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  सभा कामकाजा या सु वातीस स मा.सद यांनी खाल ल माणे दाजंल च े ताव मांडले.  
अ. . स मा.सद यांच ेनांव  दांजल चे ताव 
१. महाजन जय ी सु नल, 

मा.महापौर 
देशाच े संर ण दल मुख (सीडीएस) जनरल व. बपीनजी रावत व यां या 
प नी व.मधु लका रावत व यांचेसह हौता य प करले या सव १४ वर 
जवान यांचे द:ुखद नधनाब ल. 

२. को हे ल लत वजय, 
सभागहृ नेता 

१) देशाच े संर ण दलाच े मुख व. बपीनजी रावत व यांचसेह हौता य 
प करले या सव वर जवान २) जळगांव िज हा प रषदेच े माजी पदा धकार  
व.दादासो, बळीराम तोताराम सोनवणे ३) जळगांव शहरातील व. कशोर 

वामनशेठ बडगुजर ४) जळगांव शहरातील व.अ नल मराठे यांचे वडील नामे 
व.शा लक दगडु मराठे (सुयवंशी) ५) जळगांव शहरातील ी.गजानन सोपान 

पाट ल यांच ेजावाई व.सुशांत भैरव पाट ल ६) मनपा स मा.सद या,सौ.शोभा 
दनकर बार  यांचे दर व.सु नल रामचं  बार  यांचे द:ुखद नधनाब ल. 

३. भोळे समा सुरेश १) ी. वामी समथ क  ताप नगर येथील सेवेकर  व.पी.एस. शपंी 
(भाऊसाहेब) २) नगरसेवक ी.महेश रतन चौधर  यां या आई व. हराबाई रतन 
चौधर  यांच ेद:ुखद नधनाब ल. 

४. बा व कर कशोर रमेश 
सोनवणे कांचन वकास 

१) जळगांव िज हा प रषदेच ेमाजी पदा धकार  व.दादासो, बळीराम तोताराम 
सोनवणे २) स मा.सद य, ी. कशोर रमेश बा व कर यांचे मावस भाऊ 
व.नरेश र वं  सपकाळे यांचे द:ुखद नधनाब ल. 

५. भंगाळे व ण ुरामदास   १) माजी महापौर ी. कशोर पाट ल यांचे वडील व.का शनाथ पाट ल २) माजी 
उपमहापौर व.गणेश बुधो सोनवणे ३) आर. वेलसचे  महा यव थापक 
व. काशचं  नाहटा ४) गणेश वाडी येथील ी.सुरेश व करण सांखला यां या 

मातो ी व.दे वकाबाई सांखला ५) अयो या नगर येथील र हवासी भंगाळे मटन 



F:\Itivrutt 2020-21\15.महासभा .33 द.15122021.doc 

3 

 

हॉटेलचे संचालक दल प भंगाळे यां या प नी व.वैशाल  दल प भंगाळे ६) 
मेह ण येथील नगरसे वका सुरेखाबाई सोनवणे यांचे पती व.सुदाम सोनवणे ७) 
अशोक व राजीव बयानी यां या मातो ी व.कुसुमदेवी गरधर बयानी ८) 
वदयुत कॉलनी येथील िजतेश व कुणाल तवार  यांचे वडील व. व वास 
तवार  ९) नाटयकम  व गु  ॲड हाट झगंच े संचालक धनंजय धनगर यांचे 
वडील मनपा सेवा नवृ त अ भयंता व.संतोष धनगर १०) डॉ. े णक भंसार  
यांचे वडील व.अशोक भंसार  ११) श नपेठेतील ेस फोटो ाफर अतुल वडनेरे 
यांचे मोठे बंधू व.अ नल वडनेरे १२) नवी पेठ अशोक खाद  भांडारचे संचालक 
अशोक पगंळे यां या प नी व.नंदा पगंळे १३) एमआयडीसी येथील कुलद प 
कोठार  यांचे वडील व. काश कोठार  १४) रोटर च ेमबर व.आनंद खांबेटे १५) 
गांधी नगर ये थल र हवासी व.हषल को हे १६) कु नर येथे झाले या 
हे लकॉ टर अपघातात शह द झालेले प हले ( त ह  सै य दलाच े मुख) संर ण 
दल मुख सीडीएस कै. बपीन रावत व यां या प नी कै.मधु लका रावत यां या 
सह गेडर कै.एल.एम. ल र, ले टनंट कनल कै.हरिजंदर सगं, नाईक 
कै.गु सेवक सगं, नाईक कै.िजत कुमार, ला स नाईक कै. ववेककुमार, ला स 
नाईक कै.बी.साई तजेा, हवालदार कै.सतपाल आद  कै.१२ अ धकार , १७) 
ीकृ ण कॉलनी येथील पोल स हवालदार नतीन को हे यां या मातो ी 

कै.पदमाबाई जनादन को हे, १८) वसनजी नगर येथील ओम काश (प पण) 
शमा यां या प नी व राज, अमर व ऋषी शमा यां या मातो ी कै.तार 
ओम काश (प पण) शमा, १९) जुने जळगांव व ल पेठ येथील अ नल व 
दपक मराठे यांचे वडील कै.शाल ाम दगडू मराठे, २०) डॉ. मल ंद वायकोळे 
यांचे वडील तं नकेतन महा वदयालयाचे नवृ त ाचाय व संजीवन हाट 
हॉि पटलच े संचालक कै.रघुनाथ दोधू वायकोळे, २१) देव  व िजत  अ वाल 
यांचे वडील कै.सी.एम.अ वाल यांचे द:ुखद नधनाब ल. 

६. कोळी द ता य देवराम  १) जळगांव शहर महानगरपा लकेच े माजी भार  महापौर व.गणेश बुधो 
सोनवणे २) जळगांव शहर नपा या माजी नगरसे वका व. माबाई सपकाळे 
३) वाि मक नगर,कांचन नगर प रसरातील नागर क व. डगंबर सोनवणे ४) 
वाि मक नगर, कांचन नगर प रसरातील नागर क व.सुपडू साळंुखे ५) वाि मक 
नगर, कांचन नगर प रसरातील नागर क व.कडू सपकाळे ६) वाि मक नगर, 
कांचन नगर प रसरातील नागर क व. ह मत दगडू कोळी यांचे द:ुखद 
नधनाब ल. 

७. सनकत चतेन गणेश  रा वाद  काँ ेस पाट च े माजी िज हा य  तथा माजी देश अ य  
अ पसं याक व.अ.ग फार अ.र जाक म लक यांचे द:ुखद नधनाब ल. 

८. पाट ल मना ी गोकुळ  कु नर येथे झाले या हे लकॉ टर अपघातात शह द झालेले प हले ( त ह  सै य 
दलाच े मुख) संर ण दल मुख सीडीएस कै. बपीन रावत व यां या प नी 
कै.मधु लका रावत यां या सह गेडर कै.एल.एम. ल र, ले टनंट कनल 
कै.हरिजंदर सगं, नाईक कै.गु सेवक सगं, नाईक कै.िजत कुमार, ला स नाईक 
कै. ववेककुमार, ला स नाईक कै.बी.साई तजेा, हवालदार कै.सतपाल आद  कै.१२ 
अ धकार , यांचे द:ुखद नधनाब ल. 
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दांजल  बाबत आले या तावा या अनुषंगाने उपरो  द:ुखद घटनेबाबत सभागहृाला अ यंत द:ुख 

होत आहे. परमे र इहलोक सोडून गेले या मतृा यास चरशांती दान करो, यां या सम  कुटंू बयांचे द:ुखात 

सभागहृ सहभागी असून यांचे कुटंू बयांना, म  प रवारास द:ुख सहन कर याची श ती दान करो या भावनेसह 

सभागहृाने दोन मनीटे शांत उभे राहून दवगंत आ यांना दांजल  अपण केल .
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सभा कामकाजा या सु वातीस स मा.सद यानंी खाल ल माणे अ भनदंनाचे ताव मांडले.  
अ स मासद याचें नांव अ भनदंनाचे ताव

१ महाजन जय ी सु नल 
मा.महापौर 

१) हरनाज संधु ह ने ७९ देशां या पधकांना मागे टाकत यंदाचा 
व व सुंदर  ( मस य न हस) मान मळ वलेब ल, २) ी.गुलाबरावजी 
देवकर यांची जळगांव िज हा म यवत  बँके या अ य  पद  नवड 
झा याब ल, ३) ी. यामकातंजी सोनवणे याचंी जळगांव िज हा 
म यवत  बँके या उपा य  पद  नवड झा याब ल हाद क अ भनदंन. 

२ भंगाळे व ण ूरामदास 
पाट ल स चन भमराव 

जळगावं िज हा म यवत  बँके या संचालकपद  मा.महापौर,जय ी 
सु नल महाजन ी.शामकांत सोनवणे, आ. कशोरआ पा पाट ल, माजी 
चेअरमन रोह णीताई खडसे खेवलकर, आ. ी. चमणराव पाट ल, 
ी.अमोल पाट ल, ी.मेहताब सगं, ी.संजयनाना मुरल धर पवार आद  

इतर सव वजयी संचालक तसेच अ य  पद  ी.गुलाबरावजी देवकर 
यांची व ी. यामकातंजी सोनवणे याचंी उपा य  पद  नवड 
झा याब ल हाद क अ भनंदन 

३ भंगाळे व ण ुरामदास 
को हे ल लत वजय 

१) मा.सौ.जय ीताई सु नल महाजन यांची महापौरपद  नवड 
झा याब ल २) मा. ी.कुलभषुण वरभान पाट ल याचें उपमहापौर पद  
नवड झा याब ल हाद क अ भनदंन. 

४ चौधर  मंगला संजय श ण, बाल सं कार े ातील अतुल नय योगदानाब ल परमपु य 
गु माऊल  अ णासाहेब मोरे यां या कायाची लंडन या वड बकु रेकॉड 
म ये न द झा याब ल हाद क अ भनदंन. 

५ सोनवणे कांचन वकास कोरोना तबधंक रा य लसीकरण मो हमेत अहोरा  अथक मेहनत 
घेवनु मोठया माणात लसीकरणाची ट केवार  वाढवून उ कृ ठ 
कामकाज केलेब ल मनपा दवाखाने वभागातील मुख वैदयक य 
अ धकार , एम.ओ.अ धकार , स टस व आशावकर या कोरोना 
वा रयस याचें हाद क अ भनदंन. 

६ काळे रे मा कंुदन 
सोनवणे सुरेखा सुदाम 
च हाण योती बाळासाहेब 

जळगावं िज हा बँक संचालक पद  सौ.जय ी सु नल महाजन यांची 
नवड झालेब ल हाद क अ भनंदन. 
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७ कापसे मयुर चं कातं जळगावं शहरातील र हवासी व कृषी वभागातील कृषी उपसचंालक 
ी.अ नल भोकरे साहेब याचें चरंजीव अथव भोकरे यांची भारतीय 

नौदलात सब ले टनंट पद  नयु ती झालेब ल हाद क अ भनदंन. 

८ घगट अजय 
ई वर,िज हा य , 
अ खल भारतीय सफाई 
मजदरू संघ 

जापान येथील टो कयो येथे संप न झाले या ऑलो पीक पधत 
सहभागी होवनु भारताला सुवरण्/रजत/का य पदक मळवनु 
द याब ल वजे या खेळाडूचें हाद क अ भनदंन.  

उपरो  तावाचे अनषुंगाने वर ल सव पदा धकार , स मा.नगरसेवक, सामािजक कायकत व 

सामािजक सं था यांचे हे सभागहृ अ भनंदन कर त असनु उ ल भ व यासाठ  शुभे छा देत आहे.
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द.१२/०८/२०२१ रोजी सकाळी ११.०० वाजता सपं न झाले या ऑनलाईन 

(ॲप दारे) सवसाधारण महासभेचे चे कायवृ त कायम करणे. 

 

असा ठराव कर यात येतो क , द.१२/०८/२०२१ रोजी सकाळी ११.०० वाजता सपं न झाले या 
ऑनलाईन (ॲप दारे) सवसाधारण महासभेचे कायवृ त कायम करणेस मा यता दान कर यात येत 
आहे.      

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

सचूक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 
 अनमुोदक :- बरड े नतीन मनोहर 

महासभा ठराव .५४१ 

महासभा ठराव .५४१ 
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महासभा ठराव .५४१ द.१२/०८/२०२१ अ वये तहकूब कर यात आलेला आ थापना 

वभागाचा सन १९९१-९२ त े१९९७-९८ चा वशेष लेखाप र ण अहवालाची मा हती घेणे. 
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जळगांव शहर महानगरपा लकेन े (त काल न नगरपा लका) सन १९९१-९२ त े १९९७-९८ या 
कालावधीत दले या पदो नती व नयु यांचे अ भलेखे वशषे लेखा प र ण अहवाल उपसचंालक 
(मनपालपे) यांचे कडील आदेश . था १८/ब/मनपालेप/ वशषे लेखा प र ण/जळगांव मनपा/३५० दनाकं 
१२/०७/२०१९ अ वये ा त झाला तो पा हला. 

असा ठराव कर यात येतो क , त काल न जळगांव नगरपा लका अि त वात असतांना सन १९८० त े
१९८५ या कालावधीत नगरपा लकेत शासक य राजवट होती. या कालावधीत अ याव यक नागर  सु वधांची 
कामे ह  खोळंबलले  होती तर वकासा या कामांचा नच न हता. माहे मे १९८५ म य ेन.पा.ची साव क 
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नवडणुक होवनू मा.सरेुशदादा जैन यांचे नेतु वात शहर वकास आघाडीकड े जळगांव नगरपा लकेची सु  े
आल त. दनांक ११/०९/१९८७ ला जळगांव नगरपा लकेची ह वाढ होवनू शहरालगतची प ं ाळा, मेह ण, खेडी, 
नमखेडी तसेच भागश: आ हाणा ह  खेड ेव एम.आय.डी.सी.प रसर नगरपाल का ह ीत समा व ट होवनू पवु  
१२ चौ. क.मी. असलेल  ह  ६८.७८ चौ. क.मी. झाल . नगरपा लकेची ह वाढ झा याने जवळपास पाच 
पट पे ा जा त प रसर नगरपा लका ह ीत अतंभतु झालेने या प रसरातील नाग रकांनाह  नागर सु वधा 
उपल ध क न देणेची जबाबदार  जळगांव नगरपा लकेवर आल . मा  यासाठ  अ याव यक लागणारा 
कमचार  वग नगरपा लका आ थापनेवर फारच अ प माणात असलेमळेु नगरपा लकेन े रोजंदार  त वावर 
कमचा यां या नयु या केले या हो या व नगरपा लके या आ थापनेवर कायम कमचार  नयु त करणेचे 
हेतनेु शासनाकड े वह त नमु यात पद न मतीचा रतसर ताव सादर केला. सदर तावास शासनाने सन 
१९८७-८८ व त नतंर मा यता दान केलेल  आहे. 

सन १९८८ म य े शासनाने कमचार  भरतीसाठ  रा य नवड मडंळ नमाण क न वग-३ ची पदे 
सरळ सेवा भरतीने रा य नवड मडंळ यांचे माफत करणेचे आदे शत केलेले होत.े तसेच रा य नवड मडंळ 
कमचार  नयु त कर त नाह  तो पयत अ थापना सचुीवर मजुंर जागेवर था नक ा धकरणास ६-६ म हन े
कालावधीसाठ  वग-३ चे कमचार  नयु त करणेच ेअ धकार दान केलेल ेहोत.े यानसुार अ थापना सचुीवर 
मजुंर पदांवर कामाची नकड ल ात घेता व कमचार  सं या अ प असलेमळेु ता परुती नयु ती दे यात 
येवनू सन १९८९ त े ९१ या कालावधीत कमचार  नयु ती करण े सबंधंात रा य नवड मडंळ यांचेशी 
वेळोवेळी प  यवहार कर यात आला. मा  दोन वषाचा कालावधीत रा य नवड मडंळाने कमचार  नवड 
केल  नाह . 

दर यान या काळात नगरपा लकेन ेरोजंदार  त वावर नेमलेल ेव ता परुती नयु ती देलले ेकमचार  
यांनी यायालयात दाव ेदाखल केले असता मे.औदयो गक यायालयाने एका वषात २४० दवस पे ा जा त 
काम केलेले असलेने कमचार  यांना कामाव न कमी क  नये अस े नदश दलेत. 

म.े यायालयाचे नदशानुसार कमचार  यांना कमी करता येणार नाह  व रा य नवड आयोगास प  
यवहार क न ह  कमचार  यांची नवड कर यात आलले  नाह . यामळेु नगरपा लकेने ठराव .४५८ दनांक 
२३/१०/१९९० पा रत क न या अ वये यायालयीन नणयाची मा हती रा य नवड मडंळास अवगत क न 
र त पदे भरणे सबंधंात प  यवहार करणेस मा यता दल . यानसुार प यवहार क न ह  एक वषा या 
कालावधी उलटूनह  रा य नवड मडंळ यांनी कमचार  नेमणे सबंधंात कोणतीह  कायवाह  केल  नाह . 
यामळेु कामाची नकड ल ात घवेनू व यायालयीन कायरत कमचार  व यांच े वय होत असलेने 
नगरपा लकेन ेनगरपा लका अ ध नयमाच ेकलम ७६ अतंगत मजुंर पदावर कमचार  नयु त करणेस मा यता 
दान क न कमचार  यांची नयु ती क न तसा अहवाल यायालयास आ ण रा य नवड मडंळास सु दा 
शासनाने सादर केलेला आहे. 

सन १९८४ ते १९९२ या वषा या लखेा प र णात था नक नधी लखेा प र ण वभागान ेकमचार  
भरती सबंधंात लेख प र छेद .१७५ अ वये आ ेप घेतला होता. या आ ेपास अनसु न नगरपा लकेस 
खुलासा सादर केला. मु य लेखा प र ण, था नक नधी लेखा, महारा र रा य, कोकण भवन, नवी मुबंई 
यांनी प  .१/ब/नपाज/४०८ दनांक ०८/०३/१९९९ अ वये आ ेप वगळललेा आहे. 

उवर त रोजंदार  कमचार  यांनी यांना सेवेत कायम न के यामळेु यायालयात फौजदार  दावे दाखल 
केले होत.े या दा यात त काल न शासक ी.बी.जी.वाघ यांनी जागा मजुंर झालेवर सदर कमचार  यांना 
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थम ाधा याने यां या शै णक पा ता ल ात घेवनू कायम सेवेत ज ूकर यात येईल अस े यायालयात 
लेखी आ वासन लहून दललेे होत.े या अनषुगंाने सन १९९७ ला शासनाने मजुंर केले या पदांवर भरती 
कर यात आलले  आहे. या दारे यायालयाचा अवमान होणार नाह  याची द ता घे यात आलले  आहे. 

सदर मजुंर पदे भरतांना त काल न नगरपा लकेन े न.पा.ठ. .८६ दनांक २६/०४/१९९७ अ वये 
धोरणा मक नणय घेतलेला होता. यानसुार असे नि चत कर यात आलले ेहोत ेक , १) वग-३ ची मजुंर 
२६२ पदे ादे शक दु यम सेवा मडंळ, सवेा योजना कायालय आ दवासी क याण वभाग व समाज क याण 
वभाग यांचेकडून पा  उमदेवारांची याद  मागवनू मलुाखत घेवनू भरता येतील तथापी ह ल  नगरपा लका 
सेवेत वग-४ म य ेकायरत कमचा यापकै  यांचे कडसे वह त शै णक पा ता आहे. अशा कमचा यांना सेवा 
ये टतनेसुार वग ३ चे पदावर पदो नतीन े जागा भर यात या यात मा  या कमचा यांना 
श ा/दंड/ नलबंन/व गरै काराबाबत इतर श ा झाल  असेल यां या पदो नतीसाठ  वचार करणेत येव ूनये 
तसेच वग-४ ची पदे भरणेचा महारा  नगरपा लका अ ध नयम १९६५ चे कलम ७६(२) नसुार नगरपा लकेस 
अ धकार असनू यानसुार ह ल  रोजंदार वर कायरत कमचार  यांची सेवा २४० दवसापे ा जा त झालेल  
आहे यांना कमी के यास अनफेअर लबेर ॅ ट स ॲ ट नसुार अनचुीत होईल. यामळेु वग-४ च ेजागेवर 
रोजंदार  कमचार  व यायालयीन कमचार  यांना सेवेत समा व ट क न घेणेत यावे. मा  अशा 
रोजंदार / यायालयीन कमचार  यांची मजुंर  दान कर यात येत आहे. 

अ.  या रोजंदार  कमचार  यांनी नगरपा लके व द यायालयात दाव े / केससे दाखल के या आहेत यांनी  
३० दवसाच े आत दाव े काढून याव े याबाबत मु या धकार  यांनी कायवाह  करावी. मदुतीत दावे न 
काढ यास सबंधंीतांच ेवेतन रोखून ठेव यात याव.े 

ब. या कमचा यांचे वय ४५ पणू होवनू गेलेल ेआहे व काम कर यास स म नाह  यां या वारसांना समा व ट 
कर यात याव.े 

क. जे रोजंदार  कमचार / यायालयीन कमचार  यांची नयु तीसाठ  नवड झालेल  आहे यांचेकडून वधी 
स लागार यांनी तयार क न दले या मसदुा नसुार २०/- च ेमदुांक त शु काचा करारनामा क न घे यात 
यावा व ३० दवसांत दाव ेन काढ यास यांची नयु ती कर यात येव ूनये. 

वर ल माणे नि चत केले या धोरणानसुार पदो नती व नयु तीचे ताव सादर करतांना 
मु या धकार  शासन अ धकार , आ थापना अ ध क यांनी कायवाह  करावी. कोणताह  कामगार/कमचार  
यांचेवर अ याय होव ू नय े तसेच सेवाजे ठता पा ता, अनशुषे याबाबत पडताळणी केलनेतंरच नयु ती 
पदो नतीच े आदेश नग मत करावेत याबाबत कोणतीह  त ार/ यायालयीन उ त अ धकार /खात े मखु 
अ थापना अ ध क व मु या धकार  यांची राह ल असा ठराव पा रत कर यात आललेा होता. 

उप न द ठ ववेचन व न प ट होत आहे क  कमचार  नयु ती/पदो नती करतांना त काल न 
अ य  व नगरपा लका सभा यांनी कोण याह  कारची अ नयमीतता तथा गरैकृ य केलेल े नाह . तसेच 
त काल न मु या धकार  यांनी ह  त काल न चल त सव नयमांच ेपालन क नच नयु या व पदो न या 
रतसर केले या आहेत यामळेु यात अनचुीत अस ेकाह च घडलेले नाह . 

या सबंधंात भारतीय लखेा एव ंलेखा प र ा वभाग धान लखेाकार (लेखा प र ण-१) मुबंई यांनी 
२०१५-१६ म ये लेखा प र ण क न प र छेद .५ अ वये आ ेप घेतला होता. या आ ेपास 
महानगरपा लकेन े सादर केलेला खुलासा ल ात घेता धान लेखाकार यांनी प  .सा. े.१/ भार 
ITI/IV/आय.आर.न.ंफा.न.ं९९५/४५३ दनांक ११/०७/२०१७ अ वये आ ेप वगळललेा आहे. 
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या पदो नती व नयु या सबंधंात खाल  नमदु काह  मु े फारच गरजेचे व आव यक आहे. 
१. महारा  नगरपा लका अ ध नयम १९६५ मधील तरतदु नसुार कमचार  भरतीबाबतचे अ धकार अतंगत 

कमचार  भरती कामी न.पा. सभेने वेळोवेळी ठराव पार त केलेले होत.े त काल न मु या धकार  न.पा.जळगांव 
यांनी महारा  नगरपा लका अ ध नयम १९६५ चे कलम ३०८ अतंगत सदर ठराव म.िज हा धकार  
सो.जळगांव यांचेकडसे वखंडणासाठ  पाठ वलेल े आहेत. मा  म.िज हा धकार  सो.जळगांव यांनी याबाबत 
कुठलाह  ठराव वखंडणाची कारवाई केलेल  दसनू येत नाह . 

२. मा.सव च यायालयाने स ह ल अपील .३५९५-३६१२/१९९९ म ये दले या नकालात पॅरा ४४ म ये प ट 
नदशीत केलेल ेआहे क  जर कमचा याचंी सेवा १० वष झालेल  असेल व यास सबंधंीत सं थेने नयमीत 
केले असेल तर अशी करण पु हा उघड याची आव यकता नाह . म.ेसव च यायालया या सदर 
नकाला या अनषुगंाने महारा  रा य शासनाने प  .डीएनसी-१००४/२३०८/ . .७०/२००४/न व-२४ दनांक 
१६/११/२००६ चे महापाल का आयु तांना प ातील प र छेद ‘ग’ नसुार नदशीत केलेल ेआहे क , सव च 
यायालयाचा आदेशा वये या पवु  सेवा नयमीत के या आहेत व या याय व ठ नाह त अशा नेमणूक ची 
करणे पु हा उघडू नये. (न याने नणय घे याची गरज नाह .) 

या पदो न या व नयु याबाबत वशषे लेखाप र ण कर यात आललेे आहे या १९९१-९२ ते 
१९९७-९८ या कालावधीतील असनु यास समुारे २५ त े ३० वष झालेल  आहेत. या पदांवर ल बहुतांश 
कमचार  सेवा नवृ त झाललेे ओहत, सेवा नवृ त हो याचा मागावर आहेत व काह  मयत ह  झालले ेआहेत. 
यामळेु सदर करणी आ पे होणेच मळुात सयंु तीक नसनू गरै आहे. 

३. जळगांव महापा लकेत कायरत केमी ट पदावर ल कमचार  यांनी व र ठ वेतन ेणी मळणेबाबत अज केला 
असता महापा लकेने सन १९९१-९२ मधील नेमणूका बेकायदेशीर असलेचे कारणा तव अज नकाल  काढला 
असता सदर कमचा यांनी मुबंई उ च यायालया या औरंगाबाद खंड पठात रट या चका .५६७४/२०१५ व 
५६७५/२०१५ दाखल क न दाद मा गतल . सदर या चकेची सनुावणी होवनू नकालात प ट नदश दलेल े
आहेत क  २५ वषानतंर बेकायदेशीर नेमणूक चा मु ा उपि थत करणेचा पयाय महापा लकेस खुलासा नाह . 
कमचा यांना ६ या वेतन आयोगानसुार वेतन नि चत क न पगार अदा करावा. 

