगर येथे व वध ठकाणी र ते डांबर करण व कॉ ट करण करणे. .४० ल  
३ . .९ हायवे दशन कॉलनी येथे व वध ठकाणी र ते डांबर करण करणे. .३० ल  
४ . .९ गट नं.३० मु ताई येथे ओपन पेस म ये पे हर लॉक बस वणे. .१० ल  
५ . .९ बडाळे नगर ओपन पेसला पे हर लॉक बस वणे. .०५ ल  
                                                                                                         एकूण र कम - .१.६५ कोट  

उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो 
काह  नधी उपल ध होईल या नधी या अनुषंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यानंा ा धकृत कर यात येत 
आहे. उपल ध नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे 
मा.महापौर यानंी प ा दारे सूचवावी. 

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

  अनकूुल मते  :- ४१    तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

िज हा वा षक योजने अंतगत मनपा या द लतव ती सुधारणा योजने अंतगत १ ते 
८ व वध कामे करणे कामी येणा या अंदािजत र कम . २,१२,००,०००/- मा या खचास मा यता मळणेबाबत 
स मा.सद या, सौ.भारती कैलास सोनवणे यानंी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , िज हा वा षक योजने अंतगत मनपा या द लतव ती सुधारणा योजने अतंगत 
खाल ल नमूद १ ते ८ व वध कामे करणे कामी येणा या अंदािजत र कम . २,१२,००,०००/- मा या खचास मा यता 
दान कर यात येत आहे. 
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अ.न.ं कामाचे नांव अदंािजत र कम 

१ ममरुाबाद रे वे पुल ते भलपरुा पोल स चौक  ते अंबुरावजी कासार यांचे दकुाना पयतचा 
र ता डांबर करण करणे 

.५५ ल  

२ श न मंद र ते द धची चौक (कंुभार वाडा) पयतचा र ताडाबंर करण करणे .१० ल  

३ ीराम मंद र ते काश जगताप यांचे घरापयत ते साई बाबा मंद र (तेल  चौक) पयतचा 
र ता डांबर करण करणे 

.१४ ल  

४ चौधर  वाडा ते भोईटे गढ  ते रथ चौक ते बोहर  बाजार पयतचा र ता डांबर करण करणे .२५ ल  

५ रथ चौक राजमल लखीचंद वेलस ते अंबुरावजी कासार यांचे दकुाना पयत (सराफ 
बाजार) चा र ता डांबर करण करणे 

.१६ ल  

६ श न पेठ मधील ी.ग फार म लक यांचे घराजवळील ३ पुव पि चम र ते डांबर करण 
करणे 

.५१ ल  

७ चौधर  वाडा ते भा य ल मी टट हाऊस पयतचा र ता डांबर करण करणे .२० ल  

८ रथ चौक ते बोहर  बाजार पयतचा र ता डांबर करण करणे .२१ ल  

                                                                                                         एकूण र कम - .२,१२,००,०००/- 
उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो 

काह  नधी उपलबध् होईल या नधी या अनषुंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यांना ा धकृत कर यात येत 
आहे. उपल ध नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे 
मा.महापौर यानंी प ा दारे सूचवावी. 

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

  अनकूुल मते  :-  ४१   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

िज हा वा षक योजने अंतगत मनपा या नागर  द ल ततेर व ती सुधार योजने 
अंतगत १ ते २८ व वध कामे करणे कामी येणा या अंदािजत र कम . ८.०२ कोट  मा या खचास मा यता 
मळणेबाबत स मा.सद य, ी. नतीन बालमुकंुद ल ढा यानंी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , िज हा वा षक योजने अंतगत मनपा या नागर  द लते तर व ती सुधार योजने 
अंतगत खाल ल नमूद १ ते २८ व वध कामे करणे कामी येणा या अंदािजत र कम . ८.०२ कोट  मा या खचास 
मा यता दान कर यात येत आहे. 
अ.न.ं कामाचे नांव अंदािजत र कम 

१ इंडो अमेर का हॉि पटल ते आर.आर. शाळे पयतचा र ता डांबर करण करणे. .२७ ल  
२ डॉ. करण मुठे यां या दवाखा या समोर ल / पेपर कंग समोर ल पुव पि चम र ता .२४ ल  
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डांबर करण करणे. 
३ डॉ.अशोक शहा याचें दवाखा या पासनु ब.जे.माकट पयतचा र ता डांबर करण करणे. .२२ ल  
४ काप रेशन बँक ते व.वा.वाचनाल (गोरजाबाई िजमखाना)र ता डांबर करण करणे .१८ ल  
५ जुनी सर वती डअेर  ते सुरेश कले शन पयतचा र ता डांबर करण करणे .१८ ल  
६ काबरा टायपींग ते नवी सर वती डअेर  पयतचा र ता (दो ह  बाज)ु डांबर करण 

करणे 
.३२ ल  

७ जैन मंद र ते आद ती साडीया (शरद सायकल माट) पुव पि चम र ता डांबर करण 
करणे. 

.२२ ल  

८ जुने एल.आय.सी.ऑफ स ते जुने ीराम पे ोल पंपा पयत (नवजीवन सुपरशॉप 
समोर ल) र ता डांबर करण करणे. 

.३२ ल  

९ ा हण सभे समोर ल गाडगीळ यांचे घरापासून शेवटपयतचा र ता डांबर करण करणे. .१५ ल  
१० भुदेसाई चौक ते रे वे लाईन पयतचा र ता डांबर करण करणे. .१६ ल  
११ जुनी नगरपा लका ते भुदेसाई चौकापयतचा र ता डांबर करण करणे. .२२ ल  
१२ रे वे टेशन ते िज हा पर षद चौका पयतचा र ता डांबर करण करणे. .४८ ल  
१३ बोहरा ग ल  ते मराठा मटन हॉटेल ( तजोर  ग ल ) पयतचा  र ता डांबर करण 

करणे. 
.२१ ल  

१४ सदानंद ि ह.डी.ओ. ते भाट या माकट (अशोक टॉक ज समोर ल) पयतचा र ता 
डांबर करण करणे. 

.२१ ल  

१५ काश मेडीकल ते शवाजी चौक र ता व जुनी न.पा. ते लेले संकुल र ता या दोन 
र यानंा जोडणारे पाच पुव पि चम र ते डांबर करण करणे 

.२९ ल  

१६ खैरनार ऑ ट कल ते सुभाष चौक ते भवानी माता मंद रा जवळील अंबुरावजी कासार 
यांचे दकुाना पयत र ता डांबर करण करणे. 

.४६ ल  

१७ हॉटेल कर मा ते ी. व णभुाऊ भंगाळे याचें घरापयत ते स ह ल हॉि पटलचा पुव 
द ण कोपरा पयतचा र ता (रामा श ुसटर र ता) डांबर करण करणे. 

.२९ ल  

१८ गटाणी चाळ रोड ब.जे.माकट ते वलास हर  पयतचा र ता डांबर करण करणे. .२३ ल  
१९ हॉटेल मन हा ते डॉ.सुभाष चौधर  याचें हॉि पटल पयतचा र ता  .२० ल  
२० जुने ए लॉयमट ऑफ स ते महारा  बँक ते गु दारा ( स ह ल या पाठ  मागील) 

पयतचा र ता डांबर करण करणे. 
.२७ ल  

२१ हॉटेल रच पॅलेस/राज रे सडे सी ते ॲड ी.झा टे यांचे घरापयतचा उ तर द ण 
र ता  

.१७ ल  

२२ मॉडन गल हाय कुल ते आर.आर.शाळे मागील ी.शामभाऊ कोगटा यांचे घरापयतचा 
र ता डांबर करण करणे. 

.२७ ल  

२३ डॉ. करण मुठे ते गटाणी चाळ पयत उ तर द ण र ता डांबर करण करणे .२१ ल  
२४ गाय ी मंद र ते आ पा महाराज समाधी पयतचा पुव पि चम र ता डांबर करण 

करणे. 
.३८ ल  

२५ राधा कसन वाडी म ये बालगंधव कोपरा ते मॉडन गल हाय कुल गेट न.ं२ पयतचा 
र ता 

.१९ ल  

२६ पार ख पाक उदया याचे सभोवताल चे र ते डांबर करण करणे .२१ ल  



F:\Itivrutt 2020-21\12.महासभा .30 द.12052021.doc 

87 

 

२७ शाहुनगर हौ.सोसायट  स.ट .स.न.ं२६८३/बी मधील सव र ते (५ र ते) डांबर करण 
करणे. 

.१०० ल  

२८ जय कसन वाडी भागातील संपूण र ते डांबर करण करणे. .४७ ल  
                                                                                                         एकूण र कम - .८.०२ कोट  

उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो 
काह  नधी उपल ध होईल या नधी या अनषुंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यानंा ा धकृत कर यात येत 
आहे. उपल ध नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे 
मा.महापौर यानंी प ा दारे सूचवावी. 

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

  अनकूुल मते  :- ४१    तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

वाड न.ं१७ मधील ी.कृ णनगर( ीकृ ण मं दर) पासुन गोपाळपुरा ना या या 
पुलापयत र ता डांबर करण करणे कामी येणा या अदंािजत र कम . २० ल  मा या खचास मा यता 
मळणेबाबत स मा.सद य, ी.सु नल वामनराव खडके यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , वाड न.ं१७ मधील ी.कृ णनगर( ीकृ ण मं दर) पासनु गोपाळपुरा 

ना या या पुलापयत र ता डांबर करण करणे कामी येणा या अंदािजत र कम . २० ल  मा या खचास मा यता 

दान कर यात येत आहे. 

उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो काह  
नधी उपल ध होईल या नधी या अनषुंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यानंा ा धकृत कर यात येत आहे. 
उपल ध नधी या अनषुंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे मा.महापौर 
यानंी प ा दारे सूचवावी. 