म.ेउ च यायालया या उपर न द ठ या चकेतील नकालानसुार सु दा वशषे लखेा प र ण 
अहवालास काह च अथ राहत नाह . 

४. नयु या करतांना त काल न नगरपा लकेन ेरा य नवड मडंळ यांना वेळोवेळी पदे भरणेबाबत प यवहार 
केला मा  रा य नवड मडंळाने तसाद न द यामळेु तसेच शहराची वाढलेल  ह  ल ात घेता, कमचार  
वगाची अ यतं गरज अस यामळेु उपर न द ट ववेचनात नमदु केले माणे पदो नती व नयु या त काल न 
नगरपा लकेन ेकेले या हो या व या नयमानसुारच व कायदया या चौकट त आहेत यात दमुत अस याचे 
कारणच नाह . 

सन १९९१-९२ त े १९९७-९८ या कालावधीत कर यात आले या पदो न या व नेमणूका सबंधंातील 
पा वभमूी स व तर व तु न ठ अहवाल वर नमदु केले माणे नमदु कर यात येत असनु सदर अहवालाचा 
वचार करता त काल न नगरपा लकेन े केलेल  कारवाई ह  सयंु तीक व नयमानसुारच आहे. नेमणूका 
शै णक पा तनेसुारच कर यात आले या आहेत. तसेच सदर नेमणूक ंना जवळपास २५ ते ३० वषापे ा ह  
जा त कालावधी लोटलेला आहे आ ण सदर नेमणकूधारक कमचार  सेवा नवृ त ह  झालेल ेआहेत. काह  
मयत झालेल े आहेत, काह  सेवा नवृ ती या मागावर आहेत. यामळेु म.ेउ च यायालय व सव च 
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यायालयाचा नकालां या अनषुगंाने सदर वशषे लेखा प र ण अहवालास काह  अथच श लक राहत नाह . 
यामळेु शासनाने सदर अहवाल नि तबदं करणेचा ट ने यो य ती कायवाह  करावी आ ण अहवाल 
न तीबदं कर यात यावा असा ठराव कर यात येत आहे.  

 

 

 
  

 

  
 

 

असा ठराव कर यात येतो क , त काल न जळगावं नगरपा लका अि त वात असतानंा सन १९८० ते 
१९८५ या कालावधीत नगरपा लकेत शासक य राजवट होती. या कालावधीत अ याव यक नागर  सु वधाचंी 
कामे ह  खोळंबलेल  होती तर वकासा या कामाचंा नच न हता. माहे मे १९८५ म ये न.पा.ची साव क 
नवडणकु होवून मा.सुरेशदादा जनै याचें नेतु वात शहर वकास आघाडीकड े जळगांव नगरपा लकेची सु  े
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आल त. दनाकं ११/०९/१९८७ ला जळगावं नगरपा लकेची ह वाढ होवनू शहरालगतची पं ाळा, मेह ण, खेडी, 
नमखेडी तसेच भागश: आ हाणा ह  खेड ेव एम.आय.डी.सी.प रसर नगरपाल का ह ीत समा व ट होवनू पुव  १२ 
चौ. क.मी. असलेल  ह  ६८.७८ चौ. क.मी. झाल . नगरपा लकेची ह वाढ झा यान े जवळपास पाच पट पे ा 
जा त प रसर नगरपा लका ह ीत अंतभुत झालेने या प रसरातील नाग रकांनाह  नागर सु वधा उपल ध क न 
देणेची जबाबदार  जळगांव नगरपा लकेवर आल . मा  यासाठ  अ याव यक लागणारा कमचार  वग 
नगरपा लका आ थापनेवर फारच अ प माणात असलेमुळे नगरपा लकेने रोजंदार  त वावर कमचा यां या 
नयु या केले या हो या व नगरपा लके या आ थापनेवर कायम कमचार  नयु त करणेचे हेतुने शासनाकड े
वह त नमु यात पद न मतीचा रतसर ताव सादर केला. सदर तावास शासनाने सन १९८७-८८ व त नतंर 
मा यता दान केलेल  आहे. 

सन १९८८ म ये शासनाने कमचार  भरतीसाठ  रा य नवड मडंळ नमाण क न वग-३ ची पदे सरळ 
सेवा भरतीने रा य नवड मंडळ यांचे माफत करणेचे आदे शत केलेले होते. तसेच रा य नवड मंडळ कमचार  
नयु त कर त नाह  तो पयत अ थापना सुचीवर मंजुर जागेवर था नक ा धकरणास ६-६ म हने 
कालावधीसाठ  वग-३ चे कमचार  नयु त करणेचे अ धकार दान केलेले होते. यानुसार अ थापना सुचीवर 
मंजुर पदांवर कामाची नकड ल ात घेता व कमचार  सं या अ प असलेमळेु ता पुरती नयु ती दे यात येवून 
सन १९८९ ते ९१ या कालावधीत कमचार  नयु ती करणे संबंधात रा य नवड मंडळ यांचेशी वेळोवेळी प  
यवहार कर यात आला. मा  दोन वषाचा कालावधीत रा य नवड मंडळाने कमचार  नवड केल  नाह . 

दर यान या काळात नगरपा लकेने रोजदंार  त वावर नेमलेले व ता पुरती नयु ती देलेले कमचार  
यानंी यायालयात दावे दाखल केले असता मे.औदयो गक यायालयाने एका वषात २४० दवस पे ा जा त 
काम केलेले असलेने कमचार  यानंा कामाव न कमी क  नये असे नदश दलेत. 

मे. यायालयाचे नदशानुसार कमचार  यानंा कमी करता येणार नाह  व रा य नवड आयोगास प  
यवहार क न ह  कमचार  यांची नवड कर यात आलेल  नाह . यामुळे नगरपा लकेने ठराव .४५८ दनांक 
२३/१०/१९९० पा रत क न या अ वये यायालयीन नणयाची मा हती रा य नवड मंडळास अवगत क न 
र त पदे भरणे संबंधात प  यवहार करणेस मा यता दल . यानुसार प यवहार क न ह  एक वषा या 
कालावधी उलटूनह  रा य नवड मंडळ यांनी कमचार  नेमणे संबंधात कोणतीह  कायवाह  केल  नाह . यामुळे 
कामाची नकड ल ात घेवनू व यायालयीन कायरत कमचार  व यांचे वय होत असलेने नगरपा लकेने 
नगरपा लका अ ध नयमाचे कलम ७६ अंतगत मंजुर पदावर कमचार  नयु त करणेस मा यता दान क न 
कमचार  यांची नयु ती क न तसा अहवाल यायालयास आ ण रा य नवड मंडळास सु दा शासनाने सादर 
केलेला आहे. 

सन १९८४ ते १९९२ या वषा या लेखा प र णात था नक नधी लेखा प र ण वभागाने कमचार  
भरती सबंंधात लेख प र छेद .१७५ अ वये आ पे घेतला होता. या आ पेास अनुस न नगरपा लकेस 
खुलासा सादर केला. मु य लेखा प र ण, था नक नधी लेखा, महारा  रा य, कोकण भवन, नवी मुंबई 
यानंी प  .१/ब/नपाज/४०८ दनाकं ०८/०३/१९९९ अ वये आ पे वगळलेला आहे. 

उवर त रोजंदार  कमचार  यानंी यानंा सेवेत कायम न के यामुळे यायालयात फौजदार  दावे दाखल 
केले होते. या दा यात त काल न शासक ी.बी.जी.वाघ यानंी जागा मंजुर झालेवर सदर कमचार  यानंा थम 
ाधा याने यां या शै णक पा ता ल ात घेवनू कायम सेवेत ज ूकर यात येईल असे यायालयात लेखी 

आ वासन लहून दलेले होते. या अनषुंगाने सन १९९७ ला शासनाने मंजुर केले या पदांवर भरती कर यात 
आलेल  आहे. या दारे यायालयाचा अवमान होणार नाह  याची द ता घे यात आलेल  आहे. 
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सदर मंजुर पदे भरतानंा त काल न नगरपा लकेने न.पा.ठ. .८६ दनांक २६/०४/१९९७ अ वये 
धोरणा मक नणय घेतलेला होता. यानुसार असे नि चत कर यात आलेले होते क , १) वग-३ ची मंजुर २६२ 
पदे ादे शक दु यम सेवा मंडळ, सेवा योजना कायालय आ दवासी क याण वभाग व समाज क याण वभाग 
यांचेकडून पा  उमेदवारांची याद  मागवून मुलाखत घेवनू भरता येतील तथापी ह ल  नगरपा लका सेवेत वग-४ 
म ये कायरत कमचा यापैक  याचें कडसे वह त शै णक पा ता आहे. अशा कमचा यांना सेवा ये टतेनुसार 
वग ३ चे पदावर पदो नतीने जागा भर यात या यात मा  या कमचा यानंा श ा/दंड/ नलबंन/व 
गैर काराबाबत इतर श ा झाल  असेल यां या पदो नतीसाठ  वचार करणेत येव ूनये तसेच वग-४ ची पदे 
भरणेचा महारा  नगरपा लका अ ध नयम १९६५ चे कलम ७६(२) नुसार नगरपा लकेस अ धकार असून 
यानुसार ह ल  रोजदंार वर कायरत कमचार  याचंी सेवा २४० दवसापे ा जा त झालेल  आहे यानंा कमी 
के यास अनफेअर लेबर ॅ ट स ॲ ट नुसार अनुचीत होईल. यामुळे वग-४ चे जागेवर रोजंदार  कमचार  व 
यायालयीन कमचार  यानंा सेवेत समा व ट क न घेणेत यावे. मा  अशा रोजदंार / यायालयीन कमचार  यांची 

मंजुर  दान कर यात येत आहे. 
आ.  या रोजदंार  कमचार  यानंी नगरपा लके व द यायालयात दावे / केसेस दाखल के या आहेत यानंी  ३० 

दवसाचे आत दावे काढून याव े याबाबत मु या धकार  यानंी कायवाह  करावी. मदुतीत दावे न काढ यास 
सबंंधीताचें वेतन रोखनू ठेव यात यावे. 

ब. या कमचा याचें वय ४५ पूण होवून गेलेले आहे व काम कर यास स म नाह  यां या वारसानंा समा व ट 
कर यात यावे. 

क. जे रोजदंार  कमचार / यायालयीन कमचार  यांची नयु तीसाठ  नवड झालेल  आहे यांचेकडून वधी स लागार 
यानंी तयार क न दले या मसदुा नुसार .२०/- चे मुदाकं त शु काचा करारनामा क न घे यात यावा व ३० 
दवसातं दावे न काढ यास यांची नयु ती कर यात येव ूनये. 

वर ल माणे नि चत केले या धोरणानुसार पदो नती व नयु तीचे ताव सादर करतानंा 
मु या धकार  शासन अ धकार , आ थापना अ ध क यानंी कायवाह  करावी. कोणताह  कामगार/कमचार  
यांचेवर अ याय होव ू नये तसेच सेवाजे ठता पा ता, अनुशषे याबाबत पडताळणी केलेनतंरच नयु ती 
पदो नतीचे आदेश नग मत करावेत याबाबत कोणतीह  त ार/ यायालयीन उ त अ धकार /खाते मखु 
अ थापना अ ध क व मु या धकार  यांची राह ल असा ठराव पा रत कर यात आलेला होता. 

उपर न द ठ ववेचन व न प ट होत आहे क  कमचार  नयु ती/पदो नती करतानंा त काल न अ य  
व नगरपा लका सभा यानंी कोण याह  कारची अ नयमीतता तथा गैरकृ य केलेले नाह . तसेच त काल न 
मु या धकार  यांनी ह  त काल न चल त सव नयमाचें पालन क नच नयु या व पदो न या रतसर 
केले या आहेत यामुळे यात अनचुीत असे काह च घडलेले नाह . 

या संबंधात भारतीय लेखा एव ं लेखा प र ा वभाग धान लेखाकार (लेखा प र ण-१) मुंबई यानंी 
२०१५-१६ म ये लेखा प र ण क न प र छेद .५ अ वये आ पे घेतला होता. या आ पेास 
महानगरपा लकेने सादर केलेला खुलासा ल ात घेता धान लेखाकार यानंी प  .सा. .े१/ भार 
ITI/आय. ह .न.ंफा.न.ं९९५/४५३ दनांक ११/०७/२०१७ अ वये आ पे वगळलेला आहे. 

या पदो नती व नयु या संबंधात खाल  नमुद काह  मु  ेफारच गरजेचे व आव यक आहे. 
५. महारा  नगरपा लका अ ध नयम १९६५ मधील तरतुद नसुार कमचार  भरतीबाबतचे अ धकार अंतगत कमचार  

भरती कामी न.पा. सभेने वेळोवेळी ठराव पार त केलेले होते. त काल न मु या धकार  न.पा.जळगावं यानंी 
महारा  नगरपा लका अ ध नयम १९६५ चे कलम ३०८ अंतगत सदर ठराव म.िज हा धकार  सो.जळगांव 
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यांचेकडसे वखडंणासाठ  पाठ वलेले आहेत. मा  म.िज हा धकार  सो.जळगावं यांनी याबाबत कुठलाह  ठराव 
वखडंणाची कारवाई केलेल  दसनू येत नाह . 

६. मा.सव च यायालयाने स ह ल अपील .३५९५-३६१२/१९९९ म ये दले या नकालात पॅरा ४४ म ये प ट 
नदशीत केलेले आहे क  जर कमचा यांची सेवा १० वष झालेल  असेल व यास संबधंीत सं थेने नयमीत केले 
असेल तर अशी करण पु हा उघड याची आव यकता नाह . मे.सव च यायालया या सदर नकाला या 
अनषुंगाने महारा  रा य शासनाने प  .डीएनसी-१००४/२३०८/ . .७०/२००४/न व-२४ दनांक १६/११/२००६ चे 
महापाल का आयु तानंा प ातील प र छेद ‘ग’ नुसार नदशीत केलेले आहे क , सव च यायालयाचा 
आदेशा वये या पुव  सेवा नयमीत के या आहेत व या याय व ठ नाह त अशा नेमणकू ची करणे पु हा 
उघडू नये. (न यान े नणय घे याची गरज नाह .) 

या पदो न या व नयु याबाबत वशषे लेखाप र ण कर यात आलेले आहे या १९९१-९२ ते १९९७-
९८ या कालावधीतील असुन यास सुमारे २५ ते ३० वष झालेल  आहेत. या पदांवर ल बहुतांश कमचार  
सेवा नवृ त झालेले आहेत, सेवा नवृ त हो याचा मागावर आहेत व काह  मयत ह  झालेले आहेत. यामुळे सदर 
करणी आ ेप होणेच मुळात संयु तीक नसून गैर आहे. 

७. जळगावं महापा लकेत कायरत केमी ट पदावर ल कमचार  यानंी व र ठ वेतन ेणी मळणेबाबत अज केला 
असता महापा लकेने सन १९९१-९२ मधील नेमणकूा बेकायदेशीर असलेचे कारणा तव अज नकाल  काढला 
असता सदर कमचा यानंी मुंबई उ च यायालया या औरंगाबाद खंड पठात रट या चका .५३७४/२०१४ व 
५३७५/२०१५ दाखल क न दाद मा गतल . सदर या चकेची सुनावणी होवनू नकालात प ट नदश दलेले आहेत 
क  २५ वषानतंर बेकायदेशीर नेमणकू चा मु ा उपि थत करणेचा पयाय महापा लकेस खुलास नाह . कमचा यांना 
६ या वेतन आयोगानुसार वेतन नि चत क न पगार अदा करावा. 

मे.उ च यायालया या उपर न द ठ या चकेतील नकालानुसार सु दा वशषे लेखा प र ण अहवालास 
काह च अथ राहत नाह . 

८. नयु या करतांना त काल न नगरपा लकेने रा य नवड मंडळ यानंा वेळोवेळी पदे भरणेबाबत प यवहार केला 
मा  रा य नवड मंडळाने तसाद न द यामुळे तसेच शहराची वाढलेल  ह  ल ात घेता, कमचार  वगाची 
अ यतं गरज अस यामुळे उपर न द ट ववेचनात नमदु केले माणे पदो नती व नयु या त काल न 
नगरपा लकेने केले या हो या व या नयमानसुारच व कायदया या चौकट त आहेत यात दमुत अस याचे 
कारणच नाह . 

सन १९९१-९२ ते १९९७-९८ या कालावधीत कर यात आले या पदो न या व नेमणकूा संबंधातील 
पा वभूमी स व तर व तु न ठ अहवाल वर नमदु केले माणे नमुद कर यात येत असुन सदर अहवालाचा वचार 
करता त काल न नगरपा लकेने केलेल  कारवाई ह  संयु तीक व नयमानुसारच आहे. नेमणकूा शै णक 
पा तेनुसारच कर यात आले या आहेत. तसेच सदर नेमणकू ंना जवळपास २५ ते ३० वषापे ा ह  जा त 
कालावधी लोटलेला आहे आ ण सदर नेमणकूधारक कमचार  सेवा नवृ त ह  झालेले आहेत. काह  मयत झालेले 
आहेत, काह  सेवा नवृ ती या मागावर आहेत. यामुळे मे.उ च यायालय व सव च यायालयाचा नकालां या 
अनषुंगाने सदर वशेष लेखा प र ण अहवालास काह  अथच श लक राहत नाह . यामुळे सन १९९१-९२ ते 
१९९७-९८ या कालावधीत झाले या वशषे प र ण अहवालातील कोण याह  कमचा यावंर कायवाह  कर यात येव ू
नये. तसचे महारा  शासनाचे द.२०/०९/२०२१ चे प  र  करणे कामी तसेच सदर कमचार  यांना म.न.पा.म ये 
सेवा क न २५ ते ३० वष झालेले अस यान े यातील काह  मयत, सेवा नवृ त झालेले अस यान ेशासनाकडसे 
आयु त यानंी अनपुालन अहवाल सादर करणे कामी तसेच सदर अहवाला माणे म.न.पा.कमचा यावंर कायवाह  
न करणेस मा यता दान कर यात येत आहे.  
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तसेच याबाबत मा. रा य शासनास वनतंी करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 
सवानमुते मंजुर 

   अनकूुल मते  :- ६७   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद  

 अनुमोदक :- सोनवणे कैलास नारायण 
जळगांव शहर मनपाचे,गोलाणी माकट, न वन ब.ज.ेमाकट, जुने ब.ज.ेमाकट, महा मा 

गांधी माकट, स ल फुले माकट, मधील शौचालय, मुता या, नानगहेृ पैसे दया व वापरा या त वावर चाल वणे कामी 
खाजगी सं थेस देणकेर ता धोरण ठर वणे बाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , मा.महापौर यांचकेडील द.१८/०६/२०२१ रोजी यापार  संकुलाचे त नधी यांचे 

बैठक त झाले या चचनुसार यापार  संकुलातील शौचालय, मुता या, नानगहेृ आहे या ि थतीत सोपवून याची 

दु ती क न पैसे दया व वापरा या त वावर चाल वणे कामी खाजगी सं थेस देणकेामी मा.महासभेपूढे ताव सादर 

करणेबाबत कळ वले आहे. यानुसार ाथ मक तरावर पुढ ल वदळीचे ठकाण असलेल  यापार  संकुलातील 

शौचालय, मुता या, नानगहेृ पैसे दया व वापरा या त वावर चाल वणे कामी खाजगी सं थेस देणेकामी पुढ ल माण.े    

यापार  संकुलाचे नांव ठकाणांची सं या शौचालय स सची सं या नानगहृांची सं या मुतार ंची सं या 
ी पु ष ी पु ष ी पु ष 

गोलाणी माकट २४ ४४ ५० १७ २५ ५२ ९४ 
न वन ब.जे.माकट ३७ १९ ९८ ४ १० ३० ३६ 
जुने ब.जे.माकट १६ ४८ ४८ ० ० ६४ ६४ 
महा मा गांधी माकट ७ १२ १४ ० १ ६ १० 
स ल फुले माकट ५ ५ १५ १ १ ५ १९ 
एकुण ८९ १२८ २२५ २२ ३७ १५७ २२३ 

   उपरो त यापार  संकुलातील शौचालय, मुता या, नानगहेृ पैसे दया व वापरा या त वावर चाल वणे 

कामी खाजगी सं थेस देणेकामी अट  व शत  पुढ ल माणे. 

१. शौचालय, मुता या, नानगहेृ आहे या ि थतीत नयु त सं थेस ह तांतर केले जाईल. 
२. शौचालय, मुता या, नानगहृांची आव यक वापरायो य सव कारची दु ती वखचाने कर याची जबाबदार  

नयु त सं थेची राह ल. याकामी ज.श.म.न.पा. कडून कोणताह  मोबदला दला जाणार नाह . 
३. दु तीकामी आव यक सव परवानगी ा त कर याची जबाबदार  नयु त सं थेची राह ल. 
४. शौचालय, मुता या, नानगहृां या ठकाणी पा याची यव था कर याची जबाबदार  नयु त सं थेची राह ल. 
५. वदयुत यव था उपल ध क न घेणे व वदयुत देयकांचा भरणा कर याची जबाबदार  नयु त सं थेची राह ल. 
६. शौचालय, मुता या, नानगहृां या ठकाणी केअरटेकरची नेमणूक कर याची जबाबदार  नयु त सं थेची राह ल. 
७. शौचालय, मुता या, नानगहृां या ठकाणांचा गैरवापर होणार नाह  याची जबाबदार  नयु त सं थेची राह ल. 
८. नागर काकंडून शौचालय वापरासाठ  शु क ती य ती ५ पये, नानगहृासाठ  ती य ती ५ पये आ ण 

मुतार  सवासाठ  वापरास नशु क असेल. 
९. नागर कांकडून शौचालय, नानगहेृ वापरासाठ  आकारणी केले या रकमेची पावती वापरक या नागर कांस देण े

बंधनकारक राह ल व याबाबतचा लेखा न द ठेवणे आव यक राह ल. 
१०. शौचालय, नानगहेृ, मुतार ंवर ी आ ण पु ष प ट नमूद करणे बंधनकारक राह ल. 
११. शौचालय, मुता या, नानगहृां या ठकाणी जंतुनाशके टाकणे व दैनंद न साफसफाई दवसातुन दोनवेळा करणेची 

जबाबदार  नयु त सं थेची राह ल. 
१२. शौचालय, मुता या, नानगहृां या भतंींवर खाजगी जा हरात लावणसे मनाई असेल. 
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१३. शौचालय, मुता या, नानगहृां या ठकाणी नयु त कामगारांस नयमीत वेतन देण,े यांचा वमा उतर वणे 
इ.जबाबदार  नयु त सं थेची राह ल. सदर कामगारांना कंवा यांचे नातेवाईकांना ज.श.म.न.पा. कडसे 
कोणताह  ह क मागता येणार नाह . 

१४. शौचालय, मुता या, नानगहृां या ठकाणांची साफसफाई करणारे कामगारांना आव यक सुर ा साधने पुर वण े
नयु त सं थेस बंधनकारक राह ल. 

१५. नवड झाले या सं थेने न वदे अंती ठरलेले वा म व शु क दरमहा ज.श.म.न.पा.चे खिज यात भरणा करावा 
लागेल. 

१६. सुर ा अनामत र कम त संकुलासाठ  पये १ ल  मनपा खिज यात तीन वषाकर ता भरणा करावा लागेल. 
सदर र कमेवर कोण याह  कारचे याज दले जाणार नाह . 

१७. शौचालय, मुता या, नानगहृां या ठकाणांचे नुकसान झा यास सुर ा अनामत रकमेतुन नुकसान भरपाई वसूल 
केल  जाईल. 

१८. शौचालय, मुता या, नानगहृां या ठकाणांची साफसफाई समाधानकारक न वाट यास सदर सं थेचा म ता र  
कर यात येईल व कोण याह  व पाची भरपाई अथवा मोबदला मनपाकडून दला जाणार नाह . 

१९. शौचालय, मुता या, नानगहृां या ठकाणी बालमजुरांना तसेच गु हेगार  पा वभुमी असणा या कामगारांना 
कामावर ठेवता येणार नाह . 

२०. नयु त सं था सदरकामी अपयशी ठर यास कोण तह  पुवसूचना न देता सदरच े काम इतर सं थेस दे यात 
येईल. 

२१. कराराचा कालावधी ५ वष (६० म हने) इतका राह ल. ज.श.म.न.पा.स आव यक वाट यास पुढ ल मुदतवाढ 
दे यात येईल कंवा कालावधी कमी कर यात येईल. 

२२. येक सहा म हने नंतर आरो य वभागा या यं णमेाफत कामाच ेमु यमापन केले जाईल. काम समाधानकारक 
वाट यास पुढ ल सहा म हने काम दले जाईल. 

२३. करार संप यावर शौचालय, मतुा या, नानगहेृ सुि थतीत मनपास ह तांतरण करणे नयु त सं थेस बंधनकारक 
असेल. 

२४. शौचालय, मुता या, नानगहृां या ठकाणांची / स सची सं या कमी/जा त हो याची श यता अस याने ती 
नयु त सं थेस बंधनकारक राह ल. 

 

वाद ववाद नमाण कामी (Dispute Resolution) 
१. नयु त सं था व ज.श.मनपा म ये काह  वाद नमाण झा यास दो ह  प ां या संमतीने म य थ/लवाद 

यि तची नेमणूक क न वादाबाबत समोपचाराने माग काढून जो नणय होईल तो उभयप ांना मा य व 
बंधनकारक राह ल. 

यायालयीन काय े  
१. नयु त सं था व ज.श.मनपा म ये कायदे वषयक वाद उ व यास याबाबत दाद माग याकर ता यायालयीन 

काय े  जळगांव शहर राह ल. तसेच उ च यायालयासाठ  औरंगाबाद खंडपीठ हे े  राह ल. 
    वर ल सव अट  शत चा करारनामा मु ांकावर ज.श.मनपास क न देणे बंधनकारक राह ल. 

 उपरो त अट  व शत वर जळगांव शहर मनपाचे, गोलाणी माकट, न वन ब.ज.ेमाकट, जुने ब.जे.माकट, 

महा मा गांधी माकट, स ल फुले माकट, मधील शौचालय, मुता या, नानगहेृ पैसे दया व वापरा या त वावर 

चाल वणे कामी खाजगी सं थेस देणेस मा यता दान कर यात येत आहे. शासनाने या सं थांना कामाचा 

जा त अनुभव असेल अशा सं थांना ाधा य दयाव.े 

 स मा.सद यांनी सभागहृात सदर वषयासंदभात चच दर यान या सुचना केले या आहेत याची शासनाने 
न द यावी. 
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सवानमुत ेमजुंर 
  अनकूुल मत े :- ६७   तकुल मत े:- ०० 

सचूक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 
अनमुोदक :- सनकत चेतन गणेश 
 
 

ी.महेश धनराज पाट ल,उप श क म.न.पा.क  शाळा .२, जळगांव यां या 
आंतरिज हा बदल स नाहरकत माणप  मळणेबाबत शासन अ धकार , मनपा श ण मंडळ,जळगांव यांचेकडून 
आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लका श ण मंडळ आ थापनेवर ल कायरत ी.महेश 
धनराज पाट ल,उप श क म.न.पा.क  शाळा .२, जळगांव येथे द.१५/०७/२०१० पासून सेवेत कायरत आहे. ते मुळगाव 
िज हा नंदरुबार येथील र हवासी असून यांच ेमुळगाव नंदरुबार ते जळगांव शहरापासूनचे अंतर २०० कलोमीटर आहे. 
हणून संबंधीतांनी िज हा प रषद, नंदरुबार या आ थापनेवर एकतफ  आंतरिज हा अंतगत बदल  होणेसाठ  नाहरकत 
माणप  मळणेक रता द.०४/०६/२०२१ रोजी वनंती अज सादर केलेला आहे. 

तथा प, शासन नणय दनांक १६ फे ुवार , २०२१ नुसार संबंधीतानी नयमानुसार शासक य अ धकार  
यां याकडे आंतरिज हा बदल साठ  वनंती अज व प रपूण ताव सादर केलेला आहे. तर  उ त शासन नणयात 
दले या अट  व शत  नुसार नयु ती ा धका याचे नाहरकत माणप  आव यक आहे. 

. मा यम वदयाथ  पटसं या कायरत श क सं या 
१ मराठ  १३४१ ६६ 

 तथा प, वर ल त यातील नमुद वदयाथ  पटसं या माणे श कांची सं या ह  नयमानुसार ३५:१ हणजे ३५ 
वदयाथ  मागे एक श क असणे मह वाचे आहे. तर  मराठ  मा यमाची वदयाथ  सं या व कायरत शक्षक एकूण 
६६ माण े ३५X६६=२३१० होत आहे. यामुळे एकूण मराठ  मा यमा या वदया याची पटसं या ल ात घेता मराठ  
मा यम श कांची सं या आज या ि थतीत जादा आहे. तर  संबं धताची िज हाबदल  झा यास व महानगरपा लकेची 



F:\Itivrutt 2020-21\15.महासभा .33 द.15122021.doc 

42 

 

आ थक ि थती बीकट अस याने संबंधीतास सोड यास परवानगी दल  तर महापा लकेवर ल या श काचा ५० ट के 
अनुदानावर ल भार कमी होवू शकतो. 
 तथा प, संबंधीत ी.महेश धनराज पाट ल हे आज रोजी रा यातील प हल  आंतरराि य दजाची नवास शाळा 
नंदरुबार िज हातील तोरणमाळ क ाम ये सु  असून यांची सदर शाळेम ये मा.उपसंचालक महारा  वदया ा धकरण, 
पुणे-३० यांचे जा. .म व ा/आ था/ त नयु ती/२०१७/३५८९/२०२२ द.०६/१०/२०१७ च े आदेशाने द.१०/१०/२०१७ त े
३०/०९/२०२० या कालावधी पयत नवड कर यात आलेल  आहे. त नंतर सदर कायालयाने आयु त,म.न.पा.जळगांव 
यांची द.०२/११/२०१७ रोजी या मा य टपणी नुसार शासन अ धकार ,म.न.पा. श ण मंडळ,जळगांव यांचे 
जा. .जशमनपा/ श.म.ं/८३२/२०१७-१८ द.२०/११/२०१७ रोजी त नयु तीवर हजर होणसेाठ  कायमु त केलेले आहे. 

तावात नमूद के यानुसार ी.महेश धनराज पाट ल,उप श क म.न.पा.क  शाळा .२, जळगांव यां या 
आंतरिज हा बदल स नाहरकत माणप  देणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

सभागहृात झाले या चचनुसार आयु त साहेब यावेळी ना-हरकत माणप  देतील यावेळी यांनी सभागहृाला 
सगळी प रि थती अवगत क न दयावी. कुठले श क आले आ ण कुठले श क बदल  होवून गेले याची सभागहृाला 
मा हती दयावी. या ठकाणी श क अस यावरच यांनी बदल  होवून जाणा या श कांना ना-हरकत माणप  दयाव.े 

सवानुमत ेमंजुर 
   अनुकूल मत े :- ६७   तकुल मत े:- ०० 

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

जळगांव म.न.पा. ाथ मक श ण मंडळा या आ थापनेवर ल सदफ जर न मझा नवाज 
बेग व इतर दोन श क यां या आंतरिज हा बदल स नाहरकत माणप  मळणेबाबत शासन अ धकार , मनपा 
श ण मंडळ,जळगांव यांचेकडून आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव म.न.पा. ाथ मक श ण मंडळा या आ थापनेवर ल खाल ल 
श कां या आंतरिज हा बदल बाबत ताव ा त झालेले असून यानुसार खाल ल रका यात श कांची 
मा हती नमुद केलेल  आहे. 

प र श ठ-१ 

अ. . श काच ेनांव मनपा श ण 
मंडळात 

सेवाकालावधी वष 

कायरत मनपा 
शाळा मांक 

आंतरिज हा बदल चे 
ठकाण 

१ २ ३ ४ ५ 
१ सदफ जर न मझा नवाज बेग १० वष शाळा .३५ म.न.पा.औरंगाबाद 
२ अक ल अहमद गुलाम अहमद १४ वष शाळा .४१ म.न.पा.अकोला 
३ मो.जह र अ दलु कद र १० वष शाळा .१९ म.न.पा.औरंगाबाद 

उ त अ.नं.१ ते ३ श कांची कोणतीह  वभागीय चौकशी सदयि थतीत सु  नाह . तसेच म.न.पा.उद ू

मा यम शाळांम ये वदया याची पटसं या व श कांची सं या खाल ल त यात नमुद केलेल  आहे. 

. मा यम वदयाथ  पटसं या कायरत श क सं या 
१ उद ू ३०८८ ८६ 
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    वर ल त यातील नमुद वदयाथ  पटसं या माण े श कांची सं या ह  नयमानुसार ३५:१ हणजे ३५ 
वदयाथ  मागे एक श क असणे मह वाचे आहे. तथा प, उद ूमा यमाची वदयाथ  सं या व कायरत श क एकूण 
८६ माण े३५X८६=३०१० होत आहे. यामुळे एकूण उद ूमा यमां या वदया याची पटसं या ल ात घेता उद ूमा यम 
श कांची सं या आज या ि थतीत पुरेशी आहे.  
 तथा प, सदय ि थतीत शासनाने प व  पोटल या संगणक य णाल दारे सन २०१९ म ये उद ू मा यमाची ४ 
श णसेवकांना नयु ती दलेल  आहे. त नंतर पुन च शासनाने प व  पोटल या संगणक य णाल  माफत सन २०२० 
म ये न याने ४ उद ू श कानंा म.न.पा.जळगांव आ थापनेवर मा यता देऊन नयु ती दलेल  असून यापैक  २ 
श णसेवक जू झालेले आहे. 

उपरो त श कांना आंतर िज हा बदल स मा यता मळा यास म.न.पा.वर ल खाल ल रका यात नमूद 
केले माण े .६,५१,६७२/- मा चा ५० ट के आ थकबोजा कमी होऊ शकतो. 

अ.
. 

श काच ेनांव शाळा 
मांक 

मा सक वेतन वा षक वेतन श णसेवक 
मानधन 

श णसेवक 
वा षक 
मानधन 

जादा 
वेतन 

१ सदफ जर न मझा नवाज बेग शाळा .३५ ३८७८८ ४६५४५६ ६००० ७२००० ३९३४५६ 
२ अक ल अहमद गुलाम अहमद शाळा .४१ ४९०३६ ५८८४३२ ६००० ७२००० ५१६४३२ 
३ मो.जह र अ दलु कद र शाळा .१९ ३८७८८ ४६५४५६ ६००० ७२००० ३९३४५६ 
     एकूण १०० ट के वेतन - १२६६१२ १५१९३४४ १८००० २१६००० १३०३३४४ 
     म.न.पा.५०ट के वेतन - ६३३०६ ७५९६७२ ९००० १०८००० ६५१६७२ 

 तथा प, महारा  शासन नगर वकास वभाग शासन नणय मांक सं कण-२०१८/ . .३८९/न व-२० द.१६/०२/२०२१ 
या शासन नणयामधील अट .१ ते ११ नुसार वर ल दो ह  श क नयम व अट  मा य अस याबाबत कळ वत 

असून सेवा वग कर याबाबत मा यता दे याचे अ धकार हे आयु त,महानगरपा लका यांना आहे. तसेच संबंधीतां या 
तावाम ये याबाबत व घोषणा प  आहे. 

उ त प र श ठ १ मधील अ.नं.१ त े३ श कांनी ५ या रका यात नमूद ठकाणातील श ण वभाग यां या 
आ थापनेवर समावून घे यास तयार अस या या अट वर नाहरकत माणप  देणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 
 मा  १) सदर श कांना या ठकाणी बदल  हवी आहे या आ थापनाकडून ना हरकत माणप  ा त क न यावे 
लागेल. २) बदल ठकाणचे ना हरकत माणप  ा त झा यावर महानगरपा लका श ण मंडळ,जळगांव या 
आ थापनेवर ल या वेळी पवी  पोटल माफत उपल ध श क सं या, कायरत श क सं या, र त / जादा श क 
सं या यांची सं या मक तुलना क नच तसेच वदया याचे कोण याह  कारचे शै णक नुकसान होणार नाह  ह  बाब 
ाधा याने ल ात घेता कायमु त करणसेंबंधी आयु त,म.न.पा.जळगांव यांची मा यता घेणे बंधनकारक रा हल. मा यता 
मळा यानंतर कायमु ती संबंधी कायवाह  कर यात येईल. ३) स या संबंधीत श कांना बदल  ठकाणाचे ना हरकत 
माणप  मळत नाह  व या आ थापनेव न आयु त,म.न.पा.जळगांव कायमु त कर त नाह  तो पयत संबंधीत श क 

याच आ थापनेवर कायरत राहतील. यामुळे वर ल कालावधीत वदया याचे कोणतहे  कारचे शै णक नुकसान होणार 
नाह . 
  उपरो त माण ेकायवाह  झा यानंतर सदर श कांना आंतरिज हा बदल साठ  ना हरकत माणप  देणेस 
मा यता दान कर यात येत आहे. 

सभागहृात झाले या चचनुसार आयु त साहेब यावेळी ना-हरकत माणप  देतील यावेळी यांनी सभागहृाला 
सगळी प रि थती अवगत क न दयावी. कुठले श क आले आ ण कुठले श क बदल  होवून गेले याची सभागहृाला 
मा हती दयावी. या ठकाणी श क अस यावरच यांनी बदल  होवून जाणा या श कांना ना-हरकत माणप  दयाव.े 
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सवानुमत ेमंजुर 
  अनुकूल मत े :- ६७   तकुल मत े:- ०० 

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

जळगांव म.न.पा. ाथ मक श ण मंडळा या आ थापनेवर ल खान मो.फैसलउ लाह 
फसाहतउ लाह व इतर दोन श क यां या आंतरिज हा बदल स नाहरकत माणप  मळणेबाबत शासन अ धकार , 
मनपा श ण मंडळ,जळगांव यांचेकडून आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव म.न.पा. ाथ मक श ण मंडळा या आ थापनेवर ल खाल ल 
श कां या आंतरिज हा बदल बाबत ताव ा त झालेले असून यानुसार खाल ल रका यात श कांची मा हती 
नमुद केलेल  आहे. 

प र श ठ - १ 

अ. . श काच ेनांव मनपा श ण 

मंडळात 

सेवाकालावधी वष 

कायरत मनपा 

शाळा मांक 

आंतरिज हा बदल चे 

ठकाण 

१ २ ३ ४ ५ 

१ खान मो.फैसलउ लाह 
फसाहतउ लाह 

१० वष शाळा .५६ म.न.पा.औरंगाबाद 

२ शेख रेहान भकन १० वष शाळा .१३ म.न.पा.औरंगाबाद 

३ शेख अक ल इ माईल १० वष शाळा .४१ म.न.पा.औरंगाबाद 

उ त अ.नं.१ ते ३ श कांची कोणतीह  वभागीय चौकशी सदयि थतीत सु  नाह . तसेच म.न.पा.उद ू

मा यम शाळांम ये वदया याची पटसं या व श कांची सं या खाल ल त यात नमुद केलेल  आहे. 

. मा यम वदयाथ  पटसं या कायरत श क सं या 
१ उद ू ३०८८ ८६ 

    वर ल त यातील नमुद वदयाथ  पटसं या माण े श कांची सं या ह  नयमानुसार ३५:१ हणजे ३५ 
वदयाथ  मागे एक श क असणे मह वाचे आहे. तथा प, उद ूमा यमाची वदयाथ  सं या व कायरत श क 
एकूण ८६ माण े३५X८६=३०१० होत आहे. यामुळे एकूण उद ूमा यमां या वदया याची पटसं या ल ात घेता 
उद ूमा यम श कांची सं या आज या ि थतीत पुरेशी आहे.  

 तथा प, सदय ि थतीत शासनाने प व  पोटल या संगणक य णाल दारे सन २०१९ म ये उद ूमा यमाची 
४ श णसेवकांना नयु ती दलेल  आहे. त नंतर पुन च शासनाने प व  पोटल या संगणक य णाल  माफत सन 
२०२० म ये न याने ४ उद ू श कांना म.न.पा.जळगांव आ थापनेवर मा यता देऊन नयु ती दलेल  असून 
यापैक  २ श णसेवक जू झालेले आहे. 

उपरो त श कांना आंतर िज हा बदल स मा यता मळा यास म.न.पा.वर ल खाल ल रका यात नमूद 
केले माण े .५,९०,१८४/- मा चा ५० ट के आ थकबोजा कमी होऊ शकतो. 
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अ. . श काच ेनांव शाळा 
मांक 

मा सक 
वेतन 

वा षक वेतन श णसेवक 
मानधन 

श णसेवक 
वा षक 
मानधन 

जादा 
वेतन 

१ खान मो.फैसलउ लाह 
फसाहतउ लाह 

शाळा .५६ ३८७८८ ४६५४५६ ६००० ७२००० ३९३४५६ 

२ शेख रेहान भकन शाळा .१३ ३८७८८ ४६५४५६ ६००० ७२००० ३९३४५६ 
३ शेख अक ल इ माईल शाळा .४१ ३८७८८ ४६५४५६ ६००० ७२००० ३९३४५६ 
एकूण १०० ट के वेतन - ११६३६४ १३९६३६८ १८००० २१६००० ११८०३६८ 
म.न.पा.५०ट के वेतन - ५८१८२ ६९८१८४ ९००० १०८००० ५९०१८४ 

 तथा प, महारा  शासन नगर वकास वभाग शासन नरण्य मांक सं कण-२०१८/ . .३८९/न व-२० 
द.१६/०२/२०२१ या शासन नणयामधील अट .१ ते ११ नुसार वर ल चारह  श क नयम व अट  मा य 
अस याबाबत कळ वत असून सेवा वग कर याबाबत मा यता दे याचे अ धकार हे आयु त,महानगरपा लका 
यांना आहे. तसेच संबंधीतां या तावाम ये याबाबत व घोषणा प  आहे. 

उ त प र श ठ १ मधील अ.नं.१ ते ३ श कांनी ५ या रका यात नमूद ठकाणातील श ण वभाग 
यां या आ थापनेवर समावून घे यास तयार अस या या अट वर नाहरकत माणप  देणेस मा यता दान 
कर यात येत आहे. 
 मा  १) सदर श कांना या ठकाणी बदल  हवी आहे या आ थापनाकडून ना हरकत माणप  
ा त क न यावे लागेल. २) बदल ठकाणचे ना हरकत माणप  ा त झा यावर महानगरपा लका श ण 

मंडळ,जळगांव या आ थापनेवर ल या वेळी पवी  पोटल माफत उपल ध श क सं या, कायरत श क 
सं या, र त / जादा श क सं या यांची सं या मक तुलना क नच तसेच वदया याचे कोण याह  कारचे 
शै णक नुकसान होणार नाह  ह  बाब ाधा याने ल ात घेता कायमु त करणसेंबंधी आयु त,म.न.पा.जळगांव 
यांची मा यता घेणे बंधनकारक रा हल. मा यता मळा यानंतर कायमु ती संबंधी कायवाह  कर यात येईल. ३) 
स या संबंधीत श कांना बदल  ठकाणाचे ना हरकत माणप  मळत नाह  व या आ थापनेव न 
आयु त,म.न.पा.जळगांव कायमु त कर त नाह  तो पयत सबंंधीत श क याच आ थापनेवर कायरत राहतील. 
यामुळे वर ल कालावधीत वदया याचे कोणतहे  कारच ेशै णक नुकसान होणार नाह . 
    उपरो त माणे कायवाह  झा यानंतर सदर श कानंा आंतरिज हा बदल साठ  ना हरकत 
माणप  देणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

सभागहृात झाले या चचनुसार आयु त साहेब यावेळी ना-हरकत माणप  देतील यावेळी यांनी 
सभागहृाला सगळी प रि थती अवगत क न दयावी. कुठले श क आले आ ण कुठले श क बदल  होवून 
गेले याची सभागहृाला मा हती दयावी. या ठकाणी श क अस यावरच यांनी बदल  होवून जाणा या 
श कांना ना-हरकत माणप  दयाव.े 

सवानुमत ेमंजुर 

   अनुकूल मत े :- ६७   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 

अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 
महासभा ठराव .३२२ द.१६/१२/२०२० अ वये सदरचा ताव तहकूब कर यात आलेला 

होता यानुसार जळगांव शहर महानगरपा लकेतील डॉ.सौ.हेमलता नेवे, यायालयीन रोजंदार  मानधन त वावर कायरत 
वैदयक य अ धकार  यांचे मानधनात वाढ करणबेाबत शासनाकडुन वयं प ट प रपूण आले या तावावर वचार 
क न नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , डॉ.सौ.हेमलता जयतं नेवे या मानधन त वावर १९९९ पासनू 
दवाखान े वभागात वदैयक य अ धकार  हणून कायरत आहेत. यांना मनपातफ उपि थतीनसुार दरमहा 
.१०,०००/- इतके मानधन दल ेजात.े 

डॉ.सौ.हेमलता नेवे यांच े मानधन वाढ होणेबाबत अज ा त झाले होत े यानसुार तावासह 
डॉकेट महासभेपढेू पाठ व यात आल े असता मा.महासभा ठराव .३२२ द.१६/१२/२०२० अ वये 
डॉ.सौ.हेमलता नेवे यांना शासन नणया माणे दरमहा कती मानधन देता येईल याबाबत मखु 
वदैयक य अ धकार  यांचा वयं प ट अ भ ाय सादर करणेबाबत ताव तहकुब ठेव यात आला होता. 

मखु वदैयक य अ धकार ,म.न.पा.जळगांव यांनी यांचे द.२०/०१/२०२० रोजी या अ भ ायात 
नमदू केल ेआहे क , जळगांव शहर महानगरपा लका अतंगत आर.सी.एच.वदैयक य अ धकार   यांना 
सदयि थतीत साधारणत: .३१,०००/- मा  इतके वतेन (मानधन) दरमहा दे यात येत.े 

डॉ.सौ.हेमलता जयतं नेवे यांचे मा.उ च यायालयात कोणताह  दावा लं बत नाह . यांनी 
यापवु  मा.उ च यायालयात दाखल केलेल े रट प.न.ं८१९९/२०१४ ला दाखल केलेल  या चका मा.उ च 
यायालयाने द.०४/०१/२०१८ ला फेटाळून लावलले  आहे. मे. यायालयाचे आदेशा वये यांना .१०,०००/- 

मानधन दे यात येत आहे. 
मखु वदैयक य अ धकार  यां या द.२९/०१/२०२१ रोजी या अ भ ायाम य े डॉ.सौ.हेमलता नेवे 

यांनी सन १९९९ पासनु दलले  सेवा ल ात घेता .१०,०००/- मा  इतके मळणारे मानधन अ य प 
अस याने साधारणत: र कम .३१,०००/- मा  इतके दरमहा मानधन देणेबाबत नमदू केलेल ेआहे मा  
महानगरपा लका अतंगत आर.सी.एच फेज २ अतंगत कायरत वदैयक य अ धकार  यांना सदयि थतीत 
.३३०६९/- इतके मानधन दे यात येत असनू यांना सभागहृातील सचुनेनसूार याच सभेतील वषय 
.१६ म य े ५% वाढ व मानधन देवनू एकूण र कम .३४,७२२/- मानधन देणेबाबत शासनाने 
ता वत केलले े अस याने डॉ.सौ.हेमलता नेवे यांना सु दा या माणेच दरमहा र कम .३४,७२२/- 

इतके मानधन देणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 
सवानमुत ेमजुंर 

  अनकूुल मत े :- ६७   तकुल मत े:- ०० 

सचूक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 

अनमुोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान 
भुसंपादन ताव .१८७/२०१७ जळगांव भुसावळ ४ या रे वे मागासाठ  संपादन मौज े

जळगांव शहर येथील जमीन भुसंपादनासाठ  म. ा व न.र अ ध नयम १९६६ च ेकलम ३७ अ वये फेरबदल ताव 
शासनास सादर करणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , मजुंर वकास योजना जळगांव जुनी ह ी अतंगत मौज ेजळगांव 
स.न.ं४९० पकै  व स.न.ं४९१ या ज मनीतनु १८.०० मी ं द वकास योजना र ता ता वत असनु रे व े
वभागान े४ या रे व ेमागासाठ  जागा मागणीचा ताव सादर केला होता, 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. या अनषुगंान े महारा  ादे शक नगररचना व 
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नयोजन अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल कायवाह  करणेसाठ  ताव शासनास सादर 
करणे बाबत मा.महासभनेे ठराव .४६२ द.१२/०५/२०२१ अ वये मा यता दलेल  आहे. 

      मा.महासभा ठराव .४६२ द.१२/०५/२०२१ या पार त ठरावा नसुार म. ा. व न.र. 
अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल बाबत ची जाह र सचुना दै.लोकमत व दै. द यमराठ  या 
वृ तप ात द.२९/०६/२०२१ रोजी स द कर यात आलेल  असनु सदरची जा हर सचुना शासन राजप  
द.१५-२१ जुल ै२०२१ म य े स द कर यात आलले  आहे. 

वर ल माणे जा हर सचुना शासन राजप ात स द झा याचे दनांका पासनु ३० दवसाच े
वह त कालावधीत कुठ याह  कारची हरकत/सचुना या कायालयाकड े ा त झालेल  नाह . 

उपरो त माणे कलम ३७ या फेरबदलानसुार २.०० मी ं दचीचे प ी वजा े  रे वेकड े४ या 
रे व ेमागासाठ  मोबद यासह ह तांतर त होणार आहे. सदरचा ताव सावज नक हताचा अस याने व 
सदर फेरबदलामळेु १८.०० मी ं द र ता अदंाज े२००.०० मीटर लांबी पयत १६.०० मी ं द र ता उपल ध 
होणार आहे, या तावामळेु सावज नक वाहतकु स अडथडा हो याची श यता नाह . वर नमदु के या 
माणे कलम ३७ अतंगतची वधैा नक कायवाह  पणु कर यात आलले  अस याने १८.०० मी ं द वकास 

योजना र यातील ं द  २.०० मीटर ने कमी होऊन १६.०० मीटर ं द वकास योजना र यासाठ  म. ा. 
व न.र अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल बाबत शासनाकड े अं तमत: ताव सादर 
कर यास मा यता दान कर यात येत आहे. मा  शासनाने रे व े वभागाला सदर जागा ह तांतरण 
करणे पवू  सदर भसूपंाद त जागेचा मोबदला घेवनू  यानतंरच रे व े वभागाला सदर जागेचा ताबा 
दे यात यावा. 
सवानमुत ेमजुंर 

  अनकूुल मत े :- ६७   तकुल मत े:- ०० 
सचूक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 
अनमुोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान 

जळगांव शहर महानगरपा लकेच ेभाडपे ा मुदत न संपलेले यापार  संकुलातील गाळयांच े
गाळे ह तांतरण (नाव बदल) शु क ठर वणेचे धोरण नि चत करणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार 
क न नणय घेणे. 

 .

 .  
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असा ठराव कर यात येतो क , जळगावं शहर महानगरपा लकेचे भाडपे ा मुदत न सपंलेले यापार  

संकुलातील गाळयाचें गाळे ह तातंरण (नाव बदल) या सु  करणेबाबत मा.महापौर तसेच स मा.सद य 

यांचेकडून वारंवार वचारणा होत असते, यापवु  गाळे ह तातंरण (नाव बदल) बाबत महासभा ठराव .५४४ 

द.३/१२/२०१६ अ वये धोरण ठर व यात आलेले होते, परंत ुसदरचा ठराव शासनाने सुच वले या धोरणाशी 

वसंगत अस यान े महारा  महानगरपा लका अ ध नयम कलम ४५१(१) नुसार वखंडनाकर ता शासनाकड े

पाठ व यात आलेला होता, याअनषुंगाने शासनाने द.३०/०१/२०१८ चे प ा वये महासभा ठराव क.५४४ 

द.३/१२/२०१६ हा नलंबीत केलेला आहे. 