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

  अनकूुल मते  :-  ४१   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

भाग .०७ मधील ी.कृ ण कॉलनी, एल.आय.सी.कॉलनी व इतर प रसरातील 
र ते डांबर करण करणे कामी अदंािजत र कम .२,२५,००,०००/- मा या खचास मा यता मळणेबाबत 
स मा.सद य, डॉ. ी.अि वन शांताराम सोनवणे यानंी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , भाग .०७ मधील ी.कृ ण कॉलनी, एल.आय.सी.कॉलनी व इतर 
प रसरातील र ते डांबर करण करणे कामी अदंािजत र कम .२,२५,००,०००/- मा या खचास मा यता दान 
कर यात येत आहे. 

उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो 
काह  नधी उपल ध होईल या नधी या अनषुंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यांना ा धकृत कर यात येत 
आहे. उपल ध नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे 
मा.महापौर यानंी प ा दारे सूचवावी. 

शासनाने सदर करणी मनपा अ ध नयम/शासन नणय/आदेशा माणे आव यक या सव बाबींची पतुता 
क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 
सवानमुते मंजुर 
  अनकूुल मते  :- ४१    तकुल मते :- ०० 

सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
 अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान

मनपा शाळा .११ व १५ चे नामकरण करणे व द तक घेणेबाबत स मा.सद य 
ी. शातं सुरेश नाईक तसेच ऑल इं डया मेमन जमात फेडरेशन व सम त मेमन जमात सं था यानंी दले या 
तावावर वचार क न नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , ऑल इं डया मेमन जमात फेडरेशन व सम त मेमन जमात सं था, 
जळगावं यानंी सु म कॉलनी व गदालाल मल प रसरातील जळगांव शहर महानगरपा लका ऊद ुशाळा .११ व १५ 
चे नामकरण कायम व पी ऑल इं डया मेमन जमात फेडरेशन व सम त मेमन जमात, जळगांव ऊद ुशाळा असे 
करणेबाबत तसेच सदर शाळा सं थेस द तक देणेबाबत मागणी केलेल  असून ऑल इं डया मेमन जमात फेडरेशन व 
सम त मेमन जमात सं था,जळगावं ह  न दणीकृत सं था असून उ त शाळेत मुलासंाठ  आव यक सु वधा पुरवणे, 
मुलाचंी शै णक गुणव ता वाढ साठ  अ त र त श काचंी नेमणकू करणे, महानगरपा लकेतफ अ पसं याकांसाठ  
राबव या जाणा या योजनाचंी अंमलबजावणी करणार अस याचे मागणी अजात नमदू केलेले असून महासभेत 
झाले या चचनसूार व सूचनेनूसार सु म कॉलनी व गदालाल मल प रसरातील जळगांव शहर महानगरपा लका ऊद ु
शाळा .११ व १५  पैक  जळगावं शहर महानगरपा लका ऊद ुशाळा .११ चे नामकरण कायम व पी “ ऑल 
इं डया मेमन जमात फेडरेशन व सम त मेमन जमात, जळगांव ऊद ुशाळा ”  असे करणेस तसेच सदर शाळा ऑल 
इं डया मेमन जमात फेडरेशन व सम त मेमन जमात, जळगावं सं थेस द तक देणेस मनपा अट -शत स 
बंधनकारक राहून मा यता दान कर यात येत आहे. तसेच जळगांव शहर महानगरपा लका ऊद ुशाळा .१५ चे 
नामकरण व द तक देणेबाबतची सं थेन ेकेलेल  मागणी र  करणेत येत आहे. 

शासनाने सदर मनपा शाळा .११ चे यापुव  नामकरण झाले नसलेबाबत व कोण याह  सं थेस द तक 
दले नस याबाबत खा ी क न यावी तसेच सदर करणी मनपा अ ध नयम/शासन नणय/आदेशा माणे आव यक 
या सव बाबींची पतुता क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 
बहुमताने मंजुर 
  अनकूुल मते  :-  ४०   तकुल मते :- ०१ 

सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

द लते तर नधी अंतगत भाग .१५ म धल ०१ ते ०६ व वध कामे करणे व 
याकामी येणारा एकूण अंदािजत र कम .४,६१,००,०००/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत 
स मा.सद य, ी. शातं सुरेश नाईक यानंी दलेलया तावावर वचार क न नणय घेणे. 



F:\Itivrutt 2020-21\12.महासभा .30 द.12052021.doc 

90 

 

असा ठराव कर यात येतो क , नागर कानंा सेवा पुर वणे कामी खाल ल कामे क न घेणे गरजेचे अस याने 
तसेच याबाबत सदर प रसरातील नागर कांकडून सदर कामे वर त क न घेणेबाबत सतत मागणी होत अस यामुळे 
द लते तर नधी अंतगत भाग .१५ म धल खाल ल नमदू ०१ ते ०६ व वध कामे करणे व याकामी येणारा 
एकूण अदंािजत र कम .४,६१,००,०००/- मा चे खचास मा यता दान कर यात येत आहे. 
अ.न.ं कामाचे नांव अंदािजत र कम 

१ भाग .१५ मेह ण अतंगत म लक नगर क युम देशमखु नगर इ बाल कॉलनी 
स.न.ं०१, स.न.ं०९ मधील र ते खडीकरणासह डांबर करण करणे. 

.०१.५० कोट  

२ भाग .१५ मेह ण अतंगत मलल्त मि जद ते इ बाल कॉलनी पुलापयत संर ण 
भतं बांधणे.  

.०१.२१ कोट  

३ भाग .१५ मेह ण अतंगत क युम देशमुख नगर पुलापासून ते नॅशनल हायवे 
पुलापयत संर ण भतं बांधणे. 

.७० ल  

४ भाग .१५ मेह ण अतंगत जोशीवाडा द त मंद राजवळील ना यावर पुल बाधंणे. .३० ल  

५ भाग .१५ मेह ण अतंगत परजादे क थान पे हर लॉक बस वणे.  .६० ल  

६ भाग .१५ मेह ण अतंगत ग.न.ं६/१ मनपा खु याजागेत प ी शेड सभामंडप 
बांधणे. 

.३० ल  

                                                                                                         एकूण र कम - .४,६१,००,०००/- 
उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो 

काह  नधी उपल ध होईल या नधी या अनुषंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यानंा ा धकृत कर यात येत 
आहे. उपल ध नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे 
मा.महापौर यानंी प ा दारे सूचवावी. 

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

  अनकूुल मते  :- ४१    तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

द लते तर नधी अतंगत भाग .१५ मेह ण अतंगत फुकटपरूा साव.शौचालय ते 
ई छादेवी मंद र ते शरसोल  नाकापयत आर.सी.सी.गटार बांधणे, लॅब क हट व पाथवे तयार करणे कामी 
येणारा एकूण अंदािजत र कम .४०,००,०००/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत स मा.सद य, ी. शातं सुरेश 
नाईक यांनी दलेलया तावावर वचार क न नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , नागर कांना सेवा पुर वणे कामी खाल ल कामे क न घेणे गरजेचे 
अस यान ेतसेच याबाबत सदर प रसरातील नागर कांकडून सदर कामे वर त क न घेणेबाबत सतत मागणी होत 
अस यामुळे द लते तर नधी अंतगत भाग .१५ मेह ण अंतगत फुकटपूरा साव.शौचालय ते ई छादेवी मंद र ते 
शरसोल  नाकापयत आर.सी.सी.गटार बाधंणे, लॅब क हट व पाथवे तयार करणे कामी येणारा एकूण अंदािजत 
र कम .४०,००,०००/- मा चे खचास मा यता दान कर यात येत आहे. 

उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपलबध् होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून 
जो काह  नधी उपल ध होईल या नधी या अनषुंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यानंा ा धकृत कर यात 
येत आहे. उपल ध नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे 
मा.महापौर यानंी प ा दारे सूचवावी. 

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

  अनकूुल मत े :-  ४१   तकुल मत े:- ०० 
सचूक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनमुोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान

वशषे महासभा ठराव .७२ द.१९/०१/२०१९ २) महासभा ठराव .१६४ 
द.०६/०६/२०१९ सदर ठरावातील कामे हे शासक य नधीतनु तावीत कर यात आलेल  होती. परंत ु नधी ा त न 
झा यान ेसदरची कामे झालेल  नाह त. तसेच महासभा ठराव .३९६ द.२६/०२/२०२१ म धल मंजूर वकास कामे 
मनपा या व नधीतून करणे तावीत होते. परंत ुसदरचे कामे व नधीतनु करणे श य होणार नाह . जळगांव 
शहर मनपा ह ीतील अमतृ योजने अंतगत पाणी पुरवठा योजना व मल न सारण योजना अतंगत सु  असलेल  
कामे पुण वास येत अस याने व या कामामळेु जळगांव शहरातील सव र याचंी अव था बकट झा यान ेसंपुण 
शहरातील र याचें डांबर करण वर त करणे आव यक आहे. यापवु  नि चत केलेल  कामे र  क न सदरचे त ह  
ठराव र  करणेस व सोबत जोडलेला ताव व याद  माणे शहरातील र ते डांबर करण कर या या कामांसाठ  
शासना या नगर वकास वभागाकडसे र कम .१०० कोट  मळणेसाठ  व या नधीतनु मनपामाफत र याचें 
याद माणे कामे करणेस शासनाकडसे ताव पाठ वणेस मा यता मळणेबाबत स मा.सद य, ी. नतीन बालमकंूुद 
ल ढा व मा. वरोधी प नेता, ी.सु नल सुपडू महाजन यानंी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क ,जळगांव शहर महानगरपा लकेस मा.क  अ धकार  महारा  शासन यांचे 
कडील प  .नगरो-२०१८/ . .४३२/न व-३३ नगर वकास वभाग मं ालय मुंबई-३२ द.१६/०८/२०१८ अ वये 
महानगरपा लकेस शासना माफत महारा  सुवण जयतंी नगरो थान अ भयान अतंगत अंदाजे र कम .१०० कोट  
कमती या तावास शासनाकडुन त वत: मा यता दान कर यात आल  आहे. 