सदया गाळे ह तातंरण (नाव बदल) शु काबाबत धोरण नि चत नस यान े या गाळयापासून 

महानगरपा लकेस एकापे ा अ धक वेळा गाळे ह तातंरण (नाव बदल) शु क मळणार होते, तेथनू एकदाह  

उ प न मळत नाह , तसेच गाळेधारक ह तातंरण (नाव बदल) शु क न भरता गाळा ह तातंर त कर त 

अस याचे दसून येते. यामुळे महानगरपा लकेचे आ थक नकुसान होत अस याने आयु त याचें 

जा. ./मा.व./९८३/२०२१-२२ द.१३/०९/२०२१ अ वये जळगांव शहर महानगरपा लकेचे भाडपे ा मुदत न संपलेले 

व न यान ेभाडपे यान ेदे यात येणा या गाळयाकर ता गाळे ह तातंरण (नाव बदल) शु क आकारणीचे धोरण 

ठर वणेकामी उपायु त (महसुल), मु यलेखा धकार , सहा यक संचालक, नगररचना वभाग यांची सद यीस 

स मती गठ त कर यात आल  सदर स मतीने यापार  संकुलातंील गाळयाचंी भौगो लक ि थती बाबत, 

शासना या रेडीरेकनरबाबत न यान े आले या तरतूद  तसेच उपल ध मा हती या अनषुंगाने स मतीन े

महानगरपा लकेचे भाडपे ा मुदत न सपंलेले व न यान े भाडपे यान े दे यात येणा या गाळयाकर ता गाळे 

ह तातंरण (नाव बदल) शु क नि चतीबाबत सादर केलेला अहवाल खाल ल माणे. 

 सदर अहवाल तयार करतानंा सव साधारणपणे खा लल माणे बाबी वचारात घे यात आ या. 
१. गाळयाचा पढुावा (Frontage) 
२. गाळयाची मज याची ि थती (Lower Floor, Upper Floor, First Floor, Second Floor etc) 
३. यापवु  सादर कर यात आलेला शासक य तावात व महासभेचा ठरावात ह तातंरण शु क सव 

गाळयाकर ता सरसकट ठर वले होते. मा  आता सदरचे ह तातंरण शु क हे गाळयाचे थान, 
मज याचे ि थती, े फळ व यासाठ  बाजार मु य दर त यातील (ASR) दे यात आले या 
मागदशक सुचना वचारात घे यात आ या आहे. 
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४. सदरचे धोरण हे केवळ ह तातंरणाचे अस यान े याबाबत शासनाचे सव समावेशक, नयम 
महानगरपा लकेसाठ  नाह त. तथापी नगरपर षदेसाठ  थायी नदश .२४ द.२८/१०/२००४ हे 
नगरपर षद शासन संचालनालय (DMA) यानंी नग मत केलेले असून ते महानगरपा लकेस लागू 
नाह . 

५. ह तातंरण (नाव बदल) शु का या व पात मनपास ा त होणारे उ प न कंुठ त झाले आहे, या 
धोरणामुळे ह तांतरण (नाव बदल) शु क व पातील उ प न सु  होवून उ प ना या ोतात वाढ 
होणार आहे. 

अ. ं . यापार  संकुलांचे नांव मजला गाळे ह तातंरण (नाव बदल) शु काबाबतचे धोरण 
 
 
 
१ 

 
 
 
व.वा.माकट (गोलाणी) 

लो ले हल, 
तळ 

चाल ु वषा या रेडीरेकनर नुसार येणा या गाळया या 
मु याकना या १५ ट के येणार  र कम गाळे ह तांतरण (नांव 
बदल) शु क हणनू आकार यात यावी. 

प हला,दसुरा, 
तसरा,चौथा 

चाल ु वषा या रेडीरेकनर नुसार येणा या गाळया या 
मु याकना या १० ट के येणार  र कम गाळे ह तांतरण (नांव 
बदल) शु क हणनू आकार यात यावी. 

 
 
 
२ 

 
 
 
न वन बी.जे.माकट 

लो ले हल, 
तळ 

चालु वषा या रेडीरेकनर नुसार येणा या गाळया या 
मु याकना या १५ ट के येणार  र कम गाळे ह तांतरण (नांव 
बदल) शु क हणनू आकार यात यावी. 

प हला, 
दसुरा, 
तसरा, 

चालु वषा या रेडीरेकनर नुसार येणा या गाळया या 
मु याकना या १० ट के येणार  र कम गाळे ह तांतरण (नांव 
बदल) शु क हणून आकार यात यावी. 

३ मनाताई ठाकरे माकट तळ चालु वषा या रेडीरेकनर नुसार येणा या गाळया या 
मु याकना या १५ ट के येणार  र कम गाळे ह तांतरण (नांव 
बदल) शु क हणून आकार यात यावी. 

४ १० व ३३ उद ु शाळा 
माकट, सुभाष चौक 

तळ चालु वषा या रेडीरेकनर नुसार येणा या गाळया या 
मु याकना या १५ ट के येणार  र कम गाळे ह तांतरण (नांव 
बदल) शु क हणून आकार यात यावी. 

५ न याने भाडपे याने 
दे यात येणा या 
गाळयाकर ता 

लो ले हल, 
तळ 

चालु वषा या रेडीरेकनर नुसार येणा या गाळया या 
मु याकना या १५ ट के येणार  र कम गाळे ह तांतरण (नांव 
बदल) शु क हणून आकार यात यावी. 

प हला,दसुरा, 
तसरा,चौथा 

चालु वषा या रेडीरेकनर नुसार येणा या गाळया या 
मु याकना या १० ट के येणार  र कम गाळे ह तांतरण (नांव 
बदल) शु क हणून आकार यात यावी. 

 जळगाव महानगरपा लके या भाडपे ा मुदत न संपलेल े व न याने भाडपे याने दे यात येणा या यापार  
संकुलातील र हवासी गाळयांकर ता संबंधीत गाळया या चालु वषा या रेडीरेकनर नुसार येणा या गाळया य 
मु याकना या १० ट के येणार  र कम ह तांतरण (नाव बदल) शु क आकार यात यावी.  

  जळगाव महानगरपा लके या भाडपे ा मुदत न संपलेले व न याने भाडपे याने दे यात येणा या यापार  
संकुलातील यावासा यक तसेच र हवासी गाळयाकर ता वारसाह काने गाळे ह तांतरण (नाव बदल) करणेकामी 
सभागहृातील सूचनेनूसार कोणतहे  शु क आकार यात येऊ नये, त े वनामु य कर यात यावे. 
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 यापुव  गाळे ह तांतरण (नाव बदल) कर याकर ता ा त झालेले अज यांना देखील वर ल माण ेधोरण लागू 
राह ल. 

 महानगरपा लकेकडून यापुव  ज े यापार  संकूल ९ वषापे ा जा त मुदतीकर ता भाडपे याने दलेले आहे अ या 
सवच यापार  संकुलाचे भाडकेराराच े त काल न न.पा.ठराव शासनाकडे वखंडनाकर ता सन २०१७ म ये 
पाठ व यात आलेले आहेत, याबाबत शासना कडून अदयापपावेतो कोणताह  नणय ा त झालेला नाह . सदर 
भाडपे ा मुदती या ठरावाबाबत / वैधतबेाबत शासनाचा अगर मे. यायालयाचा अंतीम नणया या अ धन 
राहूनच गाळे ह तांतरण (नाव बदल) उपरो त धोरणानुसार होईल. या बाबतचा अं तम नणय मा य 
अस याबाबतचे त ाप  संबंधीतांना मनपात सादर करणे अ नवाय राह ल. 

 ह तांतरणासाठ  शासनाने नि चत केले या अट  व शत चा करारनामा क न देणे बंधनकारक राह ल. 
 उपरो त माणेच धोरण हे गाळया या मूळ भाडपे या या संपूण मुदतीकर ता लागू राह ल. हणजेच 

ह तांतरण शु क आकारणी करताना भाडपे याचा कती कालावधी संपलेला आहे अथवा श लक आहे ह  बाब 
वचारात न घेता वर ल धोरणा माणेच ह तांतरण (नाव बदल) शु क आकारले जाईल. 

  या गाळेधारकांनी गाळे ह तांतरण (नाव बदल) कामी यापुव  अज केलेले आहेत. तथापी असे अज मनपाकडे 
लंबीत आहे, अशा करणी सदरच ेधोरणानुसार चालु बाजार मु य दर त यानुसार (ASR) येणारे मु य व 
या माणेचे गाळे ह तांतरण (नाव बदल) शु काची आकारणी कर यात येईल. 

जळगांव महानगरपा लकेचे भाडपे ा मुदत न संपलेले व न याने भाडपे याने दे यात येणा या यापार  
संकुलातील गाळे ह तांतरण (नाव बदल) शु क आकारणीबाबत सद यीय स मतीने उपरो त माण ेसादर 
केलेला अहवाल ि वकारणेस  तसेच महासभा ठराव .५४४ द.०३/१२/२०१६ र  करणेस मा यता दान 
कर यात येत आहे.  

स मा.सद यांनी सभागहृात सदर वषयासंदभात चच दर यान या सुचना केले या आहेत याची 
शासनाने न द यावी. 

सवानुमत ेमंजुर 
  अनुकूल मत े :- ६७   तकुल मत े:- ०० 

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

महारा  सुवण जयंती नगरो थान महाअ भयान अंतगत (१) भाग .०४ शा ीटावर 
त े भलपुरा त ेममुराबाद पुला पयत र ता डांबर करण करणे (२) भाग .०६ व १६ पांड ेडअेर  चौक त ेइ छादेवी 
चौक पयत र ता डांबर करण करणे च े कामे कर यास व अंदाजप कांना मा यता मळणेबाबत शासनाकडुन 
आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क ,मा.नामदार ी.गलुाबरावजी पाट ल, पालकमं ी,जळगांव िज हा यांच े

सोबत महानगरपा लका े ातील मखु ०६ र त े साव.बांधकाम वभागास ह तांतर त करणेबाबत अिजठंा 

शास कय व ाम गहृ येथे झाले या बठैक त सदरच े ०६ र त े ह तांतरण कर यापवू  महानगरपा लकेन े
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दु ती क न दयाव ेअस ेबठैक त पालकमं ी यांनी नदश दले परंत ुमहानगरपाल केची आथ क प र थीती 

खराब अस याने सदरच ेर त ेमहानगरपा लका नधीतनु करणे श य नस याने मा.पालकमं ी यांनी सदरच े

र त े महारा  सवुण जयतंी नगरो थान महाअ भयान अतंगत ताव तयार क न शासक य मा यते 

कर ता िज हा धकार  जळगांव यांचे कडसे ताव सादर कर यास सचूीत केल े यानसुार सदरचे र यांचे 

आठ भागात अदंाजप के तयार क न मनपा सव साधारण सभेची मा यता न घेता िज हा धकार  जळगांव 

यांचे कडसे द.२९/१०/२०२१ रोजी ताव सादर कर यात आला यानसुार िज हा धकार  जळगांव यां या 

कडील प  .नपा/ नयोजन/आर.आर/९६२/२०२१ द.०३/११/२०२१ अ वये खाल  नमदु दोन कामानंा र कम 

.२४७०५२०१/- मा ास शासक य मा यता दान केल  आहे.    

अ. .                         कामाच ेनांव अदंािजत र कम 
०१ भाग .०४ शा ी टॉवर त े भलपरुा त े ममरुाबाद पलुापयत र ता 

डांबर करण करणे. 
.१,५२,९३,१४४/- 

०२ भाग .०६ व १६ पांड े डअेर  चौक त े इ छादेवी चौक पयत र ता 
डांबर करण करणे. 

.२,००,००,०००/- 

  वर नमदु दो ह  कामास नागर  द लते तर व ती सधुारणा योजने अतंगत मळाले या 
शासक य मा यता आदेशातील अट शत तील अट .०१ नसुार महानगरपा लकेचा सव साधारण सभने े

उ त कामाचं ेअदंाजप कांना मजुंर  दान के यानतंर ठराव पा रत क न कायादेश दे यात याव ेअसे नमदू 
कर यात आले अस याने वर नमदु दो ह  काम े नागर  द लते तर व ती सधुारणा योजने अतंगत  
करणेकामी मा यता दान कर यात येत आहे.  
सवानमुत ेमजुंर 

  अनकूुल मत े :- ६७   तकुल मत े:- ०० 
सचूक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 
अनमुोदक :- को हे ल लत वजय 

नागर  द लते तर व ती सुधारणा योजने अंतगत (१) भाग .०५ व ०६ वातं य 
चौक त ेनेर नाका चौक पयतचा र ता डांबर करण करणे (२) पु पलता बडाळे चौक त ेपांड ेडअेर  चौक पयत र ता 
डांबर करण करणे चे कामे कर यास व अंदाजप कांना मा यता मळणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर 
वचार क न नणय घेणे.  

 

असा ठराव कर यात येतो क ,मा.नामदार ी.गलुाबरावजी पाट ल, पालकमं ी,जळगांव िज हा यांच े
सोबत महानगरपा लका े ातील मखु ०६ र त े साव.बांधकाम वभागास ह तांतर त करणेबाबत अिजठंा 
शास कय व ाम गहृ येथे झाले या बठैक त सदरच े ०६ र त े ह तांतरण कर यापवू  महानगरपा लकेन े
दु ती क न दयाव ेअस ेबठैक त पालकमं ी यांनी नदश दले परंत ुमहानगरपाल केची आथ क प र थीती 
खराब अस याने सदरच ेर त ेमहानगरपा लका नधीतनु करणे श य नस याने मा.पालकमं ी यांनी सदरच े
र त े महारा  सवुरण् जयतंी नगरो थान महाअ भयान अतंगत ताव तयार क न शासक य मा यत े
कर ता िज हा धकार  जळगांव यांचे कडसे ताव सादर कर यास सचूीत केल े यानसुार सदरचे र यांचे 
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आठ भागात अदंाजप के तयार क न मनपा सव साधारण सभेची मा यता न घेता िज हा धकार  जळगावं 
यांचे कडसे द.२९/१०/२०२१ रोजी ताव सादर कर यात आला यानसुार िज हा धकार  जळगांव यांचया 
कडील प  .नपा/ नयोजन/आर.आर/९६३/२०२१ द.०३/११/२०२१ अ वये नागर  द लते तर व ती सधुार 
योजने अतंगत खाल  नमदु दोन कामांना र कम .२,३८,९८,५५५/- मा ास शासक य मा यता दान केल  
आहे.    

अ. .                        कामाच ेनांव अदंािजत र कम 
०१ भाग .०५ व ०६ वातं य चौक त े नेर नाका चौक पयतचा र ता 

डांबर करण करणे. 
.१,५१,८४,७०५/- 

०२ पु पलता बडाळे चौक त ेपांड ेडअेर  चौक पयत र ता डांबर करण करणे. .८७,१२,८५०/- 
  वर नमदु दो ह  कामास नागर  द लते तर व ती सधुारणा योजने अतंगत मळाले या 

शासक य मा यता आदेशातील अट शत तील अट .०१ नसुार महानगरपा लकेचा सव साधारण सभेने 
उ त कामाचं ेअदंाजप कानंा मजुंर  दान के यानतंर ठराव पा रत क न कायादेश दे यात यावे अस े
नमदू कर यात आल ेअस याने वर नमदु दो ह  काम ेनागर  द लते तर व ती सधुारणा योजने अतंगत  
करणेकामी मा यता दान कर यात येत आहे.  
सवानमुत ेमजुंर 

  अनकूुल मत े :- ६७   तकुल मत े:- ०० 
सचूक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 
अनमुोदक :- को हे ल लत वजय 

भाग .०५ मधील व वध ०६ कामां या अंदाजप कांना मा यता मळणेबाबत 
शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

 

असा ठराव कर यात येतो क , मा.महापौर यांनी यां या कडील प  .(१) जा. ./ जशमनपा/ 
म.का. /२४३/२०२१-२२ द.१५/११/२०२१ (२) जा. ./जशमनपा/म.का./२४२/२०२१-२२ द.१५/११/२०२१ अ वये 
िज हा धकार  जळगांव यांनी नागर  द लते तर व ती सधुार योजने अतंगत खाल  नमदु दोन कामांना व 
महारा  सवुण जयतंी नगरो थान महाअ भयान योजने अतंगत खाल  नमदु दोन कामांना अनु म े
िज हा धकार  जळगांव यां या कडील प  .नपा/ नयोजन/आर.आर/९६३/२०२१ द.०३/११/२०२१ व प  
.नपा/ नयोजन/आर.आर/९६२/२०२१ द.०३/११/२०२१ अ वये शासक य मा यता दान केलेल  आहे. 

नागर  द लते तर व ती सधुार योजने अतंगत 

अ. . कामाच ेनांव अदंािजत र कम 
०१ भाग क्र.०५ व ०६ वातं य चौक त े नेर नाका चौक पयतचा र ता 

डांबर करण करणे. 
.१,५१,८४,७०५/- 

०२ पु पलता बडाळे चौक त ेपांड ेडअेर  चौक पयत र ता डांबर करण करणे. .८७,१२,८५०/- 
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महारा  सवुण जयतंी नगरो थान महाअ भयान योजने अतंगत 
अ. . कामाच ेनावं अदंािजत र कम 
०१ भाग .०४ शा ी टॉवर त े भलपरुा त े ममरुाबाद पलुापयत र ता 

डांबर करण करणे. 
.१,५२,९३,१४४/- 

०२ भाग .०६ व १६ पांड े डअेर  चौक त े इ छादेवी चौक पयत र ता 
डांबर करण करणे. 

.२,००,००,०००/- 

खाल  नमदु ०१ ते ०६ कामांना अनु म ेमहासभा ठराव .५१६ द.१२/०५/२०२१ व महासभा ठराव 

.५३५ द.१२/०५/२०२१ अ वये नागर  द लते तर व ती सधुार योजने अतंगत कामाचंा ताव सादर कर यास 

मा यता मळालेल  होती सदर योजने अतंगत शासना कडून नधी सन २०२१-२२ कर ता उपल ध होणार 

नस याने सदरच ेकामे शहरा या म यवत  भागात व रहदार चे र त ेअस याने या योजनेतनू वगळून मनपा 

नधीतनू तावीत कर या बाबत तसेच वर नमदु िज हा धकर  जळगांव यांच े कडून शासक य मा यता 

मळाले या कामा या ई न वदा सोबत खाल  नमदु र यांचा ०६ कामां या अदंाजप कांना मनपा सवसाधारण 

सभे या मजुंर या अ धन राहून मनपा नधी अतंगत ई न वदा स द कर याची कायवाह  कर याबाबत 

मा.महापौर यांनी द.१५/११/२०२१ रोजी दले या प ात सु चत केलेले आहे. 

अ. . कामाच ेनांव अदंािजत र कम 
०१ भाग .०५ जुनी सर वती डअेर  त ेसरेुश कले शन पयतचा र ता डांबर करण 

करणे. 
.१७,९९,४८०/- 

०२ भाग .०५ वजय टाईम त े हनमुान मं दर (व.वा.माकट) र ता डांबर करण 
करणे. 

.१७,००,०००/- 

०३ भाग .५ रे व े टेशन त ेनेह  चौक र ता डांबर करण करणे. .५५,००,०००/- 
०४ भाग .०५ काबरा टाईपीगं त ेन वन सर वती डअेर  पयतचा (दो ह  बाजु) र ता 

डांबर करण करणे. 
.३२,००,०००/- 

०५ भाग .०५ जुन े एल.आय.सी. ऑ फस त े जुना ीराम पे ोल पपंा पयत 
(नविजवन सपुर शॉप समोर ल) र ता डांबर करण करणे. 

.३२,००,०००/- 

०६ भाग .०५ टेट बँक त े भकमचंद जैन माकट पयतचा र ता डांबर करण करणे. .२४,९९,५९६/- 
यानसुार वर नमदु ०१ त े०६ कामांपकै  अ. .०१ व ०२ चे काम ेहे महारा  सवुण जयतंी नगरो थान 

महाअ भयान अतंगत शासक य मा यता मळाले या कामां या तसेच अ. .०३ त े ०६ चे काम े हे नागर  
द लते तर व ती सधुारणा योजने अतंगत शासक य मा यता मळाले या कामां या ई न वदे सोबत सार या 
र कमेच ेई न वदा स द कर यात आलले  आहे. सदर ०१ ते ०६ काम ेमनपा नधीतनु करण ेकामी चे 
अदंाजप कांना मा यता दान कर यात येत आहे. 

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

सचूक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 
 अनमुोदक :- को हे ल लत वजय 
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महानगरपा लकेचे सन २०१८-१९ ते २०२०-२१ पावेतोचे दहेुर  न द लेखे अवलोकनाथ व 
मा यतसेाठ  शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

 
 

असा ठराव कर यात येतो क , महारा  शासनाचे नदशानुसार NMAM या शासक य 
लेखाप दतीम य े कामकाज कर यांसाठ  सनद  लखेापाल यांना कायादेश दे यांत आलेला होता. यानसुार 
जळगांव शहर महानगरपा लकेत दहेुर  न द लेखाप र णाचे कामकाज सनद  लेखापाल यांचे माफत कर यात 
येत असत.े याअनषुगंाने अथ वभागाकडसे सन २०१८-१९, २०१९-२० व सन २०२०-२१ चे वषा नहाय दहेुर  
न द लेख े (वा षक जमा व खचाच े ववरण) सनद  लेखापाल यांचे कडुन ा त झालेल े असनु सदर लेखे 
लेखाप र णाकामी शासक य लेखाप र ण वभागाकडसे पाठ वणे आव यक अस याने सदर सन २०१८-१९, 
२०१९-२० व सन २०२०-२१ या तन वषाचे दहेुर  न द लेखाप र णाचे लेखे (वा षक जमा व खचाच े ववरण) 
यांचे अवलोकन केले  तसचे लेखाप र ण वभागाकडुन पढू ल कायवाह साठ  पाठ वणेकामी मा यता दान 
कर यात येत आहे.     

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

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

महानगरपा लकेचा एम.आय.डी.सी.फायर टेशन येथे कायरत असलेला डझले पंप हा 
ट .बी.एस. हॉ पीटल वाहनतळ येथे थलांत रत करणे कामी शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय 
घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , आयु त तथा िज हा धकार  यां या दालनाम य े द.११/०१/२०१८ 
रोजी झाले या वभाग मखु आढावा बठैक मधील चचनसुार मनपा मालक या एम.आय.डी.सी. फायर 
टेशन येथील डझेल पपं जळगांव शहरात श ट करणे बाबत मौ खक आदेश द यानसुार मनपा 

मालक या एकुण १२७ वाहनांना डझेल भरण ेकामी गदालाल मल वाहनतळ, व वध वभागाकडील 
कायरत वाहनांना डझेल भरण ेकामी एम.आय.डी.सी. आर.एल.चौफुल  पयत समुारे ८ त े१० कलो मटर 
जाण ेव येणे कामी लागणारा डझेल खच तसेच यामळेु वळेेचा होणारा अप यय या बाबी ल ात घेता 
डझेल पपं जळगांव शहरातील मनपा या खु या जागेवर थलांत रत करणे वषयी आयु त तथा 
िज हा धकार  यांचे समवेत झाले या बठैक त ठरले. 

याअनषुगंाने मनपा मालक या सदया ि थतीत जळगांव शहरातील उपल ध जागा व जागे 
सदंभातील आव यक कागदप  (जागेचा नकाशा, लेआऊटची पर्त) मनपा मालक या व सातबारा 
उता यावर नांव असले या जागा बाबत नगररचना वभागाकडून व रत मा हती मळणेस रपोट सादर 
तसेच नगररचना वभागाकडून जागे सदंभातील कागदप  े व उपल ध जागा बाबत मा हती वाहन 
वभागाकड े ा त झालेनतंर डझेल परुवठा करणा या इं डयन ऑईल कंपनी पानेवाडी,मनमाड यांना 
डझेल पपं श ट गं करणे कामी मागदशन व येणारा खच आव यक असलेल  कागदप  ेव लागणा या 
NOC बाबत प  जा. ./जशमनपा/वा. य. व/१५९/२०१७-१८ द.१७/०१/२०१८ अ वये प  दे यात आल.े 
त नतंर नगररचना वभागाकडून जळगांव शहरातील मनपा मालक या सदया ि थतीत जळगांव 
शहरातील उपल ध जागा व जागे सदंभातील आव यक कागदप  (जागेचा नकाशा, लेआऊटची त) 
मनपा मालक या व सातबारा उता यावर नांव असले या जागा बाबत नगररचना वभागाकडून व रत 
मा हती मळणे कामी द.१५/०१/२०१८ रोजी ट पणी सादर कर यात आल . याअनषुगंाने नगररचना 
वभागाकडून स ह न.ं४२१ मेह ण सट  स ह न.ं५५७६+५५७७ ह  जागा शवाजी उदयानालगत असनु १२ 
मटर रोड लगत ि थत असनु सदर जागेची मालक ची महानगरपा लकेची अस याबाबत व सदर जागेचे 
े फळ ८७९३ चौ.मी. असनु सदर जागा डझेल पपं उभारणी  कामी यो य अस याबाबत नगररचना 
वभागाच ेअ भ ाय घे यात आल ेहोत.े 

याअनषुगंाने जा. ./जशमनपा/वा. य. व/१६७/२०१७-१८ द.२४/०१/२०१८ अ वये यव थापक, 
आय.ओ. सी. ल.पानेवाडी, मनमाड यांना थळ नर ण करणे कामी कंपनीच े त नधी पाठ वणे बाबत 
प  दे यात आले. यानसुार कंपनीचे त नधी डकेशकुमार वमा (से स ऑफ सर) अमरावती से स 
ए रया, नागपरु मडंळ यांनी नगररचना वभागान े सचु वले या जागेची पाहणी क न ल-ेआऊट लॅन 
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द.१६/०२/२०१८ रोजी इंिज नअर ंग डझाइन माणे मनपा बार नशी आवक .३६३६ द.२०/०२/२०१८ 
वाहन वभाग आवक .३८१ द.२१/०२/२०१८ नसुार इं डयन ऑईल काप रेशन ल.पि चमी े  
औरंगाबाद मडंळ कायालय लॉट न.ं९९ योती नगर औरंगाबाद यांचेकडून प  ा त झाल ेहोत.े सदर 
डझाइन नसुार नगररचना वभागाकडून साईड लॅनचे केलम य े पांतर क न पढु ल कायवाह  
नगररचना वभाग यांचेकडून ा त झाल ेहोत.े 

यानसुार नगररचना वभागामाफत य  साईडवर जाऊन जागेवर मोजमाप घेवनू 
चतसुीमेबाबत अ भय ाय घे यात आला होता व सदर डझेल पपं गावात श ट करण ेबाबतची बाब ह  
धोरणा मक अस याने मा.महासभेची मा यता घेवनू शहर अ भयतंा याचंे वा र न ेचार तीत नकाश े
सादर क न नगररचना वभागाकडून मजूंर  घेणे कामी कायवाह  करणे बाबत तावीत केले होत.े 
याअनषुगंाने डझेल पपं स ह न.ं४२१ मेह ण सट  स ह न.ं५५७६+५५७७ ह  जागा शवाजी 
उदयानालगतची या ठकाणी डझेल पपं उभारण े कामी मा.महासभेपढेू ताव सादर कर यात आला 
होता. 

परंत ु मनपाची सव वाहने महानगरपा लके या जागेवर पाक ग होत असतात यामळेु सदर 
डझेल पपं हा गदालाल मल प रसरात थलांत रत करणेस मा.महासभा ठराव .९०० द.०५/०५/२०१८ 
अ वये मा यता दान कर यात आल  होती. 

मा  गदालाल मल येथे अमतृ योजनेअतंगत जलकंुभाची कामे सु  असनू क प वभागा या 
मागणी रपोट नसुार महानगरपा लकेच े वाहनतळ देखील भाग स मती .३ ट.बी.एस.हॉ पीटल या 
ठकाणी थलांत रत कर यात आलेल ेआहे. तसेच शवाजीनगर उ डाण पलुाच ेदेखील कामास सु वात 
होणार अस याने व सदर पलु उभारणीस देखील बराच कालावधी लागणार अस याने, व गदालाल मल 
प रसर हा दाट लोकव तीचा प रसर असनू सदर ठकाणी डझेल पपं थलांतर त करणे यो य होणार 
नाह  अस ेमत त काल न शहर अ भयतंा यांचे द.२९/११/२०१८ रोजी या अ भ ायात नमदू केलले ेआहेत. 
व यास त काल न आयु त यांनी देखील सहमती दश वलेल  आहे. 

िज हा धकार  तथा िज हा दंडा धकार  यांचेकडील ./ वीय हा./का व/२०२०/५६/१२७/३९०० चे 
द.२०/१०/२०२० अ वये तसेच िज हा धकार  यांच ेदालनातील द.२३/१०/२०२० रोजी या बठैक त महारा  
औदयो गक वकास महामडंळ जळगांव यांचेकडसे एम.आय.डी.सी. अि नशमन क ाची जागा ह तांत रत 
करणे बाबत चचअतंी सु चत कर यात आलेल ेआहेत. याअनषुगंाने एम.आय.डी.सी.फायर टेशन येथ े
सदया सु  असललेा डझले पपं पयायी यव था होईपयत वनाअडथळा सु  ठेव या या अट वर 
अि नशमन क  एम.आय.डी.सी.कड े ह तांत रत कर यात यावे याबाबत आयु त यांनी कायकार  
अ भयतंा, महारा  औदयो गक वकास महामडंळ धुळे यांना द.०४/१२/२०२० अ वये प  दलेले आहे. 

ता वत बाबी ल ात घेता सदया ि थतीम य े मनपाचे वाहनतळ ट .बी.एस.हॉ पीटल येथ े
तयार झालेल ेअसनु मनपाची सव वाहने या ठकाणी पाक ग होत असतात. ता वत केलेल  डझेल 
पपंाची जागा ह  वाहनतळालगतचीच अस याने यापवु च ता वत केलेल  अस याने महानगरपा लकेचा 
एम.आय.डी.सी.फायर टेशन येथे कायरत असलेला डझेल पपं हा ट .बी.एस. हॉ पीटल वाहनतळ येथे 
थलांत रत करणेस मा यता दान कर यात येत आहे.       
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सवानमुत ेमजुंर 
  अनकूुल मत े :- ६७   तकुल मत े:- ०० 

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

शह द भगत सगं यायाम शाळा देखभाल व यव थापन करणेकामी धोरणा मक नणय 
घेणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेणे.

असा ठराव कर यात येतो क , त काल न जळगांव नगरपा लकेने, नपा संच लत यायामशाळाचें 
यव थापन सां कृतीक सं थांना देणेबाबत त काल न नगर पा लका ठराव .१२६ द.०४/०९/१९९५ रोजी 
शह द भगत सगं यायाम शाळा ह  रा य म  मंडळ, मारोती पेठ,जळगांव यानंा ९ वष कराराने 
यव थापनेसाठ  महारा  नगरपा लका अ ध नयम १९६५ चे कलम ९२(३) नुसार देणेचा तावास मंजूर  
दे यात आलेल  असून सदर ताव शासना या मा यतेस सादर कर यास सभेने मंजूर  दलेल  आहे.  



F:\Itivrutt 2020-21\15.महासभा .33 द.15122021.doc 

70 

 

यानुसार जा. ./न.पा./२८८५ द.०९/१०/१९९५ अ वये सचंालक, न.पा. शासन  संचालनालय, मुंबई यांचेकड े
प  यवहार के याचे द तऐवजांव न दसनू येते.   

मा  शासनाची मा यता ा त झा याचे कोणतेह  द तऐवज उपल ध नाह . तसेच रा य म  
मंडळ, मारोती पेठ, जळगावं यांना सन १९९५ पासून ९ वष मुदतीने शह द भगत सगं यायाम शाळा 
यव थापनास द यानतंर त नतंर मुदत संप यानतंर पढु ल मुदतवाढ द याचे ह  दसून येत नाह .  

तसेच आय या वेळ या वषय .०३ नुसार महासभा ठराव मांक १९० द.०३/०८/२०१९ रोजी 
महानगरपा लका संच लत चौबे ांगणातील शह द भगत सगं यायाम शाळा देखभाल साठ  अ य , श नपेठ 
म  मंडळ,जळगांव यानंा चाल व यासाठ  दे यास मा यता दान कर यात आलेल  आहे. मा  सदर ठरावात 
यायाम शाळा कती वषासाठ  दे यात आल  व कशाप दतीने दयावी याबाबतची कोणतीह  या नमूद 
नाह . तसेच सदर करणी शासन आदेश/ नदशानूसार आव यक या बाबीचंी पुतता क न नयमा माणे 
कायवाह  करावी असे नमदू आहे. सदरची यायाम शाळा सदया रा य म  मडंळ,जळगांव यांचे 
यव थापन आहे. 

मा  रा य म  मंडळ, संचल त शह द भगत सगं यायाम शाळेचे यव थापक सदरची यायाम 
शाळा गे या ४० वषापासनू कालावधीपासनू आ ह  वनामु य यायाम शाळा चाल वत असून यानंी सदर 
ठरावाची अंमलबजावणी क  नये असा अज द.०९/०८/२०१९ मा.महापौर, मा.उपमहापौर, मनपा,जळगांव यांचे 
कायालयाकडून मळकत यव थापन वभागास ा त झालेला आहे. 

तसेच रट पट शन .७७३०/२०१५ चे मे.उ च यायालय, औरंगाबाद यानंी दले या नदशानुसार 
महानगरपा लके या मालक ची कोणतीह  जागा अथवा इमारत कोण याह  सं थेस अथवा य तीस 
दयावयाची झा यास वह त कायप दतीचा अवलबं क नच सदरची जागा वतर त करणे म ा त आहे. 
यानुसार शहरातील न दणीकृत सामािजक सं थेकडून देकार माग व यात येवून यातील सवा धक वा म व 
शु क देणा या सं थेस यायाम शाळेचे यव थापन व देखभालसाठ  दे यात यावी. यामुळे सवाना समान 
संधी ा त होऊन यो य सं थेची नवड करता येऊ शकते. 
१) महानगरपा लकेने बांधकाम केले या यायामशाळा केवळ यव थापन व देखभाल साठ  दे यात येईल. 
२) जळगावं शहरातील सामािजक काम करणा या न दणीकृत सं थेकडून देकार ि वका न नवडले या 

सं थेकडून अनामत र कम .०१ ल  मा  महानगरपा लकेकड ेजमा करणे आव यक राह ल. 
३) न दणीकृत सं थेचे मागील ३ वषाचे लेखाप र ण अहवाल (ऑडीट रपोट) केलेले असणे आव यक 

राह ल. 
४) यायामशाळा नहाय यव थापन व देखभाल यावर ल येणारा खच भाग व यासाठ  यो य ते शु क 

शासनाने नि चत करावे यानतंर देकार माग व यात यावेते. N0t for Profit त वाचा अवलबं 
करावा. 

५) या सं थानंा कमान ५ वष यव थापन व देखभाल कर याक रता दे यात यावे. या संबंधीत य ती/ 
सं थानी महानगरपा लका अट  व नयमांचे पालन न के यास याचेंकडील यव थापन काढून घे याचा 
अ धकार आयु ताना राह ल. 

६) या सं थानंा सदरची जागा यव थापन व देखभालसाठ  दे यात आलेल  आहे अशा सं थानंा पर पर 
पोट भाडयाने कंवा अ य सं था कंवा य तीस यव थापनासाठ  देणे अनु ये राहणार नाह . 

७) या सं थेस/ य तीस महानगरपा लकेची इमारत मंजूर झाल  असेल यानंी सदर नेमनू दलेल  
अनामत र कमेचा भरणा पणूपणे १५ दवसाचे आत भरणे आव यक राह ल. पूण अनामत र कमेचा 
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भरणा के या शवाय तसेच आव यक तो करारनामा के यानतंरच संबंधीत जागेचा ताबा 
महानगरप लकेकडुन दे यात येईल. 

८) महानगरपा लकेची जागा अथवा इमारत वापराबाबत यो य वाटतील अशा अ त र त अट , शत  व 
नबध लाद याचा अ धकार आयु तानंा असेल. 

९) कराराची मुदत संप यानंतर सदर जागा वत:हून महानगरपा लके या ता यात देणे बधंनकारक राह ल. 
तसेच मुदत वाढ न द यास याबाबत कोण या ह  कारचा दावा यायालयात दाखल करता येणार 
नाह  कंवा सदर सं थेस कंवा य तीस ह क सांगता येणार नाह . 

१०) सदर या जागेचा व नयोग हा या कामा क रता दे यात आलेला आहे याच कामा कर ता वापर करता 
येईल. याचा अ य कोण याह  कामासाठ  करता येणार नाह . 

११)  सदर या यायामशाळेत असणा या सा ह याचंी अदयावत न द  ठेव यात या यात. तसेच यांना इतर 
साह याची आव यकता भास यास संबंधीत सं थेन े ते वखचाने वकत घे यात यावे. यास 
महानगरपा लका कोणताह  नधी उपल ध क न देणार नाह . 

१२) सदर यायामशाळा ता यात द यानतंर जर या ठकाणी काह  व छता गहृाची दु ती कंवा इतर 
डाग डूजी, रंग रंगोट  करावयाची झा यास याबाबतचा सव खच संबंधीत सं थेस करावा लागेल. 
याकर ता महानगरपा लकेकडून कोणताह  नधी उपल ध क न देता येणार नाह . 

१३) तसेच यायामशाळेकर ता इले क मटरचे कने शन वखचाने घेऊन याचे वज बील भर याची 
जबाबदार  ह  यायामशाळा चालकाची राह ल. 

१४) यायामशाळेत श त यायामपटू नेम याची जबाबदार  सं था चालकाची राह ल. यानंा मानधन 
कंवा वेतन दे याची जबाबदार  सं थेची राह ल.  

१५) यायामशाळेत प या या पा याची यव था करावी लाग यास याचे महानगरपा लकेकडून रतसर अज 
क न नयमा माणे न वन नळ संयोजनासाठ  लागणार  फ  भ न नळ कने शन याव े लागेल व 
याची दरवष  नय मत नळ संयोजनाचे बील भरणा करावा लागेल. 

१६) व छता गहृाची व प रसराची साफसफाई ठेव याची जबाबदार  ह  सदर सं थेची राह ल. 
तसेच यापवू  आय या वेळ या वषय .०३ नुसार महासभा ठराव माकं १९० द.०३/०८/२०१९ 

रोजी महानगरपा लका संच लत चौबे ांगणातील शह द भगत सगं यायाम शाळा देखभाल साठ  अ य , 
श नपेठ म  मंडळ,जळगावं यानंा चाल व यासाठ  देणेबाबत पा रत ठराव र  करणेस मा यता दान 
कर यात येत आहे. 

सभागहृात झाले या चचनुसार जळगावं शहर महानगरपा लकेने शहरातील या सं थाना 
यायामशाळा चाल वणेकामी दले या आहेत यातील बहुतेक यायामशाळाचंी मुदत संपलेल  असून या सव 
यायाम शाळा यव थापन व देखभाल कर यासाठ  कोण याह  सं थेस कंवा यि तस देणेकामी जे 
येयधोरण आहे ते आपण जी प दती भगत सगं यायाम शाळेसाठ  राब वणार आहोत तीच या इतर 
यायाम शाळेसाठ  सु दा राबवावी आ ण सवाची एक ीत या राबवावी.  

उपरो त तावात नमदू के या माणे संपूण कायवाह  क न उपरो त अट / शत नसुार यायाम 
शाळा देखभाल व यव थापन करणेकामी देणेस मा यता दान कर यात येत आहे.  
  सवानुमते मजुंर 

  अनकूुल मते  :- ६७   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 

 अनुमोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान 
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) जळगांव शहर महानगरपा लका अतंगत RCH अतंगत कायरत वदैयक य 
अ धकार  व प रचार का यांना पनु नयु ती देणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न 
नणय घेणे.  

असा ठराव कर यात येतो क , जळगावं शहर महानगरपा लका अतंगत आर.सी.एच. फेज २ अतंगत 
काम करणा या अ धकार  व कमचा याचंा करार हा दनांक ३१/१२/२०२१ रोजी संपत अस याने दनांक 
०१/०१/२०२२ रोजी एक दवसाचा खंड देऊन पूढ ल पुन नयु ती सदयि थतीत देय असले या मानधनात ५ 
ट के मानधन वाढ देऊन दनांक ०३/०१/२०२२ ते ३१/१२/२०२२ पयत दयावयाची आहे. 
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                  सदर अ धकार  / कमचार  याचंा तप शल खाल ल माणे 
अ. . अ धकार /कमचा याचे नांव कायरत असले या 

हे थपो ट व 
दवाखा याचे नांव 

मुळ मानधन तावीत 
५% नुसार 
वाढ व 
मानधन 

पुन नयु ती 
दे याचा 
कालावधी 
दनाकं 

१ डॉ.प लवी भाकर नारखेड,े 
वैदयक य अ धकार  

शाह र अमर शेख 
दवाखाना, सुभाष चौक 

हे थ पो ट 

३३०६९ ३४७२२  
 
 
 
०३/०१/२०२२ 

ते 
३१/१२/२०२२ 

२ डॉ.प लवी कसनराव 
पाट ल, वैदयक य अ धकार  

म.मो.मुलतानी 
दवाखाना, मेह ण 
गावठाण हे थपो ट 

३३०६९ ३४७२२ 

३ डॉ.सोनल गर ष 
जोशी,वैदयक य अ धकार  

नानीबाई अ वाल 
दवाखाना,इंडीया गॅरेज 

हे थपो ट 

३३०६९ ३४७२२ 

४ डॉ.सायल  चं कातं 
पवार,वैदयक य अ धकार  

डी.बी.जैन दवाखाना 
शवाजी नगर हे थपो ट 

३३०६९ ३४७२२ 

५ ीमती यो गता बबन 
बावी कर, प रचार का 

पं ाळा हुडको 
दवाखाना, पं ाळा 

हे थपो ट 

१०१०४ १०६०९ 

    उपरो त नमुद माणे अ धकार  व कमचार  यांचा करार हा दनांक ३१/१२/२०२१ रोजी संपत 
आहे. जळगांव शहर महानगरपा लका अतंगत वैदयक य अ धकार  यांची सं या कमी अस यान े णाचंी 
गैरसोय होऊ नये हणनू वर ल वैदयक य अ धकार  व प रचार का यानंा पुन नयु ती देणे आव यक आहे. 
वर नमुद त यातील १ ते ५ कमचार  हे यांचे नावा समोर दश वले या ठकाणी कायरत असून, या 
ठकाणी OPD, गरोदर माता (ANC), यांची दैनं दन तपासणी तसेच वेळोवेळी रा य काय म राब व यात 
येत असतात. उदा., नय मत ल सकरण, वा षक ल सकरण मो हम, जननी सुर ा योजना, धान मं ी मातृ व 
वंदना योजना, मशन इं  धनु य यासार या काय मासंाठ  सदर वैदयक य अ धकार  व कमचार  हे आपल  
न य सेवा देत असतात. तसेच जाग तक महामार  को वड-१९ हया साथ रोगाचा जळगावं शहरात जा त 
माणात ादभुाव झालेला असता या काळातह   यानंी अहोरा  आपल  सेवा देवनू कत य बजावलेले आहे. 

तसेच यापुव  ह  वैदयक य अ धकार  यांची मनु यबळ कमी अस यान ेवर ल चार वदैयक य अ धकार  व एक 
प रचार का यानंा सदयि थतीत देय असले या मानधनात ५% वेतनवाढ देवनू पूढ ल पनु नयु ती दनांक 
०३/०१/२०२२ ते ३१/१२/२०२२ पयत देणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

NUHM अंतगत आव यक तेवढे वैदय कय अ धकार  उपल ध झा यास याबाबत ा त प रि थती 
वचारात घेऊन नणय घेणे तसेच तावातील प रचार का या पदा या वतेनाचा मनपा वर ल आ थक भार 
कमी होणार अस यान े सदर तावातील प रचार का यानंा मंजूर NUHM अंतगत प रचार का पदावर 
सामावनू घेणेत यावे असे तावात नमूद आहे. 

परंत ूस मा.सद य यानंी सभागहृात केले या सुचनेनुसार तावातील कायरत असले या प रचार का 
करारप दतीने सन २००८ पासुन महापा लकेत काम करत असुन यानंा NUHM अतंगत समा व ट के यास 
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याचंी सेवाजे ठता संपु टात येवनु भ व यात कायम सेवेची संधी उपल ध झा यास यां यावर कायमचा 
अ याय होईल. यामुळे यांना RCH  म येच ठेवनु वैदयक य अ धका यासंोबत कायम सेवेचा ताव 
शासनाची मा यता घे यासाठ  पाठवावा. तोपयत सदर कमचार  कंवा वैदयक य अ धकार  यानंा ३१ डसबर 
२०२२ पयत ता पुर या व पात करार त वावरती असलेल  मुदतवाढ देवुन आ ण १०,१०४/- . मानधन वाढ 
क न आ ण या यावर ५ ट के वाढ क न १०,६०९/- . मानधनावर यानंा नयु ती देणेस मा यता दान 
कर यात येत आहे. 

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

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

:- िज हा वा षक योजने अतंगत कंवा वेळोवेळी शासन तरावर जो नधी उपल ध 
होईल या योजने अंतगत भाग .११ मधील व वध १ ते ४ कामे करणे कामी येणारा एकूण र कम 
.५३,५९,७७०/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत मा.सभागहृनेता, ी.ल लत वजय को हे यानंी दले या 

प ावर वचार क न नणय घेणे.

असा ठराव कर यात येतो क , नागर कानंा मुलभुत सोयीयु त पुर वणे तसेच रहदार  व वाहतकु या 
सेवा पुर वणे कामी िज हा वा षक योजने अंतगत कंवा वेळोवेळी शासन तरावर जो नधी उपल ध होईल 
या योजने अतंगत भाग .११ मधील खाल ल नमदू व वध १ ते ४ कामे करणे कामी येणारा एकूण र कम 
.५३,५९,७७०/- मा चे खचास मा यता दान कर यात येत आहे. 
अ. . कामाचे नांव अंदािजत र कम 

१ भाग .११ पं ाळा शवार अंतगत गट न.ं७८ मधील ओपन पेसला चेन लकं 
फेि संग करणे. 

.१५,०६,९२४/- 

२ भाग .११ पं ाळा शवार अंतगत गट न.ं१०४ मधील ओपन पेसला 
चेन लकं फेि संग करणे. 

.१८,७१,४४५/- 

३ भाग .११ पं ाळा शवार अंतगत गट न.ं१४५ ी.कुलगु  समोर ल ओपन 
पेसला चेन लकं फेि संग करणे. 

.१४,३१,४०१/- 

४ भाग .११ रामानंद टॉप जवळ जे ठ नाग रक याचेंक रता ओपन लाय र  व 
बसणे कर ता चौक सुशो भकरण करणे. 

.५,५०,०००/- 

                                               एकूण र कम - .५३,५९,७७०/- 

िज हा वाष क योजना अतंगत या आ थक वषात नधी मळ याची श यता कमी अस यान े
स मा.सद यांचा प ांचा वचार करता जी कामे िज हा वा षक योजने अतंगत सन २०२१-२२ असे नमदू 
केलेल  आहेत असे सव तावीत कामे सन २०२१-२२ ऐवजी सन २०२२-२३ म ये सदर ल ताव शासनाने 

ता वत क न नधी संदभात पाठ व यास मा यता दान कर यात येत आहे. 



F:\Itivrutt 2020-21\15.महासभा .33 द.15122021.doc 

75 

 

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

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

 िज हा वा षक योजने अतंगत कंवा वेळोवेळी शासन तरावर जो नधी 
उपल ध होईल या योजने अतंगत भाग .११ मधील व वध १ त े५ कामे करणे कामी येणारा एकूण 
र कम .३,०७,११,८७२/- मा च ेखचास मा यता मळणेबाबत मा.सभागहृनेता, ी.ल लत वजय को हे 
यांनी दले या प ावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , नागर कांना मलुभतु सोयीयु त परु वणे तसेच रहदार  व 
वाहतकु या सवेा परु वणे कामी िज हा वा षक योजने अतंगत कंवा वेळोवेळी शासन तरावर जो नधी 
उपल ध होईल या योजने अतंगत भाग .११ मधील खाल ल नमदू व वध १ त े५ कामे करणे कामी 
येणारा एकूण र कम .३,०७,११,८७२/- मा च ेखचास मा यता दान कर यात येत आहे. 

 

अ. . कामाच ेनांव अंदािजत र कम 

१ भाग .११ रामानंद नगर व यशवंत नगर मधील गट न.ं१४७ व १४८ मधील 
र त ेडांबर करण करणे. 

.९३,८५,००५/- 

२ भाग .११ रामानंद घाट ी.अंबोरे यांचे घर व यशवंत नगर मधील र ता 
काँ ट करण करणे. 

.३२,७१,३३३/- 

३ भाग .११ पं ाळा गट नं.१४९ मधील र त ेडांबर करण करणे.  .७८,२४,७६२/- 
४ भाग .११ पं ाळा गट नं.१३२ यंकटेश नगर मधील र त ेडांबर करण करणे. .५०,७८,७६१/- 
५ भाग .११ साई सं कार कॉलनी, प ं ाळा गट न.ं१५२/२+३ मधील र त े

डांबर करण करणे. 
.५१,५२,०११/- 

                                                  एकूण र कम - .३,०७,११,८७२/- 

िज हा वाष क योजना अतंगत या आ थक वषात नधी मळ याची श यता कमी अस याने 

स मा.सद यांचा प ांचा वचार करता जी कामे िज हा वा षक योजने अतंगत सन २०२१-२२ अस ेनमदू 

केलेल  आहेत अस े सव तावीत काम े सन २०२१-२२ ऐवजी सन २०२२-२३ म य े सदर ल ताव 

शासनाने ता वत क न नधी सदंभात पाठ व यास मा यता दान कर यात येत आहे. 

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

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

 िज हा वा षक योजने अंतगत कंवा वेळोवेळी शासन तरावर जो नधी उपल ध 
होईल या योजने अंतगत भाग .११ मधील व वध १ ते ५ कामे करणे कामी येणारा एकूण र कम 



F:\Itivrutt 2020-21\15.महासभा .33 द.15122021.doc 

76 

 

.२,७२,२२,११४/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत मा.सभागहृनेता, ी.ल लत वजय को हे यांनी दले या 
प ावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , नागर कानंा मुलभुत सोयीयु त पुर वणे तसेच रहदार  व वाहतकु या 
सेवा पुर वणे कामी िज हा वा षक योजने अंतगत कंवा वेळोवेळी शासन तरावर जो नधी उपल ध होईल 
या योजने अतंगत भाग .११ मधील खाल ल नमदू व वध १ ते ५ कामे करणे कामी येणारा एकूण र कम 
.२,७२,२२,११४/- मा चे खचास मा यता दान कर यात येत आहे. 
अ. . कामाच ेनांव अंदािजत र कम 

१ भाग .११ पं ाळा शवार गट न.ं६१,६२ व ६३ को हे नगर मधील र त े
डांबर करण करणे. 

.१,०४,०५,१७६/- 

२ भाग .११ द त डगंबर हौ.सो.व गुलमोहर कॉलनी गट न.ं१५२/४/१+२, १५१/१, 
१५२/२ मधील र त ेडांबर करण करणे.  

.६२,८२,६५८/- 

३ भाग .११ पं ाळा शवार गट न.ं६४ व ७८ मधील र त ेडांबर करण करणे.  .३२,०३,२५१/- 
४ भाग .११ पं ाळा शवार गट न.ं१४१ मधील र त ेडांबर करण करणे. .४३,४५,९८९/- 
५ भाग .११ पं ाळा शवार गट न.ं१४३ व १४४ मधील र त ेडांबर करण करणे. .२९,८५,०४०/- 
                                                 एकूण र कम - .२,७२,२२,११४/- 

िज हा वाष क योजना अंतगत या आ थक वषात नधी मळ याची श यता कमी अस याने 

स मा.सद यांचा प ांचा वचार करता जी कामे िज हा वा षक योजने अंतगत सन २०२१-२२ असे नमूद केलेल  

आहेत असे सव तावीत कामे सन २०२१-२२ ऐवजी सन २०२२-२३ म ये सदर ल ताव शासनाने ता वत 

क न नधी संदभात पाठ व यास मा यता दान कर यात येत आहे. 