यानुसार कामे नवड व नि चती कर ता महासभेकडसे मा यतेसाठ  पाठ व यात आल  होती. यानुसार 
महासभा ठराव ं .७२ द.१९/०१/२०१९ अ वये एकुण ०१ ते १५९ कामानंा मा यता दे यात आल  होती. यानुसार उ त 
कामानंा शहर अ भयतंा यांनी तां ीक मा यता दान केलेल  होती. याअनषुगंाने प  ं . जशमनपा/साबा/ 
जा. ./२५२२/२०१९ द.०४/०२/२०१९ अ वये र कम .१०० कोट  मा चा ताव संचालक नगरप रषद संचालनालय 
वरळी मुंबई याचें कडसे सादर कर यात आला. 
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तथापी सदर तावास साव.बांधकाम वभाग व महारा  िजवन ा धकरण यांचे कायालयाकडील तां ीक 
मा यता घेवनू फेर सादर कर या संदभात उप सचंालक नगरप रषद संचालनालय वरळी मुंबई यांचे कडील प  
ं .नप स/ंनगरो थान/जळगांव मनपा/ . ं .३२६/२०१९/का-०७/५०६ द.११/०२/२०१९ अ वये सु चत केलेले होते. 

यानुसार कायकार  अ भयतंा साव.बांधकाम वभाग याचें कडसे ९५ कामांचे ाकलनानंा तां क मंजुर  
मळणे कर ता ताव प  ं .जशमनपा/साबा/मनपा/११२० द.२१/०२/२०१९ रोजी सादर कर यात आला. याकर ता 
मनपाने तां क मंजुर  फ  हणनु र कम .१८८८४७०/- मा  द.२२/०७/२०१९ रोजी भरणा केलेला होता. या माणे 
कायकार  अ भयतंा साबा वभाग यानंी प  साबा वज/ शा-२/१६५२ द.२६/०२/२०१९ अ वये ८८ कामां या 
अंदाजप कानंा तां क मा यता दान केल  तसेच प  .साबामंज/ शा-१/१४७९, १४८६, १४८७, १४८८, १४८९ 
द.१८/०३/२०१९ अ वये ५ कामानंा असे एकुण ९३ कामानंा तां ीक मंजुर  दान केल . 

तसेच महारा  िजवन ाधीकरण जळगांव यांनी प  . चशा/तामा/४८/१३७६ द.०३/०५/२०१९, १३९२ 
द.०८/०५/२०१९, १३९३ द.०८/०५/२०१९, १४०२ द.१०/०५/२०१९ असे एकुण ५७ कामानंा तां क मा यता दान केल . 
अशा कारे टृ ंची पतुता क न एकुण १५० कामांचा सुधार त ताव र कम .४९.५४ कोट  मा चा मा.संचालक 
नगरप रषद शासन संचालनालय वरळी मुंबई यांचे कडसे प  .जशमना/साबा/२०९ द.१५/०५/२०१९ अ वये 
शासक य मा यते कर ता सादर केला यापकै  शासन नणय नगरो-२०१९/ . .२२२/न व-३३ मं ालय मुंबई 
द.०१/०८/२०१९ अ वये र कम .४१.९५ मा या १२८ कामांना शासक य मा यता दान केल  सदर शासन नणया 
नुसार कायकार  अ भयतंा साबा वभाग जळगांव यांचे कडसे द.२९/०८/२०१९ पूव च सदर कामाचें ांकलन े पढु ल 
कायवाह  करणे कर ता वग कर यात आले. यानुसार कायकार  अ भयंता साव.बांधकाम वभाग जळगांव यानंी न वदा 

या राबवून याअनषुंगाने र कम .४१.५० कोट या वकास कामांकर ता द.३१ डसबर २०२० रोजी म तेदारास 
कायादेश नग मत केले परंत ू शासन नगर वकास वभाग यांनी या कायादेशास द.२७ जानेवार  २०२१ रोजी या 
प ा वये सदर करणा बाबत सव संबंधीताचंी बैठक वतं पणे आयोजीत कर यात येणार आहे तो पयत सदर 
कायादेशात पुढ ल आदेशा पयत ता पुरती थ गती दे यात येत आहे. अशा व पाचे जळगावं मनपास प ा दारे 
कळ वलेले आहे. 

उवर त र कम .३९.०७ कोट  मा ची कामे महासभा ठराव .१६४ द.०६/०६/२०१९ अ वये र  क न 
न याने र कम .३७.६७ कोट  मा चे ४४ कामानंा मा यता दे यात आल . मा.अ ध क अ भयतंा साव.बांधकाम 
वभाग जळगांव याचें कडसे १४ ाकलनाना (र कम .२७.२० कोट ) तां क मंजुर  मळणेकर ता प  .जमनपा/३८२ 
द.२५/०७/२०१९ अ वये ताव सादर करणेत आलेला होता. कायकार  अ भयंता साबा वभाग जळगांव यानंी प  
.साबा वज/ शा-२/५४७० द.०६/०९/२०१९ अ वये र कम .९.६६ कोट  मा या २१ कामां या अंदाजप कानंा तां क 

मा यता दलेल  होती. तदनतंर सदरचा दसुरा ताव मा.संचालक नगरप रषद शासन संचालनालय वरळी मुंबई यांचे 
कडसे प  क्र.जशमनपा/साबा/६२१ द.१३/०९/२०१९ अ वये शासक य मा यते कर ता सादर करणेत आलेला आहे. 
तथापी या उवर त तावानंा अदयाप शासक य मा यता ा त झालेल  नाह . 

या सव कायवाह  नंतर सहा.संचालक नपा शासन संचालनालय वरळी मुंबई याचें प  ं .नप स/नगरो थान 
योजना/ . ं .५८९/क -०७/२०२०/१५१ द.१२ जानेवार  २०२१ अ वये न वन दर सु चनसुार दाखल सव ताव सुधार त 
क न यास सुधार त तां क मा यता घे याबाबत कळ व यात आलेले आहे. 

सदयि थतीत जळगांव शहर मनपा ह ीतील अमतृ योजने अंतगत पाणी पुरवठा योजना व मल: न सारण 
योजना अंतगत सु  असलेल  कामे पुण वास येत अस याने व या कामांमळेु जळगावं शहरातील सव र याचंी 
अव था बकट झा यान े संपुण शहरातील जनमानसात चंड रोष नमाण झा यान े र यांचे डांबर करण वर त 
कर याचे कामास ाधा य देणे आव यक आहे. या तव यापुव चे शासनाने त वत: मा यता दले या १०० कोट  
नधीतुन मा.महासभा ठराव .७२ द.१९/०१/२०१९, मा.महासभा ठराव ं .१६४ द.०६/०६/२०१९ ठरावा दारे कामे 
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तावीत केलेल  होती. तसेच महासभा ठराव .३९६ द.२६/०२/२०२१ अ वये मनपा व नधीतुन र याची वकास 
कामे कर यास मा यता दे यात आल  होती. तथापी जळगावं मनपाची आजची आथ क प र थीती पहाता सदर 
वकास कामे व नधीतुन य ात करणे श य होणार नाह . या तव उ त त ह  ठराव व त ह  ठरावा दारे मंजुर 
केलेल  वकास कामे र  कर यास मा यता दान कर यात येत आहे व खाल ल प र श टानुसार शहरातील र ते 
डांबर करण कर याची कामे तावीत कर यात येत असुन या कामासंाठ  शासना कड े .१०० कोट  नधीतनु 
कर याबाबत शासनाने ताव पाठवावा. तसेच यापुव चा अनुभव ल ात घेता सदरची सव वकास कामे पुण 
कर याची कायवाह  मनपा तरावरच करणे यो य होणार अस यान े या कामांसाठ  अंमलबजावणी यं णा हणनू 
जळगावं महानगरपा लका अशी मा यता दे याची वनतंी शासन नगर वकास वभागास करणेबाबत मा यता दान 
कर यात येत आहे. 

                              “ प र श ट ” 
अ. . कामांचे नावं अंदािजत र कम 
१. भाग .०१ कानळदा रोड लाकुड पेठ ते े ीय मराठा कायालय ते काळे 

नगर ी.राहुल तवार  यां या घरापयतचा र ता डांबर करण करणे. 
.२८,४६,१३८/- 

२. भाग .०१ दधु फेडरेशन मु य र यापासुन ते सट  कॉलनी र यापयतचा 
ड.पी. र ता डांबर करण करणे. 

.१,१९,२५,१८५/- 

३. भाग .०१ मधील खडके चाळ ते दधु फेडरेशन पयतचा र ता डांबर करण 
करणे. 

.१,८०,५७,१२३/- 

४. भाग .०१ मधील मनपा शाळा ं .०१ ते खडके चाळ (दधु फेडरेशन 
रोड)पयतचा र ता डांबर करण करणे. 

.१,१३,०६,००५/- 

५. भाग .०१ मधील बौ द वहार ते कानळदारोड (२४ मी. रगंरोड पयत) र ता 
डांबर करण करणे. 

.१,४८,८२,६१०/- 

६. भाग .०१ व ०२ मधील महा वर िजन ते रगंरोड पयतचा र ता डांबर करण 
करणे. 

.१,१७,६५,८८२/- 

७. भाग .०२ वामी समथ क  ते असोदा रोड व सुळे बाईची च क ची ग ल  
एल प ा र ता डांबर करण करणे. 

.३१,८७,६७४/- 

८. भाग .०२ असोदा रोड घरकुल ते शातं चौक ते रे वे लाईन पयतचा र ता 
डांबर करण करणे. 