सवानुमत ेमंजुर 

  अनुकूल मत े :- ६७   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 

अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 
:- िज हा वा षक योजने अंतगत कंवा वेळोवेळी शासन तरावर जो नधी उपल ध 

होईल या योजने अंतगत भाग .११ मधील व वध १ ते ५ कामे करणे कामी येणारा एकूण र कम 
.५,५९,५९,९६५/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत मा.सभागहृनेता, ी.ल लत वजय को हे यांनी दले या 

प ावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , नागर कांना मुलभुत सोयीयु त पुर वणे तसेच रहदार  व वाहतुक या सेवा 

पुर वणे कामी िज हा वा षक योजने अंतगत कंवा वेळोवेळी शासन तरावर जो नधी उपल ध होईल या योजने 
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अंतगत भाग .११ मधील खाल ल नमूद व वध १ त े५ कामे करणे कामी येणारा एकूण र कम .५,५९,५९,९६५/- 

मा च ेखचास मा यता दान कर यात येत आहे. 

अ. . कामाच ेनांव अंदािजत र कम 

१ भाग .११ पं ाळा शवार गट न.ं६५,६६,६९,७० व ७६ मधील र त ेडांबर करण 
करणे. 

.१,३०,९८,१४१/- 

२ भाग .११ पं ाळा शवार गट न.ं१५० कसनराव नगर मधील र त ेडांबर करण 
करणे. 

.८३,२७,३८८/- 

३ भाग .११ मुंदडा नगर पं ाळा शवार गट न.ं१०१ मधील र त ेडांबर करण करणे.  .१,३५,९०,७२४/- 
४ भाग .११ भगवान नगर, भूषण कॉलनी प ं ाळा शवार गट न.ं१०२,१०४ मधील 

र त ेडांबर करण करणे. 
.१,२३,१७,१९८/- 

५ भाग .११ शा ी नगर, अं बका हौ.सो. व जीवन नगर मधील गट न.ं१०५,१०६,१०७ 
मधील र त ेडांबर करण करणे. 

.८६,२६,५१४/- 

                                                  एकूण र कम - .५,५९,५९,९६५/- 
िज हा वाष क योजना अंतगत या आ थक वषात नधी मळ याची श यता कमी अस याने 

स मा.सद यांचा प ांचा वचार करता जी कामे िज हा वा षक योजने अंतगत सन २०२१-२२ असे नमूद केलेल  
आहेत असे सव तावीत कामे सन २०२१-२२ ऐवजी सन २०२२-२३ म ये सदर ल ताव शासनाने ता वत 
क न नधी संदभात पाठ व यास मा यता दान कर यात येत आहे. 
सवानुमत ेमंजुर 

  अनुकूल मत े :- ६७   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

:- नयोजन मडंळ/आमदार नधी/मनपा नधी अंतगत भाग .०४ मधील राम मंद र 
चौक पासनू ते नेह चौक व ल मंद र (मठग ल ) ते साईबाबा मंद र ते एकता चौक व ल पेठ (जुना 
नशीराबाद रोड) पयतचा र ता कॉ ट करण करणे कामी येणारा एकूण र कम .६२,००,०००/- ल  मा चे 
खचास मा यता मळणेबाबत स मा.सद या,सौ.भारती कैलास सोनवणे यानंी दले या प ावर वचार क न 
नणय घेणे.
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असा ठराव कर यात येतो क , भाग .०४ मधील राम मंद र चौक पासून ते नेह चौक व ल 
मंद र (मठग ल ) ते साईबाबा मंद र ते एकता चौक व ल पेठ (जुना नशीराबाद रोड) पयतचा र ता 
कॉ ट करण करणेसाठ  कामाची एकूण र कम .६२,००,०००/- असून यापकै  महारा  सुवण जयंती 
नगरो थान महाअ भयान अतंगत यापवू  भाग .४ व ५ अतंगत पांझरापोळ ते द धची चौक व द धची चौक 
ते टॉवर पयतचा र ता डांबर करण करणे कामी र कम .१०,००,०००/- मा ला मळालेल  शासक य मा यता 
चुक ची ा त झालेल  अस याने सदरचे काम र  कर यात आलेले अस यान े श लक असलेल  र कम 
.१०,००,०००/- मधून न यान े ततृ कामाकर ता खच करणेस तसेच  र कम .२०,००,०००/- नधी आमदार 
नधीमधनू मळणार अस याने उवर त नधी र कम .३२,००,०००/- मा  हा म.न.पा.मधून उपल ध क न 
देणेस मा यता दान कर यात येत आहे.      
सवानमुत ेमजुंर 

  अनकूुल मत े :- ६७   तकुल मत े:- ०० 
सचूक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 
अनमुोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान

:- महासभा ठराव .२०४ द.२९/०८/२०१९ अ वये िज हा वकास योजने अंतगत 
भाग .०३ मधील जळगावं शवार स.नं.१०१/१ १०१/२ १०१/३ म ये आर ण .४८ म ये शाळा वकसीत 

करणेस मा यता दान कर यात आलेल  आहे परंत ू गे या २ वषात िज हा वकास योजने अंतगत नधी 
उपल ध झालेला नाह  यामुळे सदर ठरावात नमदू आर ण .४८  चा वकास मनपा नधीतून वर त 
करणेबाबत स मा.सद या,सौ.भारती कैलास सोनवणे यानंी दले या प ावर वचार क न नणय घेणे.
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असा ठराव कर यात येतो क , भाग .०३ मधील जळगावं शवार स.न.ं१०१/१ १०१/२ १०१/३ 

म ये आर ण .४८ म ये शाळा वकसीत करणे संदभात आर ण असून ते आर ण वकसीत करणे कामी 

महासभा ठराव .२०४ द.२९/०८/२०१९ अ वये िज हा वकास योजने अतंगत नधी उपल ध क न वकास 

करणे संदभात ठरावास मा यता दान कर यात आलेल  आहे परंत ूगे या २ वषाम ये िज हा वकास योजने 

अंतगत नधीची उपल धता झालेल  नस यान े सदर महासभा ठराव .२०४ द.२९/०८/२०१९ ठरावात नमूद 

आर ण .४८ चा वकास वर त मनपा नधीतनू करणेस मा यता दान कर यात येत आहे.       

सवानमुत ेमजुंर 

  अनकूुल मत े :- ६७   तकुल मत े:- ०० 

सचूक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 

अनमुोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान

:- िज हा वा षक योजने अतंगत मेह ण तलाव लगत असले या शवाजी 
उदयानास सरं ण भतं बाधंण ेव सशुो भकरण क न वक सत करणे कामी येणारा एकूण र कम .०४ 
कोट  मा च ेखचास मा यता मळणेबाबत मा. वरोधी प नेता, ी.सु नल सपुडू महाजन यांनी दले या 
प ावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगावं शहरात ाचीन मेह ण तलावा लगत शहरातील श त व 

े फळाने मोठे असे शवाजी उदयान ि थत असून शहरवा सयांसाठ  एकमेव पयटन, पक नक पॉट आहे. 

मा  सदयि थतीत उजाड, भकास झालेले आहे तसेच या उदयानास संर ण भतं नस यामुळे वृ तोडीचे 

माण दे खल वाढत आहे. यामुळे शहरातील भ य असे उदयानाचे अि त व धो यात आलेले असून शवाजी 

उदयानास संर ण भतं बाधंणे व सुशो भकरण क न वक सत करणे बाबत नागर कांकडून मागणी होत 

अस यान े िज हा वा षक योजने अतंगत मेह ण तलाव लगत असले या शवाजी उदयानास संर ण भतं 

बांधणे व सुशो भकरण क न वक सत करणे कामी येणारा एकूण र कम .०४ कोट  मा चे खचास मा यता 

दान कर यात येत आहे.     

िज हा वाष क योजना अंतगत या आ थक वषात नधी मळ याची श यता कमी अस याने 

स मा.सद यांचा प ांचा वचार करता जी कामे िज हा वा षक योजने अतंगत सन २०२१-२२ असे नमदू 

केलेल  आहेत असे सव तावीत कामे सन २०२१-२२ ऐवजी सन २०२२-२३ म ये सदर ल ताव शासनाने 

ता वत क न नधी संदभात पाठ व यास मा यता दान कर यात येत आहे. 
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सवानमुते मंजुर 
  अनकूुल मते  :- ६७   तकुल मते :- ०० 

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

:- िज हा वा षक योजने अंतगत कंवा वेळोवेळी शासन तरावर जो नधी उपल ध 
होईल या योजने अंतगत भाग .१५ अंतगत मेह ण महादेव मंद र ते म लत शाळेचा र ता खडीकरण व 
डांबर करण करणे तसेच र या या दो ह  बाजूस आर.सी.सी.गटार व रोड ॉ सगंला लॅब क हट बांधणे 
कामी येणारा एकूण र कम .१,००,००,०००/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत मा. वरोधी प नेता, 
ी.सु नल सुपडू महाजन यानंी दले या प ावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , िज हा वा षक योजने अंतगत कंवा वेळोवेळी शासन तरावर जो 
नधी उपल ध होईल या योजने अंतगत भाग .१५ अंतगत मेह ण महादेव मंद र ते म लत शाळेचा 
र ता खडीकरण व डांबर करण करणे तसेच र या या दो ह  बाजूस आर.सी.सी.गटार व रोड ॉ सगंला लॅब 
क हट बांधणे कामी येणारा एकूण र कम .१,००,००,०००/- मा चे खचास मा यता दान कर यात येत 
आहे.  

िज हा वाष क योजना अतंगत या आ थक वषात नधी मळ याची श यता कमी अस यान े
स मा.सद यांचा प ांचा वचार करता जी कामे िज हा वा षक योजने अतंगत सन २०२१-२२ असे नमदू 
केलेल  आहेत असे सव तावीत कामे सन २०२१-२२ ऐवजी सन २०२२-२३ म ये सदर ल ताव शासनाने 

ता वत क न नधी संदभात पाठ व यास मा यता दान कर यात येत आहे.      
सवानमुते मंजुर 

  अनकूुल मते  :- ६७   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 
अनुमोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान 

:- िज हा नयोजन मंडळांतगत येणा या वा षक योजने या सन २०२१-२२ या 
नधीतुन भाग .०९ म ये व वध १ ते ३ कामे करणे कामी येणारा एकूण र कम .५५ ल  मा चे खचास 
मा यता मळणेबाबत स मा.सद या, सौ. तभा गजानन देशमुख यानंी दले या प ावर वचार क न नणय 
घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , िज हा नयोजन मंडळातंगत येणा या वा षक योजने या सन २०२१-२२ 
या नधीतुन भाग .०९ म ये खाल ल नमदू व वध १ ते ३ कामे करणे कामी येणारा एकूण र कम .५५ 

ल  मा चे खचास मा यता दान कर यात येत आहे.      
 



F:\Itivrutt 2020-21\15.महासभा .33 द.15122021.doc 

82 

 

अ. . कामाचे नांव अंदािजत र कम 
१ भाग .९ अंतगत गट नं.९/१ लॉट न.ं३१ आनंद पाट ल यांचे घरापासुन त े

परामाथ नकेतन पयत र ता डांबर करण करणे. 
.३० ल  

२ भाग .९ अंतगत गट नं.२/२/२ ब लॉट न.ं१६ देसाई यांचे घरापासुन त े लॉट 
न.ं२४ पयत र ता डांबर करण करणे. 

.१५ ल  

३ भाग .९ अंतगत गट नं.२८ प रसरातील र त ेडांबर करण करणे. .१० ल  

                                               एकूण र कम - .५५ ल  
िज हा वाष क योजना अतंगत या आ थक वषात नधी मळ याची श यता कमी अस यान े

स मा.सद यांचा प ांचा वचार करता जी कामे िज हा वा षक योजने अतंगत सन २०२१-२२ असे नमदू 

केलेल  आहेत असे सव तावीत कामे सन २०२१-२२ ऐवजी सन २०२२-२३ म ये सदर ल ताव शासनाने 

ता वत क न नधी संदभात पाठ व यास मा यता दान कर यात येत आहे. 

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

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

:- िज हा नयोजन मंडळातंगत येणा या वा षक योजने या सन २०२१-२२ या 
नधीतुन भाग .०९ मधील गट न.ं२९,३० मु ताई नगर ते एसएमआयट  र ता नाला बांधकाम व यावर १० 
मीटर लॅब क हट टाकणे कामी येणारा एकूण र कम .९,९०,०००/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत 
स मा.सद या, सौ. तभा गजानन देशमुख यांनी दले या प ावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , िज हा नयोजन मंडळातंगत येणा या वा षक योजने या सन २०२१-२२ 
या नधीतनु भाग .०९ मधील गट न.ं२९,३० मु ताई नगर ते एसएमआयट  र ता नाला बांधकाम व 
यावर १० मीटर लॅब क हट टाकणे कामी येणारा एकूण र कम .९,९०,०००/- मा चे खचास मा यता 
दान कर यात येत आहे. 

िज हा वाष क योजना अतंगत या आ थक वषात नधी मळ याची श यता कमी अस यान े
स मा.सद यांचा प ांचा वचार करता जी कामे िज हा वा षक योजने अतंगत सन २०२१-२२ असे नमदू 
केलेल  आहेत असे सव तावीत कामे सन २०२१-२२ ऐवजी सन २०२२-२३ म ये सदर ल ताव शासनाने 

ता वत क न नधी संदभात पाठ व यास मा यता दान कर यात येत आहे.      
सवानमुते मंजुर 

  अनकूुल मते  :- ६७   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 
अनुमोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान

:- िज हा वा षक योजने अंतगत कंवा वेळोवेळी शासन तरावर जो नधी उपल ध 
होईल या योजने अतंगत भाग .१४ म ये स.न.ं२६७, २७० व जकात सोसायट  म ये र ते खडीकरण व 
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डांबर करण करणे कामी येणारा एकूण र कम .२,०४,२१,८३७/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत 
मा.सभापती, .स. .०३ ीमती रेखा चुडामण पाट ल यांनी दले या प ावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , िज हा वा षक योजने अंतगत कंवा वेळोवेळी शासन तरावर जो 
नधी उपल ध होईल या योजने अंतगत भाग .१४ म ये स.न.ं२६७, २७० व जकात सोसायट  म ये र ते 
खडीकरण व डांबर करण करणे कामी येणारा एकूण र कम .२,०४,२१,८३७/- मा चे खचास मा यता दान 
कर यात येत आहे.  

िज हा वाष क योजना अतंरग्त या आ थक वषात नधी मळ याची श यता कमी अस यान े
स मा.सद यांचा प ांचा वचार करता जी कामे िज हा वा षक योजने अतंगत सन २०२१-२२ असे नमदू 
केलेल  आहेत असे सव तावीत कामे सन २०२१-२२ ऐवजी सन २०२२-२३ म ये सदर ल ताव शासनाने 

ता वत क न नधी संदभात पाठ व यास मा यता दान कर यात येत आहे.      
सवानमुते मंजुर 

  अनकूुल मते  :- ६७   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 
अनुमोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान

:- शासक य नधी अतंगत भाग .०३ म ये व वध ०२ कामे करणे कामी येणारा 
एकूण र कम .१,९०,००,०००/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत स मा.सद या,सौ.रंजना भरत सपकाळे 
यानंी दले या प ावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , नागर कानंा व वध सोईसु वधा पुर वणे तसेच रहदार  व वाहतकू या 
सेवा पुर वणे कामी कामे क न घेणे गरजेचे असून याबाबत सदर प रसरातील नागर कांकडून सदर कामानंा 
लवकरात लवकर करणेबाबत सतत मागणी होत अस यान ेशासक य नधी अंतगत भाग .०३ म ये खाल ल 
नमदू व वध ०२ कामे करणे कामी येणारा एकूण र कम .१,९०,००,०००/- मा चे खचास मा यता दान 
कर यात येत आहे.    
अ. . कामाचे नांव अंदािजत र कम 
१ भाग .३ संपुण खेडी प रसरातील र ते डांबर करण करणे. .१,५०,००,०००/- 
२ भाग .३ जळगांव शवार गट न.ं८८/१/२/३ प रसरातील र त ेडांबर करण करणे. . ४०,००,०००/- 
                                                एकूण र कम - .१,९०,००,०००/- 
सवानमुते मंजुर 

  अनकूुल मते  :- ६७   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 
अनुमोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान
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:- नगरो थान महाअ भयान योजने या नधीतनू भाग .०३ म य े ीराम कॉलनी 
त े दशरथ नगर पयत र ता डांबर करण करण ेकामी येणारा एकूण र कम .६० ल  मा च ेखचास 
मा यता मळणेबाबत स मा.सद या,सौ.रंजना भरत सपकाळे यांनी दले या प ावर वचार क न नणय 
घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , नगरो थान महाअ भयान योजने या नधीतून भाग .०३ म ये 
ीराम कॉलनी ते दशरथ नगर पयत र ता डांबर करण करणे कामी येणारा एकूण र कम .६० ल  मा चे 

खचास मा यता दान कर यात येत आहे.      
सवानमुते मंजुर 

  अनकूुल मते  :- ६७   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 
अनुमोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान 

:- भाग .१९ म ये व वध १ ते ३ कामे करणे कामी येणारा एकूण र कम .२.१५ 
कोट  मा चे खचास मा यता मळणेबाबत स मा.सद य, ी. व म कसन सोनवणे यांनी दले या प ावर 
वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , नागर कानंा व वध सोईसु वधा पुर वणे तसेच रहदार  व वाहतकू या 
सेवा पुर वणे कामी कामे क न घेणे गरजेचे असून याबाबत सदर प रसरातील नागर कांकडून सदर कामानंा 
लवकरात लवकर करणेबाबत सतत मागणी होत अस यान े भाग .१९ म ये खाल ल नमदू व वध १ ते ३ 
कामे करणे कामी येणारा एकूण र कम .२.१५ कोट  मा चे खचास मा यता दान कर यात येत आहे.     
अ. . कामाचे नांव अंदािजत र कम 
१ भाग .१९ सु म कॉलनी अंतगत पोल स कॉलनी व प रसराम ये खडीकरण 

व डांबर करण करणे. 
.०१ कोट   

२ भाग .१९ सु म कॉलनी अंतगत गाडगेबाबा र ा टॉप ते ेमाबाई जैन 
शाळेपयत खडीकरण व डांबर करण करणे. 

.०१ कोट   

३ भाग .१९ सदा शव नगर व रामनगर, साई साद कॉलनी,एम.डी.एस.कॉलनी 
याम ये व वध ठकाणी क हट बांधणे.  

.१५ ल   

                                                एकूण र कम - .२.१५ कोट   

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

सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 
अनुमोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान 
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:- िज हा नयोजन मंडळा अंतगत येणा या वा षक योजने या सन २०२१-२२ या 
नधीतनू भाग .२ ड म ये व वध १ ते १६ कामे करणे कामी येणारा एकूण र कम .२,०७,०१,०००/- 
मा चे खचास मा यता मळणेबाबत स मा.सद य, ी. कशोर रमेश बा व कर यांनी दले या प ावर वचार 
क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , िज हा नयोजन मंडळा अंतगत येणा या वा षक योजने या सन २०२१-२२ 
या नधीतून भाग .२ ड म ये खाल ल नमूद व वध १ त े १६ कामे करणे कामी येणारा एकूण र कम 
.२,०७,०१,०००/- मा च ेखचास मा यता दान कर यात येत आहे.      
अ.क्र. कामाच ेनांव अंदािजत र कम 

१ भाग .२ वनोद सोनवणे, दगा जवळील संपुण ग ल  कॉ ट करण करणे. .२०,००,०००/- 
२ भाग .२ वनोद पाट ल यां या घरापासुन त े नवृ ती बा व कर यां या घरापयत 

र ता कॉ ट करण करणे. 
.९,९५,०००/- 

३ भाग .२ साईनाथ यां या घरापासुन त ेगवळी वाडा पयत र ता कॉ ट करण 
करणे. 

.९,९५,०००/- 

४ भाग .२ कचोर  वाले चौधर  यांची संपुण ग ल  कॉ ट करण करणे. .९,९०,०००/- 
५ भाग .२ गंगाराम गु जी यां या घरापासुन त ेसदाण ेयांच ेघरापयत 

आर.सी.सी.गटार बांधकाम करणे. 
.९,९५,०००/ 

६ भाग .२ इंगळे यांची संपुण ग ल  कॉ ट करण करणे. .९,५०,०००/ 
७ भाग .२ राजपुत ग ल  त ेमह  सोनवणे पा या या जार वाल  ग ल  संपुण 

कॉ ट करण करणे. 
.९,९५,०००/ 

८ भाग .२ चौघुले लॉट त ेअ नल जै वाल यां या घरापयत तसेच गोटु र ा वाले 
यां या घरापयत र ता कॉ ट करण करणे. 

.९,९६,०००/- 

९ भाग .२ मोहन सोनवणे यांची संपुण ग ल  कॉ ट करण करणे. .९,९०,०००/- 
१० भाग .२ ना या या बाजुला गवळी वाडा येथे र ता कॉ ट करण करणे. .९,००,०००/- 
११ भाग .२ चौघुले लॉट मधील गणेश गाढवे ची ग ल  त ेकाजल कराणा पयत 

र ता कॉ ट करण करणे. 
.९,९६,०००/- 

१२ भाग .२ बंट  गवळी व द तु चहावाले यांचे संपुण ग ल  कॉ ट करण करणे. .१५,००,०००/- 
१३ भाग .२ मनपा शाळा .२१ मधील खेडाळंुसाठ  १ हॉल तयार करणे. . १९,००,०००/- 
१४ भाग .२ छ नु इंगळे त ेना यापयत र ता कॉ ट करण करणे. .१५,००,०००/- 
१५ भाग .२ कांचन नगर मधील रमेश इंगळे यांची संपुण ग ल  कॉ ट करण करणे. . ९,९९,०००/- 
१६ भाग .२ कांचन नगर, चौघुले लॉट ले सटर प रसरात आर.सी.सी.गटार बांधकाम 

करणे. 
.३०,००,०००/- 

                                                  एकूण र कम - .२,०७,०१,०००/- 

िज हा वाष क योजना अंतगत या आ थक वषात नधी मळ याची श यता कमी अस याने 
स मा.सद यांचा प ांचा वचार करता जी कामे िज हा वा षक योजने अंतगत सन २०२१-२२ असे नमूद केलेल  
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आहेत असे सव तावीत कामे सन २०२१-२२ ऐवजी सन २०२२-२३ म ये सदर ल ताव शासनाने ता वत 
क न नधी संदभात पाठ व यास मा यता दान कर यात येत आहे. 
सवानुमत ेमंजुर 

  अनुकूल मत े :- ६७   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान

:- िज हा वा षक योजने अंतगत ा त सन २०२१-२२ या नधीतून भाग .१६ 
म ये व वध १ ते ०८ कामे करणे कामी येणारा एकूण र कम .१,२३,८८,०००/- मा चे खचास मा यता 
मळणेबाबत स मा.सद या,सौ.रे मा कंुदन काळे यानंी दले या प ावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , िज हा वा षक योजने अंतगत ा त सन २०२१-२२ या नधीतून भाग 

.१६ म ये खाल ल नमूद व वध १ ते ०८ कामे करणे कामी येणारा एकूण र कम .१,२३,८८,०००/- मा च ेखचास 

मा यता दान कर यात येत आहे.     

अ. . कामाच ेनांव अंदािजत र कम 
१ भाग .१६ मधील ढाके वाडी येथे र व ं  वाणी यांचे घरापासुन त े द प ी ीमाळ यांचे 

घरापयत र ता कॉ ट  व आर.सी.सी.गटार तयार करणे. 
.९९५०००/- 

२ भाग .१६ मधील अ रहंत कॉलनी म ये र ता कॉ ट करण करणे. .२००००००/- 
३ भाग .१६ मधील ई वर कॉलनी म ये संपुण ठकाणी आर.सी.सी.गटार तयार करणे. .९९५०००/- 
४ भाग .१६ मधील ल मीनगर प रसरातील र त ेकॉ ट करण करणे. .९९८०००/- 
५ भाग .१६ मधील ल मीनगर प रसरात आर.सी.सी.गटार  बांधकाम करणे. .७०००००/- 
६ भाग .१६ म ये कासमवाडी येथील ६ ग ल  संपुण कॉ ट करणे करणे. .४००००००/- 
७ भाग .१६ म ये सरदार व लभभाई पटेल उदयाना या आजुबाजुचे र त ेडांबर करणे 

करणे. 
.२००००००/- 

८ भाग .१६ मधील संपुण प रसरात ठक ठकाणी लॅब क हट तयार करणे.  .७०००००/- 
                                                        एकुण र कम - .१,२३,८८,०००/- 

िज हा वाष क योजना अंतगत या आ थक वषात नधी मळ याची श यता कमी अस याने 

स मा.सद यांचा प ांचा वचार करता जी कामे िज हा वा षक योजने अंतगत सन २०२१-२२ असे नमूद केलेल  

आहेत असे सव तावीत कामे सन २०२१-२२ ऐवजी सन २०२२-२३ म ये सदर ल ताव शासनाने ता वत 

क न नधी संदभात पाठ व यास मा यता दान कर यात येत आहे.   

सवानुमत ेमंजुर 
  अनुकूल मत े :- ६७   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 
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:- नगरो थान नधी, सुवण जयतंी नधी, शासनाचा श लक नधी इतर शास कय व 
मनपा नधीतून भाग .१६ म ये व वध १ ते ४ कामे करणे कामी येणारा एकूण र कम .१,८१,४३,७५६/- 
मा चे खचास मा यता मळणेबाबत स मा.सद य, ी.भगत रावलमल बालाणी यानंी दले या प ावर वचार 
क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , भाग .१६ मधील खाल ल नमूद कामे नागर कांना व वध सोईसु वधा 
पुर वणे कामी क न घेणे गरजेचे असुन याबाबत सदर प रसरातील नागर कांनाकडून सदर कामासाठ  सतत मागणी 
होत अस यामुळे नगरो थान नधी, सुवण जयंती नधी, शासनाचा श लक नधी इतर शास कय व मनपा नधीतून 
भाग .१६ म ये खाल ल नमूद व वध १ त े४ कामे करणे कामी येणारा एकूण र कम .१,८१,४३,७५६/- मा चे 

खचास मा यता दान कर यात येत आहे.       
अ. . कामाच ेनांव अंदािजत र कम 
१ भाग .१६ म ये सधंी कॉलनी कंवर नगर म ये कॉ ट र त ेतयार करणे. .१,०५,५८,२९२/- 
२ भाग .१६ मधील नवीन जोशी कॉलनीत डांबर  र त ेतयार करणे. .२१,७९,४३७/- 
३ भाग .१६ म ये जुनी जोशी कॉलनीत कॉ ट र त ेतयार करणे. .२४,९२,९९०/- 
४ भाग .१६ सधंी कॉलनी जवळ ट .एम.नगर म ये डांबर  र त ेतयार करणे. .२९,१३,०३७/- 
                                                       एकुण र कम - .१,८१,४३,७५६/- 

सवानुमत ेमंजुर 
   अनुकूल मत े :- ६७   तकुल मत े:- ०० 

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

:- नगरो थान नधी, सुवण जयतंी नधी, शासनाचा श लक नधी इतर शासक य व 
मनपा नधीतून भाग .१६ म ये व वध १ ते ११ कामे करणे कामी येणारा एकूण र कम .३,४६,१३,०००/- 
मा चे खचास मा यता मळणेबाबत स मा.सद य, ी.भगत रावलमल बालाणी यानंी दले या प ावर वचार 
क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , भाग .१६ मधील खाल ल नमूद कामे नागर कांना व वध सोईसु वधा 
पुर वणे कामी क न घेणे गरजेचे असुन याबाबत सदर प रसरातील नागर कांनाकडून सदर कामासाठ  सतत मागणी 
होत अस यामुळे नगरो थान नधी, सुवण जयंती नधी, शासनाचा श लक नधी इतर शासक य व मनपा नधीतून 
भाग क्र.१६ म ये खाल ल नमूद व वध १ त े११ कामे करणे कामी येणारा एकूण र कम .३,४६,१३,०००/- मा चे 

खचास मा यता दान कर यात येत आहे.       
अ. . कामाच ेनांव अंदािजत र कम 
१ भाग .१६ सव तम नगर व मुकंूद नगर मधील र त ेडांबर करण करणे. .५७,००,०००/- 
२ भाग .१६ मधील नाथ वाडा, मोचीवाडा र त ेडांबर करण करणे. .२९,७५,०००/- 
३ भाग .१६ म ये संचारनगर मधील र त ेडांबर करण करणे. .२५,००,०००/- 
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४ भाग .१६ ल मीनगर मधील र त ेकॉ ट करण करणे. .४३,४०,०००/- 
५ जुनी व नवीन स ाट कॉलनी मधील र त ेकॉ ट करण करणे. .७८,८६,०००/- 
६ संजय गांधी नगर मधील र त ेकॉ ट करणे. .१०,००,०००/- 
७ जाखनीनगर मधील र त ेकॉ ट करण करणे. .१३,१२,०००/- 
८ मासुमवाडी मधील र त ेडांबर करण करणे. .२७,००,०००/- 
९ सधंी कॉलनी मधील बाबा नगर मधील र त ेकॉ ट करण करणे. .१७,००,०००/- 
१० कासमवाडी मधील र त ेकॉ ट करण करणे. .३०,००,०००/- 
११ मंजूषा कॉलनी मधील र त ेकॉ ट करण करणे. .१५,००,०००/- 
                                                      एकुण र कम - .३,४६,१३,०००/- 

सवानुमत ेमंजुर 
   अनुकूल मते  :- ६७   तकुल मत े:- ०० 

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

:- जळगावं शहर महानगरपा लका ह ीत शासनाकडुन उपल ध होणारा नधी कंवा 
िज हा नयोजन मंडळाकडुन उपल ध होणा या नधीतून भाग .०७ गट न.ं५४ मधील आर.सी.सी.गटार 
बांधकाम करणे कामी येणारा एकूण र कम .८० ल  मा चे खचास मा यता मळणेबाबत 
मा.सभापती, .स. .०१ ी.स चन भमराव पाट ल यानंी दले या प ावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगावं शहर महानगरपा लका ह ीत शासनाकडुन उपल ध होणारा 
नधी कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडुन उपल ध होणा या नधीतनू भाग .०७ गट न.ं५४ मधील 
आर.सी.सी.गटार बांधकाम करणे कामी येणारा एकूण र कम .८० ल  मा चे खचास मा यता दान 
कर यात येत आहे. 

िज हा वाष क योजना अतंगत या आ थक वषात नधी मळ याची श यता कमी अस यान े
स मा.सद यांचा प ांचा वचार करता जी कामे िज हा वा षक योजने अतंगत सन २०२१-२२ असे नमदू 
केलेल  आहेत असे सव तावीत कामे सन २०२१-२२ ऐवजी सन २०२२-२३ म ये सदर ल ताव शासनाने 

ता वत क न नधी संदभात पाठ व यास मा यता दान कर यात येत आहे.      
सवानमुते मंजुर 

  अनकूुल मते  :- ६७   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 
अनुमोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान

:- जळगावं शहर महानगरपा लका ह ीत शासनाकडुन उपल ध होणारा नधी कंवा 
िज हा नयोजन मंडळाकडुन उपल ध होणा या नधीतून भाग .०७ गट न.ं५३ मधील आर.सी.सी.गटार 
बांधकाम करणे कामी येणारा एकूण र कम .३० ल  मा चे खचास मा यता मळणेबाबत 
मा.सभापती,पर्.स. .०१ ी.स चन भमराव पाट ल यांनी दले या प ावर वचार क न नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , जळगावं शहर महानगरपा लका ह ीत शासनाकडुन उपल ध होणारा 
नधी कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडुन उपल ध होणा या नधीतनू भाग .०७ गट न.ं५३ मधील 
आर.सी.सी.गटार बांधकाम करणे कामी येणारा एकूण र कम .३० ल  मा चे खचास मा यता दान 
कर यात येत आहे.   

िज हा वाष क योजना अतंगत या आ थक वषात नधी मळ याची श यता कमी अस यान े
स मा.सद यांचा प ांचा वचार करता जी कामे िज हा वा षक योजने अतंगत सन २०२१-२२ असे नमदू 
केलेल  आहेत असे सव तावीत कामे सन २०२१-२२ ऐवजी सन २०२२-२३ म ये सदर ल ताव शासनाने 

ता वत क न नधी संदभात पाठ व यास मा यता दान कर यात येत आहे.     
 

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

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

:- जळगावं शहर महानगरपा लका ह ीत शासनाकडुन उपल ध होणारा नधी कंवा 
िज हा नयोजन मंडळाकडुन उपल ध होणा या नधीतनू भाग .०७ गट न.ं५३ मधील ओपन पेस वक सत 
क न चेन लगं फे सींग (बगीचा बन वणे) करणे कामी येणारा एकूण र कम .१.१० कोट  मा चे खचास 
मा यता मळणेबाबत मा.सभापती, .स. .०१ ी.स चन भमराव पाट ल यांनी दले या प ावर वचार क न 
नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगावं शहर महानगरपा लका ह ीत शासनाकडुन उपल ध होणारा 
नधी कंवा िज हा नयोजन मंडळाकडुन उपल ध होणा या नधीतनू भाग .०७ गट न.ं५३ मधील 
ओपन पेस वक सत क न चेन लगं फे सींग (बगीचा बन वणे) करणे कामी येणारा एकूण र कम .१.१० 
कोट  मा चे खचास मा यता दान कर यात येत आहे.   

िज हा वाष क योजना अतंगत या आ थक वषात नधी मळ याची श यता कमी अस यान े
स मा.सद यांचा प ांचा वचार करता जी कामे िज हा वा षक योजने अतंगत सन २०२१-२२ असे नमदू 
केलेल  आहेत असे सव तावीत कामे सन २०२१-२२ ऐवजी सन २०२२-२३ म ये सदर ल ताव शासनाने 

ता वत क न नधी संदभात पाठ व यास मा यता दान कर यात येत आहे.     
सवानमुते मंजुर 

  अनकूुल मते  :- ६७   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 
अनुमोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान

:- िज हा वाष क योजने अतंगत या व वध नधीतनू भाग .१४ म ये व वध १ 
ते ५ कामे करणे कामी येणारा एकूण र कम .२.२४ कोट   मा चे खचास मा यता मळणेबाबत 
स मा.सद या,सौ.सुरेखा सुदाम सोनवणे यानंी दले या प ावर वचार क न नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , िज हा वाष क योजने अंतगत या व वध नधीतून भाग .१४ म ये 
खाल ल नमूद व वध १ त े५ कामे करणे कामी येणारा एकूण र कम .२.२४ कोट   मा च ेखचास मा यता दान 
कर यात येत आहे.       

अ. . कामाच ेनांव अंदािजत 
र कम 

१ भाग .१४ मशानभुमी त ेगट न.ं२५० पयत म ये आर.सी.सी.गटार बांधणे. . ४५ ल  

२ भाग .१४ अशोक कराणा त े वामी समथ चौक त ेतलाव चौपाट  पयत आर.सी.सी. 
गटार बांधणे. 

. ५४ ल  

३ भाग .१४ अशोक कराणा त ेनागसेन नगर या कोप यापयत आर.सी.सी.गटार बांधणे. . ३५ ल  

४ भाग .१४ वामी समथ चौक त ेमंगलपुर  पयत आर.सी.सी.गटार बांधणे. . ३० ल  

५ भाग .१४ गट न.ं२५४/३ या प रसरात र त ेकाँ ट करण करणे. . ६० ल  

                                                      एकुण र कम - .२.२४ कोट    

िज हा वाष क योजना अंतगत या आ थक वषात नधी मळ याची श यता कमी अस यान े

स मा.सद यांचा प ांचा वचार करता जी कामे िज हा वा षक योजने अंतगत सन २०२१-२२ असे नमूद केलेल  

आहेत असे सव तावीत कामे सन २०२१-२२ ऐवजी सन २०२२-२३ म ये सदर ल ताव शासनाने ता वत 

क न नधी संदभात पाठ व यास मा यता दान कर यात येत आहे. 

सवानुमत ेमंजुर 
  अनुकूल मत े :- ६७   तकुल मत े:- ०० 

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

:- िज हा वाष क योजने अंतगत या व वध नधीतनू भाग .१४ म ये व वध १ ते 
५ कामे करणे कामी येणारा एकूण र कम .१.९० कोट   मा चे खचास मा यता मळणेबाबत 
स मा.सद या,सौ.सुरेखा सुदाम सोनवणे यानंी दले या प ावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , िज हा वाष क योजने अंतगत या व वध नधीतून भाग .१४ म ये 
खाल ल नमूद व वध १ त े५ कामे करणे कामी येणारा एकूण र कम .१.९० कोट   मा चे खचास मा यता दान 
कर यात येत आहे.       
अ. . कामाच ेनांव अंदािजत र कम 

१ भाग .१४ मेह ण गट न.ं२५१/३ अ रामनगर प रसरातील र त ेकाँ ट करण क न 
आर.सी.सी.गटार बांधणे. 

. ४५ ल  

२ भाग .१४ मधील मेह ण स.न.ं२५० मधील हनुमान मंद र प रसरात आर.सी.सी. 
गटार बांधणे. 

. ४० ल  
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३ भाग .१४ मधील मेह ण प रसरातील रामे वर कॉलनी, वामी समथ क ा 
जवळील मागील व पुढ ल ग ल त आर.सी.सी.गटार बांधणे. 

. ३५ ल  

४ भाग .१४ गट न.ं२७४ ब मधील र त ेडांबर करण करणे.  . ४० ल  

५ भाग .१४ पाणी पुरवठा कायालय त े वामी समथ चौकापयत र ता डांबर करण 
करणे. 

. ३० ल  

                                                       एकुण र कम - .१.९० कोट    

िज हा वाष क योजना अंतगत या आ थक वषात नधी मळ याची श यता कमी अस यान े
स मा.सद यांचा प ांचा वचार करता जी कामे िज हा वा षक योजने अंतगत सन २०२१-२२ असे नमूद केलेल  
आहेत असे सव तावीत कामे सन २०२१-२२ ऐवजी सन २०२२-२३ म ये सदर ल ताव शासनाने ता वत 
क न नधी संदभात पाठ व यास मा यता दान कर यात येत आहे. 
सवानुमत ेमंजुर 

  अनुकूल मत े :- ६७   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान

:- सन २०२१-२२ शासना या नयोजन मंडळातील नधीमधून, द लते तर, नगरो थान, 
वै श ठपुण योजना तसेच महानगरपा लके या फंडातून भाग .०२ म ये व वध १ ते ५ कामे करणे कामी 
येणारा एकूण र कम .३,७३,५८,२५७/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत स मा.सद य, ी.नवनाथ व वनाथ 
दारकंुड ेयांनी दले या प ावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , सन २०२१-२२ शासना या नयोजन मंडळातील नधीमधून, द लते तर, 
नगरो थान, वै श ठपुण योजना तसेच महानगरपा लके या फंडातून भाग .०२ म ये खाल ल नमूद व वध १ त े५ 
कामे करणे कामी येणारा एकूण र कम .३,७३,५८,२५७/- मा च ेखचास मा यता दान कर यात येत आहे. 
अ. . कामाच ेनांव अंदािजत र कम 

१ भाग .२ महा वर िजनींग कॉनर त े ांती चौक र ता काँ ट करण करणे. .६७,५६,३२१/-  

२ भाग .२ ांती चौक त ेदालफळ व ममुराबाद रोडाला जोडणारे आडवे र त े

डांबर करण करणे. 

.७४,२०,१०९/- 

३ भाग .२ ांती चौक त े ड.बी.जैन हॉ पीटल त ेममुराबाद पुलाचा र ता 

डांबर करण करणे. 

.१,३१,८१,८२७/- 

४ भाग .२ ांती चौक त ेहुडको या कोप यापयत र ता डांबर  करणे. .६३,००,०००/-  

५ भाग .२ संभाजी चौक त ेशाम शदें यांचे घरापयत व य मराठा समाज 

मंद रापयत र ता डांबर करण करणे. 

.३७,००,०००/-  

                                                       एकुण र कम - .३,७३,५८,२५७/- 

िज हा वाष क योजना अंतगत या आ थक वषात नधी मळ याची श यता कमी अस यान े
स मा.सद यांचा प ांचा वचार करता जी कामे िज हा वा षक योजने अंतगत सन २०२१-२२ असे नमूद केलेल  
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आहेत असे सव तावीत कामे सन २०२१-२२ ऐवजी सन २०२२-२३ म ये सदर ल ताव शासनाने ता वत 
क न नधी संदभात पाठ व यास मा यता दान कर यात येत आहे.  
सवानुमत ेमंजुर 

  अनुकूल मत े :- ६७   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान

:- िज हा नयोजन मडंळा अंतगत नधीतून हर व ल नगर भागात साईबाबा मंद रा 
पासून पुलापयत आर.सी.सी.गटार व क हट बांधणेबाबत स मा.सद या,सौ.पावताबाई दाम ु भल यानंी 
दले या प ावर वचार क न नरण्य घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , ह र व ल नगर भागात गटार ंची असु वधा असुन गटार वंर क हट 
नस यान ेव सांडपाणी वाहुन जा याची यव था नस यान ेतसेच पाणी तुबं यान ेर ते खराब होत अस यान े
सदर सम या दरु करणे कामी िज हा नयोजन मंडळा अंतगत नधीतनू हर व ल नगर भागात साईबाबा 
मंद रा पासनू पुलापयत आर.सी.सी.गटार व क हट बांधणेकामी मा यता दान कर यात येत आहे.   

िज हा वाष क योजना अतंगत या आ थक वषात नधी मळ याची श यता कमी अस यान े
स मा.सद यांचा प ांचा वचार करता जी कामे िज हा वा षक योजने अतंगत सन २०२१-२२ असे नमदू 
केलेल  आहेत असे सव तावीत कामे सन २०२१-२२ ऐवजी सन २०२२-२३ म ये सदर ल ताव शासनाने 

ता वत क न नधी संदभात पाठ व यास मा यता दान कर यात येत आहे.    
सवानमुते मंजुर 

  अनकूुल मते  :- ६७   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 
अनुमोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान

:- महानगरपा लकेकडील उपल ध व वध शासक य नधीपकै  एका नधीतून हर व ल 
नगर, खडंरेाव नगर भागातील ना याला तातडीने संर ण भतं बांधणेबाबत स मा.सद या,सौ.पावताबाई दाम ु
भल यानंी दले या प ावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , पावसा या पा यामुळे आले या पुरात ह र व ल नगर, खडंरेाव नगर 
येथील ना यात वाहुन जाऊन एका कशोर वयीन मुल चा बळी गेला. गे या सहा-सात म ह यातील या 
ना यातील ह  तसर  दघुटना आहे. भ व यात अशी दघुटना होऊ नये यासाठ  या ना यावर रे वे पुल ते 
आर.एम.एस.कॉलनी दर यान संर ण भतं तातडीने बाधं याची आव यकता अस यान ेमहानगरपा लकेकडील 
उपल ध व वध शासक य नधीपकै  एका नधीतनू हर व ल नगर, खडंरेाव नगर भागातील ना याला तातडीने 
संर ण भतं बांधणे कामी मा यता दान कर यात येत आहे.  
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सवानमुते मंजुर 
  अनकूुल मते  :- ६७   तकुल मते :- ०० 

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

:- नयोजन स मती अंतगत जळगांव शहरात न यान ेहोणा या र यावर थमा ला ट 
पट, झे ा ा सगं, रफे टर, दशादशक व सुचक फलक बस वणे कामी येणारा एकूण र कम पये ०२ कोट  
मा  उपल ध क न देणेबाबत मा. वरोधी प नेता, ी.सु नल सुपडू महाजन यानंी दले या प ावर वचार 
क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहरातील मुख र यांसह व वध र ते डांबर करण, 
कॉ ट करणाची कामे व वध नधी अंतगत ता वत असून लवकरच सदर कामानंा कायारंभ होणार आहे. 
सदर र यांची कामे झा यावर र यावंर ल वदळीचा, नागर कांकडून वाहनाचंा वेग वाढू शकतो. प रणामी 
सुर त रहदार  व वाहतकु साठ  र यांवर थमा ला ट पट, झे ा ॉ सगं, रफे टर, सुचक फलक बस वणे 
आव यक अस यान े जळगावं शहरात न यान े होणा या र यावर थमा ला ट पट, झे ा ा सगं, रफे टर, 
दशादशक व सुचक फलक बस वणे कामी येणारा खच एकूण र कम पये ०२ कोट  मा  नयोजन स मती 
अंतगत उपल ध क न देणेकामी मा यता दान कर यात येत आहे. 

िज हा वाष क योजना अतंगत या आ थक वषात नधी मळ याची श यता कमी अस यान े
स मा.सद यांचा प ांचा वचार करता जी कामे िज हा वा षक योजने अतंगत सन २०२१-२२ असे नमदू 
केलेल  आहेत असे सव तावीत कामे सन २०२१-२२ ऐवजी सन २०२२-२३ म ये सदर ल ताव शासनाने 

ता वत क न नधी संदभात पाठ व यास मा यता दान कर यात येत आहे.      
सवानमुते मंजुर 

  अनकूुल मते  :- ६७   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 
अनुमोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान

:- जळगावं शहरातील अिजठंा चौफुल  प रसरात ३०० मटर पयतचे अवजड वाहन े
उभी करणेस बंद  करणेबाबत स मा.सद य, ी. शातं सुरेश नाईक यांनी दले या प ावर वचार क न नणय 
घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , अिजंठा चौफुल या चारह  बाजनेु अवजड वाहने उभी राहत अस याने 
सदर ल ठकाणी नेहमी छोटे-मोठे अपघात होत असतात व नेहमी वाहतूक ठ प होत अस यानेजळगावं 
शहरातील अिजंठा चौफुल  प रसरात ३०० मटर पयतचे अवजड वाहने (बसेस वगळून) उभी करणेस बंद  
करणेस मा यता दान कर यात येत असून या ठरावाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे कामी शासनाने 
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िज हा धकार  यांचे अ य ते खाल ल असलेल  र ते सुर ा समीतीला अवगत क न कायवाह  करणे संदभात 
चचा करावी.       
सवानमुते मंजुर 

  अनकूुल मते  :- ६७   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 
अनुमोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान

:- शवाजी नगर या भागातील डांगणासाठ  आर त असलेल  जळगावं शहर 
स.न.ं३४३/१/२/३/४/५ ह  जागा वकसीत करणे कामी ताव तयार क न िज हा डा अ धकार  
कायालयाकडसे नधी उपल धतेसाठ  पाठ वणेकामी मा यता मळणेबाबत स मा.सद य, ी.नवनाथ व वनाथ 
दारकंुड ेयांनी दले या प ावर वचार क न नणय घेणे.  

असा ठराव कर यात येतो क , शहरातील शवाजी नगर या भागात डांगणाची आव यकता असून 
या प रसरात आर ण माकं ७ व ८ अंतगत स ह नंबर ३४३/१/२/३/४/५ ह  जागा डांगण हणनु आर त 
अस यान े शवाजी नगर या भागातील डांगणासाठ  आर त असलेल  जळगांव शहर स.न.ं३४३/१/२/३/४/५ ह  
जागा वकसीत करणे कामी ताव तयार क न िज हा डा अ धकार  कायालयाकडसे नधी उपल धतेसाठ  
पाठ वणेकामी मा यता दान कर यात येत आहे.      
सवानमुते मंजुर 

  अनकूुल मते  :- ६७   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 
अनुमोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान

:- शवाजी नगर मशानभमुी येथे वखचान े बांधकाम क न शातंी मं ाची 
कोन शला लावणेस परवानगी मळणेबाबत स मा.सद य, ी.नवनाथ व वनाथ दारकंुड ेव स मा.सद य, 
ी. कशोर रमेश बा व कर यांनी दले या प ावर वचार क न नणय घेणे.  

असा ठराव कर यात येतो क , शवाजी नगर मशानभमुी येथे शांतीमं ाची कोन शला नस यामुळे 
स मा.सद य, ी.नवनाथ व वनाथ दारकंुड ेव स मा.सद य, ी. कशोर रमेश बा व कर यांना शवाजी नगर 
मशानभुमी येथे वखचाने बांधकाम क न शांती मं ाची कोन शला लावणेस परवानगी देणे कामी मा यता 
दान कर यात येत आहे.     
सवानमुते मंजुर 

  अनकूुल मते  :- ६७   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 
अनुमोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान
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:- अमतृ योजने अंतगत भाग .१४ मधील मेह ण पर सरातील स.न.ं२७१ मधील 
ओपन पेस म ये ऑ सीजन पाक तयार करणेबाबत स मा.सद य, ी.राज  झप  पाट ल यांनी दले या 
प ावर वचार क न नणय घेणे.  

असा ठराव कर यात येतो क , भाग .१४ रामे वर कॉलनी प रसरात मोठया सं येने कामगारवग 
राहतो, प रसरातील बालगोपालांना खेळ यासाठ  व थोरामोठयानंा फेर फटका मार यासाठ  प रसरात चांग या 
दजाचा बगीचा नाह . तसेच या प रसरालगतच औदयो गक वसाहत अस यान ेमोठया माणात दषुण होत 
असते दषुणामळेु नागर कानंा व वध आजार होत असतात उदा. द याचे आजार, वचेचे आजार यामुळे 
नागर कांचे आरो य धो यात येत आहे. मेह ण सव नं.२७१ म ये ओपन पे म ये अमतृ योजने अतंगत 
ऑ सीजन पाक तयार केला तर पयावरणाचा समतोल साधला जाईल व नागर कानंा ऑि सजन पाक मुळे 
शु द हवा मळेल व यामुळे नाग रकाचें आरो य सुधार यास मदत होणार अस यान े भाग .१४ मधील 
मेह ण पर सरातील स.न.ं२७१ मधील ओपन पेस म ये अमतृ योजने अंतगत ऑ सीजन पाक तयार करणे 
कामी मा यता दान कर यात येत आहे.     
सवानमुते मंजुर 

  अनकूुल मते  :- ६७   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 
अनुमोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान

:- ाळा, हुडको भागातील गट .२२२/२ मधील खु या जागेवर शाद  हॉल बांधकाम 
क न मळणेबाबत तसेच सदर बांधकामासाठ  लागणारा नधी नयोजन मंडळातून उपल ध क न मळणेबाबत 
ी.जाक र रसलु पठाण, शवसेना, महानगर संघटक जळगांव शहर यानंी मा.महापौर यानंा दले या प ावर 
वचार क न नणय घेणे.  
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असा ठराव कर यात येतो क , पं ाळा हुडको भागात सदयि थतीत शाद  हॉल अस याने पं ाळा, 
हुडको भागातील गट .२२२/२ मधील खु या जागेवर शाद  हॉल बांधकाम क न मळणेबाबत तसेच सदर 
बांधकामासाठ  लागणारा नधी नयोजन मंडळातनू उपल ध क न मळणेबाबत ी.जाक र रसलु पठाण, 
शवसेना, महानगर संघटक जळगावं शहर यानंी दलेला ताव  नामंजूर कर यात येत आहे.      
बहुमताने नामंजुर 

  अनकूुल मते  :- ३६   तकुल मते :- ३१ 
सूचक  :-  शेख हसीनाबी शर फ 
अनुमोदक :-  सोनवणे कैलास नारायण
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:- मेह ण तलाव पर सरातील रामे वर कॉलनीकड ेजाणा या हरवाई क पा या 
कना यावर ल जागा “प ी घर” व बटर लाय गाडन कर ता मळणेबाबत अ य  व स चव, मराठ  
त ठान,जळगांव यांनी मा.महापौर यांना दले या प ावर वचार क न नणय घेणे.