.४५,०३,२२२/- 

९. भाग .०२ ड.बी.जैन दवाखाना ते ातंी चौक ते शवाजी नगर हुडको 
कोप यापयत र ता डांबर करण करणे. 

.४५,७०,०००/- 

१०. भाग .०२ अ नल ो ह जन ते सोपान कोळी यां या घरापयतचा र ता 
डांबर करण करणे. 

.२५,००,०००/- 

११. भाग .०२ मधर  हर ओम नगर म धल कृ णा सपकाळे ते वॉ शगं स टर 
पयत र ता डांबर करण करणे. 

.१५,००,०००/- 

१२. भाग .०२ शवाजी नगर ातंी चौक ते दाळफळ पयत र ता डांबर करण 
करणे. 

.२१,००,०००/- 

१३. भाग .०२ मनपा ड.बी.जैन दवाखाना ते ममरुाबाद रोड र ता डांबर करण 
करणे. 

.८५,००,०००/- 

१४. भाग .०२ म धल का हाकाई रोड वेअर हॉऊस ते खतकारखाना र ता पयत  .१,८२,२४,९२४/- 
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र ता डांबर करण करणे. 
१५. भाग .०२ हुडको रोड व शर न अपाटम ट समोर ल र ता डांबर करण 

करणे. 
.३४,९७,२८०/- 

१६. भाग .०२ हमालवाडा व भुरे मामलेदार बगीचा प रसरातील र ते डांबर करण 
करणे. 

.५१,१२,२७४/- 

१७. भाग .०२ शवाजी नगर ी.सांगोरे यां या घराजवळील र ते डांबर करण 
करणे. 

.३१,३३,१८७/- 

१८. भाग .०१ व ०२ म धल काळेनगर वह र ते आ हाणे रोड पयत र ता 
डांबर करण करणे. 

.६८,८३,०५८/- 

१९. भाग .०३ काल ंका माता मं दर ते जुना खेडी र यापयत २४ मी. ं द र ता 
डांबर करण करणे व दभुाजक बांधणे. 

.५८,०७,५४३/- 

२०. भाग .०४ पु पलता बडाळे चौक पांझरापोळ चौक पयत र ता डांबर करण 
करणे. 

.१५,१७,९४०/- 

२१ भाग .०४, ०५ घाणेकर चौक ते बडाळे चौक ते पांड ेडअेर  पयतचा र ता 
डांबर करण करणे. 

.१,२०,००,०००/- 

२२. भाग .०६, १६ पांड े डअेर  ते इ छादेवी चौक पयतचा र ता डांबर करण 
करणे. 

.२,००,००,०००/- 

२३. भाग .०४ व ०५ मधील शा ी टॉवर ते द धची चौक (उ तर बाज)ु ते 
पांझरापोळ पयतचा र ता डाबंर करण करणे. 

.७०,००,०००/- 

२४. भाग .०५ नवीपेठ प ी हनुमान मंद र ते ममरुाबाद रोड पयतचा र ता 
डांबर करण करणे. 

.३१,६२,३७५/- 

२५. भाग .०५ गो वदंा र ा टॉप ते पं ाळा रे वेगेट पयतचा र ता 
डांबर करण करणे. 

.६५,००,०००/- 

२६. भाग .०५ व ०६ वातं  चौक ते नेर  नाका पयतचा र ता डांबर करण 
करणे. 

.१,८०,००,०००/- 

२७. भाग .०६ सुपार  कारखाना ते मा टट हाऊस पयतचा र ता डांबर करण 
करणे. 

.५०,००,०००/- 

२८. भाग .०६ बाबा हरदासराम मंगल कायालय ते आंबेडकर माकट पयतचा 
र ता व बी.एस.एन.एल वारट्र पयत र ता डांबर करण करणे. 

.९०,००,०००/- 

२९. भाग .०६ मंजषुा हौ.सोसायट  मधील ी.डांबर  आ पा यांचे घरापासुन 
रामदेव मं दरा पयतचा र ता डांबर करण करणे. 

.१५,००,०००/- 

३०. भाग .०७ शासक य औदया गक श न सं थे या पुवकडील र ता 
डाबंर करण करणे. 

.३५,००,०००/- 

३१. भाग .०७ आशाबाबा मंद र ते पं ाळा गट न.ं८७ पयत र ता डांबर करण 
करणे. 

.५०,००,०००/- 

३२. भाग .०७ वधमान हाईट ते पं ाळा गट न.ं८० पयत र ता डांबर करण 
करणे. 

.५०,००,०००/- 

३३. भाग .०७ यु नट  चबर ते भदेुसाई कॉलनी पयत र ता डांबर करण करणे. .६०,००,०००/- 
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३४. भाग .०७ मारोती पाक ते खंडरेाव नगर ते पुला पयत र ता डांबर करण 
करणे. 

.१,००,००,०००/- 

३५. भाग .०७ ह रश ि वट माट ते आय.एम.आर.कॉलेज र ता डांबर करण 
करणे. 

.४०,००,०००/- 

३६. भाग .०७ पं ाळा रे वे गेट ते बजरंग बोगदयापयतचे र याचे डांबर करण 
करणे. 

.७०,००,०००/- 

३७. भाग .०७ अतंगत गणेश कॉलनी चौक ते कोट चौक पयत र याचे 
डांबर करण करणे. 

.२,२०,००,०००/- 

३८. भाग .०७ अंतगत शवकॉलनी गट न.ं५३ पासनु सु  होणारे मुख र ते 
डांबर करण करणे. 

.९१,६२,३३०/- 

३९. भाग .०७ अंतगत शवकॉलनी गट नं.६० मधील मखु र ते डांबर करण 
करणे. 

.७०,००,०००/- 

४०. भाग .०८ गु डूराजा नगर ते स.न.ं२९० पयतचा र ता डांबर करण करणे. .८६,७२,०६०/- 
४१. भाग .०८ नमखेडी रोड ते नॅशनल हायवे ०६ गट न.ं११८/५,११८/६ मधून 

दारका नगर र ता डांबर करण करणे. 
.१,१९,२४,९१५/- 

४२. भाग .०८ पं ाळा रोड गणपती मंद र (रे वे गेट) ते भोईटे नगर ते गोर  
हाईटस पयतचा र ता डांबर करण करणे. 

.५६,९७,४१५/- 

४३. भाग .०८ नमखेडी शवार पो लस टेशन समोर ल आ हाणे  र ता 
डांबर करण करणे. 

.७७,०२,८२८/- 

४४. भाग .०८ नमखेडी जनुा पाईप फॅ टर पासनु ते न वन हायवे पयत  र ता 
डांबर करण करणे. 

.४३,४५,८६४/- 

४५. भाग .०८ सुरत रे वे गेट ते देवराम नगर (शेतक  शाळा) पयत र ता 
डांबर करण करणे. 

.१,४१,७६,०००/- 

४६. भाग .०८ देवराम नगर ते चंदअु णा नगर पयत र ता डांबर करण करणे. .१,३१,३०,०००/- 
४७. भाग .०८ गट न.ं२५/२ को हे नगर, गरणाई कॉलनी भागातील र ते 

डांबर करण करणे. 
.४१,६९,२४२/- 

४८. भाग .०८ गट न.ं२६ चंदअु णा नगर म धल र ते डाबंर करण करणे. .२५,१०,११४/- 
४९. भाग .०८ गट न.ं११५/१ साई नगर मधील र ते डांबर करण करणे. .६१,००,०००/- 
५०. भाग .०८ ीकृ ण कॉलनी, जुनी पोल स लाईन म ये र ते डांबर करण 

करणे. 
.२५,२७,०००/- 

५१. भाग .०८ चदंअु णा नगर चौक ते पवार पाक पयत र ता डांबर करण 
करणे. 

.१,५२,००,०००/- 

५२. भाग .०८,०९ बजरंग बोगदा ते सुरत रे वे गेट प रसरातील र ते 
(एस.एम.आय.ट .र ता) पयत र ता डांबर करण करणे. 

.६६,९०,३६७/- 

५३. भाग .०८ व ०९ मधील ि वकृती ीम होम लगतचा र ता डांबर करण 
करणे. 

.४२,४७,९८०/- 

५४. भाग .०९ बार  कॉ ले स परमाथ नकेतन आर.एल.कॉलनी ते आ हाणे 
रोड पयत र ता डांबर करण करणे. 

.७०,६३,२७३/- 
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५५. भाग .०९ पं ाळा सोमानी माकट ते नॅशनल हायवे पयतचा (बाजार रोड)  
र ता डांबर करण करणे. 

.५१,४७,८५१/- 

५६. भाग .०९ गट न.ं२९,३०,३५,२५ व २३/२२/१ मधील र ते डांबर करण करणे. .६१,५०,०००/- 
५७. भाग .०९ पं ाळा ग.न.ं२८ म ये र ते डांबर करण करणे. .२०,१५,९४८/- 
५८. भाग .१० सोमानी माकट ते पं ाळा दगा पयतचा र ता डांबर करण करणे. .३७,९४,८५०/- 
५९. भाग .८ व ९ ेम नगर मधील रायसोनी शाळा ते सुबोध लासेस कड े

जाणारा  र ता डांबर करण करणे. 
.५६,४०,३६८/- 

६०. भाग .११ को हे नगर १०० फुट रोड ते गरणा पंपींग रोड पयत १०० फुट  
रगंरोड पयत र ता डांबर करण करणे. 

.२,३१,९५,५००/- 

६१. भाग .११ वाघ नगर टॉप ते खंडरेाव नगर रे वे पुलापयतचा र ता 
डांबर करण करणे. 

.७७,५२,०००/- 

६२. भाग .११ द त डगंबर हौ.सोसायट  ते गरणा पं पगं पयतचा ३० मीटर ं द 
र ता डांबर करण करणे. 

.३५,८५,३००/- 

६३. भाग .११ हर व ल नगर म ये मारोती मद र ते साव.संडाशी पयत WBM 
व डांबर  र ता करणे. 

.३८,९६,५९५/- 

६४. भाग .११ मुंदडा नगर ग.न.ं१०१/३ म ये डांबर  र ते तयार करणे. .२८,६४,८३१/- 
६५. भाग .११ पं ाळा ग.न.ं७६,७८,७९ म ये डांबर  र ते तयार करणे (को हे 

नगर प रसरात)  

.४५,०१,०२८/- 

६६. भाग .११ पं ाळा ग.न.ं१०२,१०४,१०७ म ये डांबर  र ते तयार करणे. .३९,०३,२३२/- 
६७. भाग .११ पं ाळा ग.न.ं१४९ म ये र ते तयार करणे. .७४,८४,३५१/- 
६८. भाग .११ पं ाळा ग.न.ं१५१/१/१,१५२/२+३ म ये डांबर  र ते तयार करणे. .५१,४१,०५०/- 
६९. भाग .११, १२ एकल य िजम (एम.जे.कॉलेज)  ते शव कॉलनी पयतचा 

र ता डांबर करण करणे. 
.७७,५२,०००/- 

७०. भाग .१२ अ पबचत नवासी वाटर ते जी.एस.ट .भवन ते हायवे स ह स 
रोड डांबर करण करणे. 

.२९,७२,६३३/- 

७१. भाग .१२ आकाशवाणी चौक ते का यरतनावल  चौक पयतचा र ता 
डांबर करण करणे. 

.८७,४१,८१७/- 

७२. भाग .१२ अ वाल हॉि पटल ते ऑ फसर लब पयतचा र ता डांबर करण 
करणे. 

.५६,८६,८१६/- 

७३. भाग .१२ अतंगत गरणाटाक  ते ग हमट पॉ लटे नीक कॉलेज कंपाऊंड 
वॉल पयतचा र ता डांबर करण करणे. 

.४३,९१,५१६/- 

७४. भाग .१२ शानबाग हॉल ते रामदास कॉलनी ओपन पेस पयतचा र ता 
डांबर  करण करणे. 

.७७,००,८२६/- 

७५. भाग .१२ चच ते दा कॉलनी पयतचा र ता डांबर करण करणे. .४५,९५,०१२/- 
७६. भाग .१२ मेह ण स.न.ं४८३ लॉट न.ं१ ते नेहल सोसायट  पं ाळा गट 

न.ं१४९/३ लॉट नं.१ पयत र याचे डांबर करण करणे. 
.२७,८६,७२३/- 

७७. भाग .१२ व १३ मधील का यर नावल  चौक ते महाबळ चौक र ता 
डांबर करण करणे. 

.९३,६२,८३९/- 
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७८. भाग .१३ महाबळ चौक ते िजजाऊ चौक झाक र हुसेन कॉलनी पयत र ता 
डांबर करण करणे. 

.९६,१३,६२०/- 

७९. भाग .१३ रायसोनी नगर मधील मोहाडी रोड ते मेह ण स.न.ं४६४ पयतचा 
मु य  र ता डांबर करण करणे. 

.३९,७४,२९६/- 

८०. भाग क्र.१३ संभाजीनगर चौक ते मोहाडी रोड १२ मी.डी.पी.रोड डांबर करण 
करणे. 

.४५,२५,८११/- 

८१. भाग .१३ देव नगर दगा ते मोहाडी रोड १२ मी.डी.पी.रोड डांबर करण 
करणे. 

.८२,४३,०६९/- 

८२. भाग .१३ मधील रायसोनीनगर जकात नाका ते मनपा ह ी पयतचा १८ 
मी. ङ.पी.रोड डांबर करण करणे. 

.३८,४८,५०४/- 

८३. भाग .१३ मोहननगर भाग मेह ण स.न.ं४४८ मधील मेन रोड डांबर करण 
करणे. 

.६२,११,६१८/- 

८४. भाग .१३ न यानदंनगर संभाजीनगर प रसर मेह ण मधील मेन रोड 
डांबर करण करणे. 

.४३,१८,२१९/- 

८५. भाग .१३ नविजवन सुपर शॉप पासनु आनदं नगर, र वं  नगर मधुन 
मोहाडी रोड पयतचा मु य र ता डांबर करण करणे. 

.३१,५९,३४०/- 

८६. भाग .१३ व १४ ड.माट ते रायसोनी नगर ते मोहाडी रोड र ता डांबर करण 
करणे. 

.२,४९,३१,५४६/- 

८७. भाग .१४ गणपती मंद र ते हायवे पयतचा गणपती नगर मधील मु य 
र ता र ता डांबर करण करणे. 

.३०,३५,८८०/- 

८८. भाग .१४ अशोक कराणा ते जकात सोसायट  पयतचा रोड डांबर करण 
करणे. 

.५८,३२,२६३/- 

८९. भाग .१४ मेह ण पाणी पुरवठा कायालय ते वामी समथ चौक ते 
तुळजामाता नगर पयत र ता डांबर करण करणे. 

.४९,३४,९९२/- 

९० भाग .१४ मेह ण अशोक कराना चौक ते स.न.ं२५० ( दनेश कराना) र ता 
डांबर करण करणे. 

.५३,८४,२६७/- 

९१. भाग .१४ का यर नावल  चौक ते डी माट  पयतचा र ता डांबर करण 
करणे. 

.९१,२९,०९७/- 

९२. भाग .१४ गणपती नगर रोटर  हॉल प रसरातील र ते डांबर करण करणे. .९३,३८,५७९/- 
९३. भाग .१६ नानीबाई हॉि पटल ते हेम ुकलानी टाक  पयतचा र ता 

डांबर करण करणे. 
.४६,१७,०६८/- 

९४. भाग .१६ दे वदास कॉलनी ते ट .एम.नगर पयतचा र ता डांबर करण करणे. .४७,४३,५६३/- 
९५. भाग .१६ पंचमुखी हनुमान मंद र ते डॉ. चचंोले याचें घरा पयतचा र ता 

डांबर करण करणे. 
.३२,४६,७०५/- 

९६. भाग .१६ कासम वाडी ते हायवे (जुना मेह ण रोड) पयतचा र ता 
डांबर करण करणे. 

.९०,००,०००/- 

९७. भाग .१६ सालार नगर स ह नं.१४ मधील र ता डांबर करण करणे. .६२,००,०००/- 
९८. भाग .१७ एस.ट . वकशॉप ते काशीबाई उखाजी को हे वदयालय पयत .७५,८९,७००/- 
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र ता डांबर करण करणे. 
९९. भाग .१७ नेर  नाका ते क तान पयतचा र ता डांबर करण करणे. .२२,७६,९१०/- 
१००. भाग .१७ पांझरापोळ चौक ते राजाराम मंगल कायालय पयत डांबर   र ता 

डांबर करण करणे. 
.३५,००,०००/- 

१०१. भाग .१७ आयो या नगर स. .१४१ ब गचा ते जुनी जीन पयत र ता 
डांबर करण करणे. 

.३७,००,०००/- 

१०२. भाग .१७ काशीनाथ हॉटेल गहृकुल कॉलनी ते पंढरपुर नगर पयतचा र ता 
डांबर करण करणे ( हाडा कॉलनी ते पढंरपुर नगर) 

.१,०२,५०,०००/- 

१०३. भाग .१७ म ये हॉटेल संजय ते ललापाक पयतचा र ता डांबर करण 
करणे. 

.१९,५४,८००/- 

१०४. भाग .१८ मेह ण हॉटेल का शनाथ ते अशोक कराणा चौका पयतचा र ता 
डांबर करण करणे. 

.६७,३२,६०२/- 

१०५. भाग .१८ सारा हॉि पटल (घुगे पाट ल कोरो सन) चौक ते संतोषी माता 
गणेशपुर  ते हायवे र ता डांबर करण करणे. 

.१,०५,००,०००/- 

१०६. भाग .१८ व १९ औरंगाबाद रोड हॉटेल क तुर  ते मेह ण बु जा पयत 
र ता डांबर करण करणे. 

.१,०६,२९,१०८/- 

१०७. भाग .१४ व १५ मधील इ छादेवी चौक ते शरसोल  रोड क थान पयतचा 
र ता डांबर करण करणे. 

.२,४९,११,३४७/- 

१०८. का यर नावल  चौक ते वाघनगर पयतचा र ता डांबर करण करणे. .२,४२,०२,२०२/- 
१०९. िज हा प रषद चौक ते च ा चौक ते पु पलता बडाळे चौक पयतचा र ता 

डांबर करण करणे. 
.१,३०,००,०००/- 

११०. पु पलता बडाळे चौक ते मशानभुमी पयतचा र ता डांबर करण करणे. .१,६३,००,०००/- 
१११. शा ी टावर ते कोट चौक ते टे डयम चौक पयत र ता डांबर करण करणे. .१,८३,००,०००/- 
११२. टे डयम चौक ते आकाशवाणी चौक पयत र ता डांबर करण करणे. .२,१७,००,०००/- 
११३. भाग .०७ अतंगत पं ाळा रे वे गेट ते गोकुळ वीट माट पयत र याचे 

नुतनीकरण करणे. 
.२,५०,००,०००/- 

११४. भाग .०७ अतंगत गोकुळ वीट माट ते ह रष वीट माट पयत र याचे 
नुतनीकरण करणे. 

.२,५०,००,०००/- 

११५. भाग .०७ अतंगत पं ाळा हर ष वीट माट ते खा देशक या कव य ी 
ब हणाबाई चौधर  उदयान पयत र याचे नुतनीकरण करणे. 

.२,८०,००,०००/- 

११६. भाग .०६ अतंगत पं ाळा खा देशक या कव य ी ब हणाबाई चौधर  
उदयान ते दंगल त कॉलनी पयत र याचे नतुनीकरण करणे. 

.२,२०,००,०००/- 

११७. भाग .०६ अतंगत पं ाळा दंगल त कॉलनी ते अमर शह द संत कंवरराम 
मंडळा पयत र याचे नतुनीकरण करणे. 

.१,५०,००,०००/- 

११८. पं ाळा रे वे गेट ते सोमाणी माकट पयत र ता डांबर करण करणे.  .१,९३,००,०००/- 
                      एकुण र यांचे अंदाजप क य खच र कम .:- .१००,००,००,०००/- 

शासनाने सदर करणी मनपा अ ध नयम/शासन नणय/आदेशा माणे आव यक या सव बाबींची पतुता 
क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 
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बहुमताने मंजुर 
  अनकूुल मते  :-  २७   तकुल मते :- १५ 

सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

द लते तर व ती सुधारणा योजने अतंगत भाग .९ म धल १ ते ३ व वध कामे 
करणे कामी येणा या अंदािजत र कम . ४० ल  मा या खचास मा यता मळणेबाबत स मा.सद या,सौ. तभा 
गजानन देशमुख यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , द लते तर व ती सुधारणा योजने अतंगत भाग .९ म धल खाल ल नमूद १ 
ते ३ व वध कामे करणे कामी येणा या अदंािजत र कम . ४० ल  मा या खचास मा यता दान कर यात येत 
आहे. 
अ. . कामाचे नांव अंदािजत र कम 
१ भाग .९ म ये गट न.ं२७ नवृ ती नगर येथे चेनल ंग फ सींग व खेळणी 

बस वणे.  

.१० ल  

२ भाग क्र.९ म ये द त मंद र, मु ताई नगर चेनल ंग फ सींग व खेळणी बस वणे.  .१० ल  

३ भाग .९ म ये द त मंद र जवळील र ता डांबर करण करणे.  .२० ल  

                                                    एकूण र कम :- .४० ल  
उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो 

काह  नधी उपल ध होईल या नधी या अनुषंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यानंा ा धकृत कर यात येत 
आहे. उपल ध नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे 
मा.महापौर यानंी प ा दारे सूचवावी. 

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

  अनकूुल मते  :- ४०     तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

 िज हा नयोजन मंडळा या नधीतून १) भाग .२ जळगांव स.न.ं४१८ उ मा नया 
पाक प रसरातील र ते डांबर  करण करणे र कम .१,४७,०६,२५६/- व (२) भाग .२ जळगावं स.न.ं५०९/५१० 
अमन पाक व बारसे कॉलनी मधील र ते डांबर  करण करणे कामी र कम .३३,१५,५९३/- असे एकूण र कम 
.१,८०,२१,८४९/- मा या खचास मा यता मळणेबाबत स मा.सद य, ी.नवनाथ व वनाथ दारकंुड ेयांनी दले या 
तावावर वचार क न नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , िज हा नयोजन मंडळा या नधीतून १) भाग .२ जळगांव स.न.ं४१८ 
उ मा नया पाक प रसरातील र ते डांबर  करण करणे र कम .१,४७,०६,२५६/- व (२) भाग .२ जळगांव 
स.न.ं५०९/५१० अमन पाक व बारसे कॉलनी मधील र ते डांबर  करण करणे कामी र कम .३३,१५,५९३/- असे एकूण 
र कम .१,८०,२१,८४९/- मा या खचास मा यता दान कर यात येत आहे. 

उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो 
काह  नधी उपल ध होईल या नधी या अनषुंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यानंा ा धकृत कर यात येत 
आहे. उपल ध नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे 
मा.महापौर यानंी प ा दारे सूचवावी. 

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

  अनकूुल मत े :-  ४०   तकुल मत े:- ०० 
सचूक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनमुोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान 

जळगावं मनपास रा य शासनाकडून मुलभूत सुखसु वधांसाठ  पये २० कोट  मा  
अनदुान उपल ध क न देणेबाबतचा ताव शासनाकडसे सादर करणेबाबत मा. वरोधी प नेता, ी.सु नल सुपडू 
महाजन यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहराचा व तार दवस दवस वाढतच असून शहरा या वाढ व 
प रसरात चहूबाजुस नागर क न याने घरांचे बांधकाम क न र हवास कर त आहेत. मा  ब याच कालावधीपासनू 
जळगावं शहरात तसेच वाढ व भागात वकास कामे उदा. र ते, गटार , पथ दवे यासम मुलभूत सोईसु वधाचंी कामे 
लं बत आहेत. तसेच शासनाने मंजुर केले या अमतृ पाणी पुरवठा योजनेत पाणी पुरवठा जलवा ह या व भुयार  

गटार ंसाठ  शहरात खेदकाम झा यान े शहरातील र ते दे खल अ यतं खराब झालेले असून वाढ व भागात कमान 
खडीचे र ते दे खल महानगरपा लके या कमकुवत आ थक प रि थतीमळेु श य होत नाह त. प रणामी उपरो त 
मुलभूत सोईसु वधा ं वषयी नागर काकंडून वारंवार मोठया माणात बाबत मागणी होत आहे. 

रा य शासनाकडून दरवष  मुलभूत सोईसु वधा पुर वणे कामी रा यातील महानगरपा लका यानंा वशषे 
अनदुान दे यात येत असते, कर ता जळगावं शहराचा झपाटयाने वाढता व तार ल ात घेता जळगांव शहर 
महानगरपा लकेस सन २०२१-२२ या आ थक वषाकर ता मुलभूत सोईसु वधा पुर वणे कामी वै श टपूण योजने अतंगत 
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र कम पये २० कोट  मा  अनुदान मळणेबाबतचा ताव तयार क न शासनाकडसे सादर करणेस मा यता दान 
कर यात येत आहे. 

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

  अनकूुल मते  :-  ४०   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

जळगांव मनपा ह ीतील मेह ण व पं ाळा मशान भुमी म ये िज हा वा षक 
नयोजन मंडळा या नधी अतंगत वदयतु दाह नी बस वणेबाबत मा. वरोधी प नेता, ी.सु नल सुपडू महाजन यानंी 
दले या तावावर वचार क न नणय घेणे.

असा ठराव कर यात येतो क , जळगावं शहर महानगरपा लका ह ीतील मेह ण व पं ाळा हे दोन 
बहुलोकसं येचे उपनगरे असून सदर दो ह  प रसरांचा व तार दवस दवस वाढत असून र हवासी े  वक सत होत 
आहेत. प रणामी मेह ण व पं ाळा ये थल मशान भुमीम ये गरजेनुसार गॅस दा ह यांची आव यकता भासत आहे. 

शहरवा सयां या सोईसाठ  िज हा वा षक नयोजन मंडळा अतंगत मेह ण व पं ाळा मशान भुमीम ये 
महासभेत झाले या सूचनेनसूार येक  १-१ वदयतु दा हनी ऐवजी येक  १-१ गॅस दा हनी बस वणे कामी नधी 
उपल ध क न मळणेसाठ  मा.ना. ी.गुलाबरावजी पाट ल, पालकमं ी जळगांव िज हा यानंा वनंती करणेचा तावास 
मा यता दान कर यात येत आहे. 

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

  अनकूुल मते  :-  ४०   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

शहरातील व उपनगरातील एकमेव पयटन थळ मेह ण तलाव वक सत करणे 
कामी र कम पये ०५ कोट  मा  िज हा नयोजन स मती अंतगत नधी उपल ध क न घेणेबाबत मा. वरोधी 
प नेता, ी.सु नल सुपडू महाजन यानंी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहरातील मेह ण तलाव व लगतचे शवाजी उदयान हा 
ट शका लन असून ते हा शहरास पाणी पुरवठा मेह ण तलावा दारे होत होता, हा शहरातील एक नैस गक तलाव 

असून शहर तथा उपनगरातील नागर कांसाठ चे एकमेव पयटन थळ दैनं दन पयटक नागर क येथे भेट देत असतात. 
यापवु  मेह ण तलावास टोन पचंींग क न गणेशघाट वक सत करणे अशी वकास कामे झालेल  आहेत, मा  सदर 
ठकाणाचे सुशो भकरण क न सव तम पयटन थळ हणनू वक सत करणे संदभात नागर कांकडून ब याच या 
अपे ा आहेत. 

शहरवा सयां या अपे ाचंा तसेच ऐ तहा सक थळास सुशो भकरण क न भावी पढ स एक उ तम असे 
पयटन थळ वक सत करणेसाठ  मेह ण तलाव वकासास िज हा नयोजन स मती अंतगत पये ०५ कोट  मा  
नधी उपल ध क न मळणेसाठ  मा.ना. ी.गुलाबरावजी पाट ल, पालकमं ी जळगावं िज हा यानंा वनंती करणेचा 
तावास मा यता दान कर यात येत आहे. 

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

  अनकूुल मते  :- ४०    तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

िज हा वा षक योजने अंतगत द लते तर / नगरो थान योजना / उपल ध नधी 
अंतगत भाग .८ म ये व वध १ ते ३ कामे करणे कामी येणारा एकूण र कम .१,३९,३३,६७०/- मा चे खचास 
मा यता मळणेबाबत स मा.सद य, ी.चं शेखर शवाजी पाट ल यांनी दले या तावावर वचार क न नणय 
घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , िज हा वा षक योजने अंतगत द लते तर / नगरो थान योजना / उपल ध 
नधी अंतगत भाग .८ म ये खाल ल नमदू व वध १ ते ३ कामे करणे कामी येणारा एकूण र कम 
.१,३९,३३,६७०/- मा चे खचास मा यता दान कर यात येत आहे. 
अ. . कामाचे नांव अंदािजत र कम 
१ भाग .८ साई मं दर ते व ल मं दर टळक नगर अशोक पाट ल यां या 

घराकडून ते टळक नगर वेश पयत मधील र ते डांबर करण करणे.  

.५६,०६,११२/- 

२ दादावाडी जैन मं दर वरद बंगला ीराम मं दर ते खोटे नगर पा याची टाक  
पयतचा र ता डांबर करण करणे. 

.४७,३५,३३९/- 

३ सायल  मे डकल दाद ुअपाटमट आनदं कॉलनी ओपन पेस ते ीराम मं दरापयत 
र ता डांबर करण करणे. 

.३५,९२,२१९/- 

                                                    एकूण र कम :- .१,३९,३३,६७०/- 
 
उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो काह  

नधी उपल ध होईल या नधी या अनषुंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यानंा ा धकृत कर यात येत आहे. 
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उपल ध नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे मा.महापौर 
यानंी प ा दारे सूचवावी. 

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

 
सवानमुते मंजुर 

  अनकूुल मते  :-  ४०   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

िज हा वा षक योजने अतंगत द लते तर / नगरो थान योजना अंतगत भाग .८ 
म ये व वध १ ते २ कामे करणे कामी येणारा एकूण र कम .४७,८१,१६९/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत 
स मा.सद या, ीमती लताबाई रणजीत भोईट यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , िज हा वा षक योजने अंतगत द लते तर / नगरो थान योजना अंतगत 
भाग .८ म ये खाल ल नमदू व वध १ ते २ कामे करणे कामी येणारा एकूण र कम .४७,८१,१६९/- मा चे 

खचास मा यता दान कर यात येत आहे. 
अ. . कामाचे नांव अंदािजत र कम 
१ भाग .८ सव न.ं२९१ वाघळुदे नगर, बी.जे.नगर येथे र ते डांबर करण करणे.  .२०,८२,७२८/- 
२ भाग .८ सव न.ं२९४, २९५ भोईटे नगर येथे र ते डांबर करण करणे. .२६,९८,४४१/- 
                                                    एकूण र कम :- .४७,८१,१६९/- 

उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो 
काह  नधी उपल ध होईल या नधी या अनषुंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यानंा ा धकृत कर यात येत 
आहे. उपल ध नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे 
मा.महापौर यानंी प ा दारे सूचवावी. 

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

  अनकूुल मते  :- ४०    तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

नागर  दल ते तर व ती सुधारणा योजने अतंगत . .११ म धल व वध १ ते ४ 
कामे करणे कामी अंदािजत र कम पये ६३.५५ ल  मा चे खचास मा यता मळणेबाबत मा. वरोधी 
प नेता, ी.सु नल सुपडू महाजन यानंी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , . .११ म धल नागर कानंा व वध सोईसु वधा पुर वणे कामी खाल ल कामे 
करणे गरजेचे आहे तसेच याबाबत सदर प रसरातील नागर कांकडून सदर कामानंा लवकरात लवकर करणेबाबत सतत 
मागणी होत अस यान ेनागर  दल ते तर व ती सुधारणा योजने अंतगत . .११ म धल व वध १ ते ४ कामे करणे 
कामी अदंािजत र कम पये ६३.५५ ल  मा चे खचास मा यता दान कर यात येत आहे. 

 
अ. . कामाचे नांव अंदािजत 

र कम 
१ भाग .११ ह र व ल नगरम ये मा ती मंद र ते सावज नक शौचालय पयत 

आ.सी.सी. गटार व लॅब क हट बांधणे. 
.०८.५० ल  

२ भाग .११ पं ाळा, ह र व ल नगर साईबाबा मंद र ते रे वे पुला पयत आ.सी.सी. 
गटार व लॅब क हट बांधणे. 

.२६.२९ ल  

३ भाग .११ ह र व ल नगर मधील ब मी ला चौक प रसरात आ.सी.सी. गटार व 
लॅब क हट बांधणे. 

.१४.१८ ल  

४ भाग .११ पं ाळा गट न.ं१३४ म ये आ.सी.सी. गटार व लॅब क हट बांधणे. .१४.५८ ल  

                                                    एकूण र कम :- .६३.५५ ल  
उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो 

काह  नधी उपल ध होईल या नधी या अनषुंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यांना ा धकृत कर यात येत 
आहे. उपल ध नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे 
मा.महापौर यानंी प ा दारे सूचवावी. 

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

  अनकूुल मते  :- ४०    तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

द लते तर नधी अंतगत . .१५ ड मधील मेह ण गावठाण म ये र ते 
कॉ ट करण करणे कामी येणारा अंदािजत र कम .०२ ल  मा चे खचास मा यता मळणेबाबत 
स मा.सद य, ी. शातं सुरेश नाईक यानंी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे.
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असा ठराव कर यात येतो क , . .१५ म धल नागर कांना व वध सोईसु वधा पुर वणे कामी प रसरातील 
नागर कांकडून सतत मागणी होत अस याने द लते तर नधी अंतगत . .१५ ड मधील मेह ण गावठाण म ये र ते 
कॉ ट करण करणे आव यक आहे याकामी येणारा अदंािजत र कम .०२ ल  मा  तावात नमूद केलेले आहे 
परंत ूमहासभेत झाले या सूचनेनूसार व मा.महापौर यांचे नदशानूसार तसचे स मा.सद य यांचे मागणी माणे चूक ने 
नमदू केलेल  र कम .०२ ल  ऐवजी उपरो त कामास र कम .०२ कोट  मा चा खच येणार अस यान े सदर 
खचास मा यता दान कर यात येत आहे. 

उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो 
काह  नधी उपल ध होईल या नधी या अनषुंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यांना ा धकृत कर यात येत 
आहे. उपल ध नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे 
मा.महापौर यानंी प ा दारे सूचवावी. 

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

  अनकूुल मत े :- ४०    तकुल मत े:- ०० 
सचूक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनमुोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान 

नागर  द लते तर व ती सधुार योजने अतंगत उवर त नधीतनू प ं ाळा 
गावठाण ये थल रथ मागाचे र याचे काम करणे कामी येणा या र कम .२१.३२ ल  मा च ेखचास मा यता 
मळणेबाबत मा.उपमहापौर, ी.कुलभषुण वरभान पाट ल यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , प ं ाळा गावठाण येथील रथ मागा या र याचे काम ब याच वषापासनू 
रखडलेले अस याने नागर  द लते तर व ती सधुार योजने अतंगत उवर त नधीतनू प ं ाळा गावठाण ये थल रथ 
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मागाच ेर याचे काम करणे कामी येणा या र कम .२१.३२ ल  मा च ेखचास मा यता दान कर यात येत 
आहे. 

उ त काम ेकरणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मडंळाकडून जो 
काह  नधी उपल ध होईल या नधी या अनषुगंाने कामे करणे सदंभात मा.महापौर यांना ा धकृत कर यात येत 
आहे. उपल ध नधी या अनषुगंाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची काम े
मा.महापौर यांनी प ा दारे सचूवावी. 

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

 
सवानमुत ेमजुंर 

  अनकूुल मत े :- ४०    तकुल मत े:- ०० 
सचूक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनमुोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान 

 
घरकुल घोटाळयातील श ा लागले या ५ नगरसेवकानंा अपा  करणेबाबत 

स मा.सद य. ी.नवनाथ व वनाथ दारकंुड ेयांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव महानगरपा लकेतील सन २०१८ ते २३ या कालावधीतील 
नगरसेवक (१) ी.भगत रावलमल बालाणी, (२) ी.द ता य देवराम कोळी, (३) ीमती लताताई रणिजत भोईटे, 
(४) ी.सदा शवराव गणपतराव ढेकळे तसेच ि वकृत नगरसेवक ी.कैलास नारायण सोनवणे यानंा सन २०१९-२० 
या कालावधीत घरकुल घोटाळयाम ये सजा लाव यातं आलेल  अस याकारणामळेु यानंा मनपा अ ध नयमातील 
कलम १०, १२ आ ण कलम १४ या नयमाने वर नमुद नगरसेवकांना दोन वषापे ा जा त श ा झालेल  
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अस यान ेव या श लेा कोण याह  कारे थ गती अदयाप मळालेल  नाह  यामळेु हे पा लका सद य हणनू 
राह यास अनह अस यान े यांना पा लका सद य हणनू राह याचा कोणताह  अ धकार नस यान े घरकुल 
घोटाळयातील श ा लागले या उ त ५ नगरसेवकानंा अपा  करणेबाबत शासनाला यो य ती कारवाई करणेसाठ  
मा यता दान कर यात येत आहे. 

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

  अनकूुल मते  :-  २४   तकुल मते :- १४ 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान

कोवीड -१९ चा ादभुाव सु  अस यामुळे मेह ण प रसरातील बदं अव थेतील 
ट.बी.हॉ पीटल येथे एन.यु.एच.एम. नधीतनु कमान ३० बेडचे णालयाची उभारणी करणेबाबत मा. वरोधी 
प  नेता ी. सु नल सपुडू महाजन यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लका उपनगर मेह ण गावातील नागर क तसेच 
ताबंापुरा भागात सववग य नागर कांची सुमारे ५० ते ६० हजार लोकसं या असलेला दाटव तीचा प रसर आहे. 
सदर प रसरातील नागर कांसाठ  या प रसरात मनपाचे णालय नस यामुळे णाचे अतोनात हाल होत असून 
सदयि थतीत को वड-१९ चा ादभुाव सु  असुन णालयाअभावी या प रसरातील णांना अनेक सम यानंा 
सामोरे जावे लागत अस यान ेमेह ण प रसरातील बदं अव थेतील ट.बी.हॉ पीटल येथे एन.यु.एच.एम. नधीतुन 
कमान ३० बेडचे णालयाची उभारणी करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी मनपा अ ध नयम/शासन नणय/आदेशा माणे आव यक या सव बाबीचंी 
पुतता क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 
सवानमुते मंजुर 
 अनकूुल मते  :-  ३६   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

भाग . ४ व ५ म ये िज हा वा षक योजने अंतगत तसेच नागर  द लतव ती सधुार 
योजने अतंगत १ ते ९ व वध कामे करणेकामी येणारा एकूण र कम . ३,९८,७७,७४०/- मा चे खचास मा यता 
मळणेबाबत स मा. सद य ी. व ण ुरामदास भगंाळे यानंी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , भाग . ४ व ५ म ये िज हा वा षक योजने अतंगत तसचे नागर  
द लतव ती सुधार योजने अतंगत खाल ल नमदू १ ते ९ व वध कामे करणेबाबत तावात नमूद आहे परंत ू
सभागहृात झाले या सचूनेनसूार व मा.महापौर यांचे नदशानूसार तसेच स मा.सद य यांचे मागणी माणे खाल ल 
नमदू अ.न.ं १ ते ८ कामे नागर   द ल तेतर व ती सधुारणा योजने अतंगत तसेच अ.न.ं९ चे काम नागर  द लत 
व ती सधुारणा योजने अतंगत करणेस व यासाठ  येणारा एकूण र कम .३,९८,७७,७४०/- मा चे खचास मा यता 
दान कर यात येत आहे. 
अ. . कामाचे नांव अंदािजत र कम 
१ भाग .५ रे वे टेशन ते िज हा प रषद पयतचा र ता डांबर करण करणे.  .४०,४७,८४०/- 
२ भाग .५ न वपेठ एल.आय.सी.ऑ फस ते रथ चौक र ता डांबर करण करणे.  .७६,००,०००/- 
३ भाग .५ मधील बॉ बे मेडीकल ते टे लफोन पयतचा र ता डांबर करण 

करणे.  

.३६,००,०००/- 

४ भाग .५ मधील टेट बकँ ते भकमचंद जैन माकट पयतचा र ता 
डांबर करण करणे.  

.२५,००,०००/- 

५ भाग .५ रे वे टेशन ते नेह  चौक र ता डांबर करण करणे.  .५५,००,०००/- 
६ भाग .५ कोट चौक ते च ा चौक ते शवाजी रोड र ता डांबर करण करणे.  .९०,००,०००/- 
७ भाग .५ ऑ कड हॉि पटल ते गुजरात ि वट माट र ता डांबर करण करणे.  .३४,००,०००/- 
८ भाग .५ वजय टाई स ते हनुमान मं दर (व.वा.माकट) र ता डांबर करण 

करणे.  

.१७,००,०००/- 

९ भाग .४,५ भलपुरा पोल स चौक  ते ममरुाबाद रे वे पुल (ममरुाबाद र ता) 
र ता डांबर करण करणे.  

.२५,२९,९००/- 

                                                    एकूण र कम :- .३,९८,७७,७४०/- 
 

उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो 
काह  नधी उपल ध होईल या नधी या अनुषंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यानंा ा धकृत कर यात येत 
आहे. उपल ध नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे 
मा.महापौर यानंी प ा दारे सूचवावी. 

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

  अनकूुल मते  :-  ३६   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

भाग . ११ अतंगत यकंटेश नगर, पं ाळा गट न.ं ११९ तसेच व वध ठकाणी र ते 
डांबर करण करणेकामी येणारा अदंािजत एकूण र कम . २.५० कोट  मा चे खचास मा यता मळणेबाबत 
स मा. सद या सौ. उषा सतंोष पाट ल यानंी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 



F:\Itivrutt 2020-21\12.महासभा .30 द.12052021.doc 

115 

 

असा ठराव कर यात येतो क , . .११ म धल नागर कांना व वध सोईसु वधा पुर वणे कामी खाल ल 
कामे करणे गरजेचे आहे तसेच याबाबत सदर प रसरातील नागर काकंडून सदर कामानंा लवकरात लवकर 
करणेबाबत सतत मागणी होत अस याने भाग . ११ अंतगत यंकटेश नगर, पं ाळा गट न.ं ११९ तसेच 
व वध ठकाणी र ते डाबंर करण करणेकामी येणारा अदंािजत एकूण र कम . २.५० कोट  मा चे खचास 
मा यता दान कर यात येत आहे. 

उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो 
काह  नधी उपल ध होईल या नधी या अनषुंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यानंा ा धकृत कर यात येत 
आहे. उपल ध नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे 
मा.महापौर यानंी प ा दारे सूचवावी. 

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

  अनकूुल मते  :-  ३६   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   

अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

 
भाग . ४ अतंगत नागर कांना व वध सोईसु वधा परु वणेकामी १ ते २ कामे 

करणेकामी येणारा अंदािजत एकूण र कम . २.४४ कोट  मा चे खचास मा यता मळणेबाबत स मा. सद या, 
सौ. चेतना कशोर चौधर  यानंी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , . .४ म धल नागर कानंा व वध सोईसु वधा पुर वणे कामी खाल ल कामे 
करणे गरजेचे आहे तसेच याबाबत सदर प रसरातील नागर कांकडून सदर कामानंा लवकरात लवकर करणेबाबत 
सतत मागणी होत अस यान े भाग . ४ अतंगत नागर कानंा व वध सोईसु वधा पुर वणेकामी खाल ल नमदू १ 
ते २ कामे करणे कामी तावात नमदू आहे परंतू सभागहृात झाले या सूचनेनसूार तसचे मा.महापौर यांचे 
नदशानूसार व स मा.सद य याचें मागणी माणे खाल ल नमदू कामे द लत व ती सधुार योजने अतंगत करणेस 
व यासाठ  येणारा अदंािजत एकूण र कम . २.४४ कोट  मा चे खचास मा यता दान कर यात येत आहे. 
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अ. . कामाचे नांव अंदािजत 
र कम 

१ भाग .४ अंतगत जोशी पेठ, रामपेठ, दलाल वाडा, मारोती पेठ, भवानी पेठ, 
भावसार मढ  व भोईटे गढ भाग या प रसरातील र ते कॉ ट करण करणे 
(एकूण ०९ र ते) 

.०१.०० कोट  

२ भाग .४ अंतरग्त बागवान मोह ला भोई ग ल , पतंग ग ल , रथ चौक या 
प रसरातील र ते कॉ ट करण करणे (एकूण १३ र ते) 

.०१.४४ कोट  

                                                  एकूण र कम :- . २.४४ कोट  

उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो 
काह  नधी उपल ध होईल या नधी या अनषुंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यानंा ा धकृत कर यात येत 
आहे. उपल ध नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे 
मा.महापौर यानंी प ा दारे सूचवावी. 

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

  अनकूुल मते  :-  ३६   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

१०० कोट या नधीमधुन भाग . २ म ये व वध १ ते ५ कामे करणे कामी येणारा 
अंदािजत एकूण र कम .३,८७,७७,१६८/- तसेच र ते नयोजन मंडळा या नधीतुन भाग . २ म ये व वध १ 
ते २ कामे करणे कामी येणारा अदंािजत एकूण र कम .१,८०,२१,८४९/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत 
स मा सद य, ी.नवनाथ व वनाथ दारकंुड ेयांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , १०० कोट या नधीमधुन भाग . २ म ये व वध १ ते ५ कामे करणे 
र कम .३,८७,७७,१६८/- ची कामे तावीत कर यात आलेल  अस याने सदर कामे र  करणेत येत आहेत परंत ू
र ते नयोजन मंडळा या नधीतुन भाग . २ म ये खाल ल व वध १ ते २ कामे करणे कामी येणारा अंदािजत 
एकूण र कम .१,८०,२१,८४९/- मा चे खचास मा यता दान कर यात येत आहे. 



F:\Itivrutt 2020-21\12.महासभा .30 द.12052021.doc 

117 

 

               नयोजन मंडळा या नधीतुन करावयाची कामे 
अ. . कामाचे नांव अंदािजत र कम 
१ भाग .२ जळगावं स.न.ं४१८ उ मा नया पाक प रसरातील र ते डांबर करण करणे. .१,४७,०६,२५६/- 
२ भाग .२ जळगावं स.न.ं५०९/५१० अमन पाक व बारसे कॉलनी मधील र ते 

डांबर करण करणे. 
.३३,१५,५९३/- 

                                                  एकूण र कम :- .१,८०,२१,८४९/-   

उ त कामे करणेसाठ  शासनाकडुन जो काह  नधी उपल ध होईल कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडून जो 
काह  नधी उपल ध होईल या नधी या अनषुंगाने कामे करणे संदभात मा.महापौर यानंा ा धकृत कर यात येत 
आहे. उपल ध नधी या अनुषंगाने ाथ मकते माणे तसेच यो य प दतीने नयोजन हावे अशा कारची कामे 
मा.महापौर यानंी प ा दारे सूचवावी. 

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

  अनकूुल मते  :- ३६    तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

महारा  महानगरपा लका अ ध नयमाचे अससुू च ड करण २ महानगरपा लका, थायी 
स मती खाल ल कामकाज या नयमा य त र त जादा नयम तयार करणे कामी वास खच, मानधन इ याद  
अदा करणे कामी येणारा अपे त खच र कम . ०१ ल  मा चे खचास मा यता मळणेबाबत व सदर नयम 
तयार करणे कामी एक उपस मती गठ त करणेबाबत ॲड.एम.ए.पठाण मानद सचंालक, आ खल भारतीय 
था नक वरा य सं था औरंगाबाद यांनी दले या प ावर वचार क न नणय घेणे.                               
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असा ठराव कर यात येतो क , सदरचा ताव नामंजूर कर यात येत आहे परंत ू शासनाने जळगांव 
महानगरपा लकेचे वभाग नहाय उप वधी तसेच सभा कामकाज नयम तयार करणेबाबतचा ताव पढू ल 
महासभेत सादर करावा.  
सवानमुते मंजुर 

  अनकूुल मते  :-  ३३   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद   
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

 

सह /- 