असा ठराव कर यात येतो क , मराठ  त ठान व सुबो नयो केमीक स यां या संयु त वदयमाने 
मेह ण तलाव पर सरात “प ी घर” बन व याचा संक प कर त आहे. ५५ फुट उंच व दोन हजार प ी बस ु
शकतील असे अ याधु नक व आकषक “प ी घर” जळगावं शहरा या वैभवात मानाचा तुरा रोवणार आहे. प ी 
घरा या आजुबाजुला प ानंा दाणे टाक याकर ता खुल  जागा व या याच बाजुला बटर लाय गाडन याचे सु दा 
नयोजन मराठ  त ठान कर त आहे. जळगावं शहरातील दानशुर य तीम वा या उदयोजकां या आ थक 
पाठबळामळेु हे श य आहे. लोक सहभागातनु वकास या संक पनेवर मराठ  त ठान सतत काम कर त 
आहे. 

प ी घर व बटर लाय गाडन या कर ता मेह ण तलाव पर सरातील रामे वर कॉलनीकड ेजाणा या 
हरवाई क पा या कना यावर ल जागा त ठानला उपल ध क न द यास तलाव पर सराचा वकास सा य 
करता येणार आहे. याच भागात त ठान ने रानमेवा क पा या मा यमातुन ५०० फळझाड े लावलेल  
आहेत. 

प ांना खायला फळ मळावी हणन ती संक पना राब व यात आल  आहे. याचाच व तार हणनू 
प ांना उन-वारा, पाऊस या पासुन संर ण मळावे हणनू “प ी घर” बन व याची योजना असून सदर प ी 
घराला सुबो नयो केमीक स यांचे अथसहा य असुन प ी घराला  “सुबो नयो प ी घर” असे नामकरण केले 
जाणार अस यान ेमेह ण तलाव पर सरातील रामे वर कॉलनीकड ेजाणा या हरवाई क पा या कना यावर ल 
जागा “प ी घर” व बटर लाय गाडन कर ता मराठ  त ठान व सुबो नयो केमीक स,जळगावं यानंा देणे 
कामी मा यता दान कर यात येत आहे.       
सवानमुते मंजुर 

  अनकूुल मते  :- ६७   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 
अनुमोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान 

:- मोहाडी र यावर ल मनपा ह ीत असले या व वन वभागा या अख यार त 
असले या लांडोरखोर  उदयानास वदं नय हदंहुदयस ाट शवसेना मुख बाळासाहेब ठाकरे उदयान असे नाव 
देणेबाबत शवसेना महानगर मुख, ी.शरद शामराव तायड े यानंी मा.महापौर यानंा दले या प ावर वचार 
क न नणय घेणे.
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असा ठराव कर यात येतो क , मोहाडी र यावर ल मनपा ह ीत असले या व वन वभागा या 
अख यार त असले या लांडोरखोर  उदयानास “ वदं नय हदंहुदयस ाट शवसनेा मखु बाळासाहेब ठाकरे ” 
उदयान अस ेनामकरण करणे कामी मा यता दान कर यात येत आहे.      
सवानमुत ेमजुंर 

  अनकूुल मत े :- ६७   तकुल मत े:- ०० 
सचूक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 
अनमुोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान

जळगावं िज हा मोटार ओनस & ा सपोट एजट असो सएशन,पोलन पेठ,जळगांव 
यानंा क ट मनसाठ  दलेल  मेह ण शवारातील स.स.न.ं३० मधील १.६६ हे टर जागा ता यात घेणे व 
नगरपा लके या कायकाळातील ठराव .१४४ द.२४/०८/१९८७ व ठराव .२०६ द.२५/०८/१९८८ 
महानगरपा लकेचे आ थक हत वचारात घेता सदर ठराव र  क न यायालयाची थगीती नस यान े
कायदे शर बाबी तपासनू शासनाने सदर जागेचा ताबा घे याची व नुकसान भरपाई आकारणी करणेबाबतची 
कायवाह  करणेबाबत स मा.सद य, ी. शांत सुरेश नाईक यानंी दले या प ावर वचार क न नणय घेणे.
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असा ठराव कर यात येतो क , जळगावं नगरपा लका,जळगावं चे त काल न शासक यांनी याचें 
जा. .३२४४ द.२९/१२/१९८३ व आदेश .४२६/८४-८५ द.०५/०९/१९८४ नुसार मेह ण शवारातील स.स.न.ं३० 
मधील १.६६ हे टर जागा जनरल से े टर ,जळगावं िज हा मोटास ओनस & ा सपोट एजट 
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असो सएशन,पोलन पेठ,जळगांव यांना क ट मनसाठ  ३ वषासाठ  भाडपे यान ेदे यात आल  होती. यानुसार 
सदर जागेचा ताबा असोसीएशनला दे यात आला होता. या नतंर असोसीएशने केले या मागणीनूसार सदर 
जागा ९९ वषा या मुदतीसाठ  भाडपे ा कराराने देणेबाबत ठराव त काल न नगरपा लकेने ठराव .१४४ 
द.२४/०८/१९८७ रोजी पा रत केला होता व यास शासनाची मंजुर  कर ता ताव पाठ व याचे नमदू होते. 

यानतंर नगरपा लकाचे ठर वलेले भाड ेजा त अस यान ेनमूद क न असो सएशनने वाजवी कंमत 
आका न सदर जागा कायम व पी मालक  ह काने मळावी अशी वनतंी नगरपा लकेस अजा दारे केल . 
यानुसार नगरपा लकेने ठराव .२०६ द.२५/०८/१९८८ पा रत क न र कम .११,२५,०००/- एवढया कंमतीस 
असो सएशनला मालक  ह काने दे यास मंजुर  दलेल  होती व याबाबतीत शासनाची मंजुर  घे याचे यात 
नमदू होते. मा  अदयापपावेतो वर ल दो ह  ठरावानंा शासनाची मंजुर  ा त झालेचे दसनू येत नाह . 
यानतंर शासनाने महानगरपा लका अ ध नयमातील तरतदु नुसार द.०२/०५/२०१६ रोजी सदर जागेचा ताबा 
महानगरपा लकेस दे याबाबतचा आदेश देखील सदर असो सएशनला बजावलेला आहे. 

उ त नमदू बाबींचा वचार करता जळगावं िज हा मोटार ओनस & ा सपोट एजट 
असो सएशन,पोलन पेठ,जळगांव यानंा क ट मनसाठ  दलेल  मेह ण शवारातील स.स.न.ं३० मधील १.६६ 
हे टर जागा ता यात घेणे व नगरपा लके या कायकाळातील ठराव .१४४ द.२४/०८/१९८७ रोजी व ठराव 
.२०६ द.२५/०८/१९८८ महानगरपा लकेचे आ थक हत वचारात घेता सदर दो ह  ठराव र  करणेस  मा यता 
दान कर यात येत आहे. 

तसेच यायालयाची थगीती नस याचे व इतर कायदे शर बाबी तपासनू शासनाने सदर जागेचा 
ताबा तातडीने घे याची व नुकसान भरपाई आकारणी करणेबाबतची कायवाह  करणेस मा यता दान कर यात 
येत आहे. 
सवानमुते मंजुर 

  अनकूुल मते  :- ६७   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 
अनुमोदक :- नाईक शांत सुरेश

RCH-II अंतगत कायरत अ धकार  / कमचार  यानंा कायम सेवेत सामावून 
घेणेबाबत मा.सभागहृनेता, ी.ल लत वजय को हे यानंी दले या प ावर वचार क न नणय घेणे.
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असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर एकाि मक आरो य व कुटंूब क याण सोसायट  जळगांव 
RCH-II अंतगत कं ाट  प दतीने भरावया या पदांसाठ  Walk in Interwiew साठ ची जा हरात द.२३/०१/२०१० 
या लोकमत ादे शक यात काशीत कर यात आलेल  होती. सदर मुलाखत द.३०/०१/२०१० रोजी घे यात आल . 
या मुलाखतीनुसार नवडसूची जा हर कर यात आल . या नवड याद नुसार सव म हला अ धकार  RCH-II या 
पदावर द.२८/०५/२०१० रोजी जू झाले या आहेत. 

म हला वैदयक य अ धकार  या पदावर जू झा यापासून आजपावेतो दले या नागर  आरो य क ाअंतगत 
येणार  सव कामे उदा.बाहय ण तपासणी, साथरोग नयं ण, प स पोल ओ अ भयान, सव रा य काय म, PCP 
NDT अंतगत दवाखाने तपासणी, MR Campain सारखे लसीकरण काय म राब वणे, नय मत लसीकरण क न 
घेणे, व र ठांनी त डी अथवा लेखी आदेशीत केलेल  सव कामे तसेच सदया या कोरोना या जाग तक महामार या 
काळातह  सव कामे जबाबदार न ेपार पाडलेल  आहेत. 

महारा  शासन, नगर वकास वभाग यांचेकडून द.०३/०८/२०१७ द.०६/१२/२०१८ द.१०/१२/२०१८ व 
द.१७/१२/२०२१ रोजी या प ात जनन व बाल आरो य काय म अंतगत (RCH-II) कं ाट  मानधन त वावर ल 
कमचा यांचे पद नहाय मा हती व सदर कमचा यांना मनपा या कायम सेवेत सामावून घेणे बाबत मा.महासभेने 
ठराव केलेला आहे काय ? याबाबत वचारणा केलेल  आहे. याअनुषंगाने सदर मा हती ई-मेल दारे (ठरावा शवाय) 
द.२४/०३/२०१८, द.३१/०३/२०१८, द.३१/०५/२०१८ व द.२२/०२/२०१९ रोजी नगर वकास वभाग मं ालय येथे 
पाठ व यात आलेल  आहे. वर ल तारखांना नगर वकास वभाग मं ालय येथून ा त झाले या प ा या अनुषंगाने 
सव RCH-II अ धकार  यांना कायम सेवेत सामावून घे यासाठ च े वनंती अज द.२१/०२/२०१९, द.२०/१०/२०१९, 
द.२४/०३/२०२१ व द.२५/०८/२०२१ रोजी सादर केलेले आहेत. 

RCH-II अंतगत कमचा यांना कायम सेवेत सामावून घे याचे प  नगर वकास वभाग, मं ालय येथून 
द.०४/१०/२०२१ रोजी आयु त,ना शक/जळगांव/मालेगांव/अहमदनगर/धुळे मनपा अ धन त RCH-II अंतगत कं ाट  
अ धकार /कमचार  यांना मनपा या आ थापने या कायम पदावर सामावून घेणे बाबत आयोिजत बैठक त सव 
मनपाचे कायम सेवेत सामावून घे याबाबतचे ताव माग व यात आलेले होत.े  

या मनपांनी मं ालयात RCH-II कमचा यांना कायम सेवेत सामावून घे याबाबतचे ताव सादर केले 
या मनपांनी मं ालयातून RCH-II अंतगत कायरत अ धकार /कमचार  यांना आ थापने या कायम सेवेत सामावून 
घे याची मंजुर  दे यात आल  आहे. द.०५/१०/२०२१ रोजी या मं ालया या बैठक त चं पुर मनपाने ताव सादर 
केला असता यां या RCH-II अंतगत कमचा यांना कायम सेवेत सामावून घे यास मंजूर  दे यात आल  आहे तसेच 
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यापुव  मरा भा दर, धुळे, पुणे, पपंर  चचंवड, सांगल - मरज कुपवाडा, औरंगाबाद, मालेगांव, बहृ मुंबई, परभणी 
या मनपांनी RCH-II अंतगत कायरत कमचा यांना कायम सेवेत सामावून घे यासाठ चे ताव सादर केले असता 
सदर कमचा यांना कायम सेवेत सामावुन घे यास मंजूर  मळालेल  आहे. 

जळगांव शहर महानगरपा लकेत RCH-II अंतगत कायरत अ धकार  / कमचार  यांनी मे-२०१० पासून 
केले या कामाचा व वारंवार केले या वनंती अजाचा सहानुभूतीपुवक वचार करता यांना जळगांव शहर 
महानगरपा लके या कायम सेवेत सामावून घेणसे मा यता दान कर यात येत आहे. तर  शासनाने याबाबतची 
आव यक ती या वर त सु  करावी.  
सवानुमत ेमंजुर 

  अनुकूल मत े :- ६७   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान

िज हा अतगत बदल  क न मळणेबाबत ी.म नराम सोमा भोये, लपीक, 
महानगरपा लका,जळगावं यानंी मा.महापौर यानंा दले या अजावर वचार क न नणय घेणे.
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असा ठराव कर यात येतो क , ी.म नराम सोमा भोये, लपीक, महानगरपा लका,जळगांव हे 
द.२९/११/२०१२ पासनू सरळसेवा पदभरती या अनषुंगाने अज.(S.T) या वगातुन लपीक पदावर कायरत 
असून यांचे मुळगांव ता.सा  िज हा धुळे ये थल अस यान े यानंी कौटंु बक प रि थती व लहान भाऊ अपंग 
असलेबाबत तसेच आई वडील वयोवृ द अस यान े आंतरिज हा बदल  होणे कामी वनतंी अज केलेनूसार 
ी.म नराम सोमा भोये, लपीक, महानगरपा लका,जळगांव याचंी धुळे िज हा प रषद येथे िज हा अंतगत 

बदल  करणे कामी मा यता दान कर यात येत आहे. सदर बाबतीत शासनाने यो य ती कायवाह  करावी.        
सवानमुत ेमजुंर 

  अनकूुल मत े :- ६७   तकुल मत े:- ०० 
सचूक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 
अनमुोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान

द.२०/०९/२०२१ रोजी सपं न झाले या ऑनलाईन (ॲप दारे) थायी स मती 
सभेचे इ तवृ त कायम करणे.

असा ठराव कर यात येतो क , द.२०/०९/२०२१ रोजी संप न झाले या ऑनलाईन (ॲप दारे) थायी 
स मती सभेचे इ तवृ त कायम करणेस मा यता दान कर यात येत आहे.      
सवानमुते मंजुर 

  अनकूुल मते  :- ६७   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 
अनुमोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान

ऑनलाईन ब डींग लॅन मनेजमट स ट म यो य रतीने काय वीत ठेव यासाठ  
द.०१/०४/२०२१ पासनु द.३१/०३/२०२२ पयत या कालावधीसाठ  ०१ (एक) कमचार  नयु ती करणेस मुदत 
वाढ व १२ म ह याचे वेतनापोट  येणा या एकूण र कम .६,९०,६६०/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत 
शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेणे.
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असा ठराव कर यात येतो क , रा यातील ड वग महानगरपा लकांसाठ  बांधकाम परवानगी देणे 
कर ता संगणक य आ ावल ची अंमलबजावणी सु  करणे बाबतचे .ट .पी.एस.-१८१७/१८२/म.ुस./न व-१३ चे 
द.२८/०३/२०१८ रोजीचे प  ा त झाले असुन या अनषुगंाने संगणक य आ ावल ची या सु  करणे बाबत 
शासनाने आदेशीत केलेले आहे. तसेच शासना या महा.आय.ट . वभागाकडून महा.आय.ट ./पी.आर.जे/०१/००३-
२०१६ द.०५/०५/२०१८ या प ानुसार सव संबंधीत महापा लकानंी द.०१/०८/२०१८ कंवा या पुव  ऑनलाईन 
ब डींग लॅन मॅनेजमट स ट म काया वीत कर याचे आदेश दलेले होते. 

यानुसार ऑनलाईन ब डीगं लॅन मॅनेजमट स ट म राब वणेसाठ  द.०३/०४/२०१८ या शासन 
नणया नुसार ०२ तां क मनु यबळ उपल ध क न घेणेसाठ  धान स चव मा हती तं ान वभागाकड े
द.०१/०९/२०१८ रोजी मागणी कर यात आलेल  होती. 

यानुसार दोन तां क म युषबळ महा आय.ट .ने उपल ध क न दलेले आहेत. याची मुदत 
द.३०/०९/२०२० रोजी संपलेल  आहे. मा  द.१०/१२/२०२० रोजी या महा आय.ट . या ा त झाले या ई मेल 
नुसार नुकतेच न वन युनीफाईड डी.सी.आर मंजुर झालेले असुन या कर ता दोन तां क मनु य बळाची गरज 
होती असे प टपणे नमदु आहे. या अनुषंगाने ०२ (दोन) तां क मनु यबळाची मुदत वाढ देणे आव यक 
आहे. महाआयट चे द.२७/१०/२०२० रोजी चे ा त प ानसुार द.०१/१०/२०२० ते द.३१/०३/२०२१ पयत एकुण 
०६ म ह याचे वेतन पोट  .६,१६,०७६/- (अ र  पये सहा ल  सोळा हजार शहा तर मा ) पुव  अदा केले 
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आहेत. सदरचा खच हा वकास शु का या, कागदप  ेव इतर संगणक य कामकाज खच या लेखा शषातनु 
घे यात आलेला आहे. 

वर नमदु के यानुसार यापवु  ऑनलाईन ब डींग लॅन मॅनेजमट स ट म राब वणेसाठ  दोन तां क 
म यु यबळ महा आय.ट .न े उपल ध क न दलेले होते मा  या दोन कमचा यापंैक  एक कमचार  याचंी 
महा.आय.ट .कंपनी माफत भसुावळ नगरप रषद येथे नयु ती कर यात आलेल  आहे. यामुळे द.०१/०४/२०२१ 
ते द.३१/०३/२०२२ पयत पुढ ल १२ म ह या कर ता १ (एक) कमचार  याचंी नयु ती करणेस मुदत वाढ व १२ 
म ह याचे वेतना पोट  येणारा खच र कम .६,९०,६६०/- मा  (अ र  पये सहा ल  न वद हजार सहाश े
साठ मा ) अदा कर यास मा यता दान कर यात येत आहे.      
सवानमुते मंजुर 

  अनकूुल मते  :- ६७   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 

अनुमोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान

 जळगावं शहर महापा लका मालक चा मोकाट जनावरे बदं त करणेचा क डवाडा ३ 
वष कालावधीसाठ  व.सौ.सुगनबाई शव काश चांगरे गो-सेवा सं था हे क डवाडयाचे उ प नाचे ३०% 
वा म व (रॉय ट ) शु क म.न.पा.स देणेस तयार अस याने न वदा अट  शत नुसार म ता देणेस मा यता 
मळणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेणे.

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महापा लका मालक चा मोकाट जनावरे बंद त करणेचा 
क डवाडा ३ वष कालावधीसाठ  जनावरांची देखभाल करणेस चाल वणे कामी खाजगी, अनुभवी गो-सेवा सं थेस 
देणे कामी यापुव  ५ ते ६ वेळा क डवाडयाची जा हर सूचना स द केल  असता तसाद न मळा यान ेपु हा 
१. दै नक लोकमत द.१९/०८/२०२१ वृ तप ात दरप काची जा हर सुचना स द केल . द.२६/०८/२०२१ 

पयत एकह  दरप काची न वदा ा त झालेल  नाह . 
२. दै नक लोकमत द.२७/०८/२०२१ रोजी दरप काची फेर जा हर सुचना स द क न सु दा 

द.०६/०९/२०२१ पयत एकह  न वदा ा त झालेल  नाह . 
३. दै नक लोकमत द.०९/०९/२०२१ रोजी दरप काची जा हर सुचना स द केल  असुन द.१६/०९/२०२१ 

रोजी मुदतीत एकच न वदा व.सौ.सुगनबाई शव काश चांगरे गो-सेवा सं था वसतंवाडी 
ता.िज.जळगावं यांची ा त झालेल  आहे. 

वर ल माणे तस या वेळेस एकच न वदा ा त झालेने शासन नणय .सी.ट ./२०१७/ . .८/इमार 
सावज नक बांधकाम वभाग मं ालय, मुंबई ३२ द.२७/०९/२०१८ या नणयानुसार १ कंवा अ धक न वदा 
ा त झा यास या न वदा उघडुन पढु ल कायवाह  करावी असे नमुद आहे. यानसुार ा त एकच न वदा 

उघडणेस अं तम नणय न वदा समीतीने घेवनु न वदा उघड यास मा यता द यानुसार व.सौ.सुगनबाई 
शव काश चांगरे गो-सेवा सं था, वसतंवाडी ता.िज.जळगांव यांनी क डवाडयाचे उ प नाचे ३०% वा म व 
(रॉय ट ) शु क महानगरपा लकेस देणार अस यान े जळगांव शहर महापा लका मालक चा मोकाट जनावरे 
बंद त करणेचा क डवाडा ३ वष कालावधीसाठ  व.सौ.सुगनबाई शव काश चांगरे गो-सेवा सं था,वसतंवाडी 
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ता.िज.जळगावं यांना महानगरपा लके या न वदा अट  शत नुसार म ता देणेस मा यता दान कर यात येत 
आहे.       
सवानमुत ेमजुंर 

  अनकूुल मत े :- ६७   तकुल मत े:- ०० 
सचूक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 

        अनमुोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान
म.न.पा.तफ सावज नक बांधकाम वभागामाफत खा देश क या क व य ी 

ब हणाबाई चौधर  साव.उदयाना या पुवस ना व यपुण योजना सन- २०१८-१९ अंतगत साव.शौचालय न याने 
बांधनू तयार असून व छता यु नट मुख भाग .७ व म य व छता न र क यांनी सादर केले या 
अहवालानुसार सदर शौचालय पे ॲ ड युज त वावर देणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न 
नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , म.न.पा.तफ सावज नक बांधकाम वभागामाफत खा देश क या 
क व य ी ब हणाबाई चौधर  साव.उदयाना या पवुस ना व यपुण योजना सन- २०१८-१९ अतंगत 
साव.शौचालय न यान ेबांधनू तयार असून व छता यु नट मुख भाग .७ व मु य व छता न र क 
यानंी सादर केले या अहवालानुसार सदर शौचालय पे ॲ ड यजु त वावर देणेबाबत. 

खा देश क या क व य ी ब हणाबाई चौधर  साव.उदयाना या पवुस शौचालय बाधंलेले असून याचें 
ववरण खाल ल माणे आहे. 

 शौचालय स स सं या मुतार  सं या नानगहृ 
पु ष ०१ ०३ ० 

ी ०१ ०२ ० 
एकूण- ०२ ०५ ० 

वर ल माणे शौचालय पे ॲ ड युज त वावर खाल ल नकष व अट  शत स अधीन राहून देता येईल. 
१. शौचालयाची देखभाल दु ती, रंग रंगोट  क न सुि थतीत ठेवून पैसे दया व वापरा (पे ॲ ड युज) 

या त वावर कमान ५ वष कालावधी क रता देता येईल. 
२. सदर शौचालय वापरा क रता .५/- व मुतार  मोफत वापर करणे कामी सेवा शु काचे दर राहतील. 
३. सदर शौचालयाची व मुता याचंी रंग रंगोट  व दु ती देखभाल वेळोवेळी करावी लागेल. 
४. शौचालयाची व मुता यांची साफ सफाई व जंतनुाशकांचा वापर दैनं दन करावा लागेल. 
५. या सं थेस प ेॲ ड युज त वावर देणेपवु  .५००/- या मु ांक पेपरावर करारनामा अट  शत  क न 

दयावा लागेल. 
६. पे ॲ ड यजु वर शौचालय देणे क रता ५ वष कालावधी क रता सुर ा ठेव हणनू .१०,०००/- भरणे 

आव यक आहे. 
वर ल माणे अट  शत  नुसार पे ॲ ड युज त वावर शौचालय व मुता या द यास म.न.पा.चा 

यावर होणारा खच वाचेल व नागर कांना चांग या कारे सु वधा उपल ध होईल. तसेच हायवे लगतचा 
भाग अस यान ेबाहेरगांवी जाणारे नागर क इतर  ठकाणी लघुशकेंस जाणार नाह . तर  खा देश क या 
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क वयी ी ब हणाबाई चौधर  साव.उदयाना या पुवस शौचालय पे ॲ ड युज त वावर देणे क रता थायी 
स मती ठराव .३५६ द.२०/०९/२०२१ अ वये वर ल १ ते ६ अट  शत  नागर कांना शौचालयाचा वापर 
करणे कामी .५/- व मुतार  मोफतसाठ  मा यता दलेल  आहे. तसेच दै नक लोकमत द.१३/१०/२०२१ 
रोजी दरप काची जा हर सूचना स द क न मुदतीत ६ दरप काचे सलबदं पा कटे ा त झालेनुसार 
याचे दर ा त झाले. 

 

अ. . सं थेचे नांव शौचालयाचे उ प नाचे ट केवार  
१. अखील मेहतर वाि मक समाज 

रचना मक काय सं था जळगांव. 
५% 

२. सु वधा सॅ नटेशन सि हस जळगांव. १०% 

३. जन हत क याण पयावरण संर ण सं था १३% 

४. शव सुगंध मेहतर वाि मक  समाज 
बहुउ े शय सं था 

१५% 

५. नवल वे फेअर फाऊंडशेन ना शक २५% 

६. लोबल ह जन फाउंडशेन जळगांव ३०% 

वर ल पधा मक त ता म ये सदर शौचालय पे ॲ ड युज त वावर देणे क रता ा त रॉय ट  
दरानुसार लोबल ि हजन फाउंडशेन जळगांव सं था यानंी सवा धक ३०% रॉय ट  ( वा म व शु क) 
(उ प ना या मैा सक) महानगरपा लकेकड े जमा कर या या अट वर व सदर सं था दरवष  वा म व 
शु काचे ५% वाढ कर या या अट वर व उपरो त अट नंसुार करारनामा क न ५ वषा या कालावधी क रता 
देणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

स मा.सद यांनी सभागहृात सदर वषयासंदभात चच दर यान या सुचना केले या आहेत याची 
शासनाने न द यावी. 
सवानमुते मंजुर 

  अनकूुल मते  :- ६७   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 
अनुमोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान

सन २०२०-२१ या आ थक वषाच े ले यास (जमा व खच) मजूंर  देणेबाबत 
शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेणे.

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लकेच ेसन २०२०-२१ या व तीय वषाचे 
वा षक लेख ववरण प ात आरं भची श लक .३३०,२२,९२,१९३/- व भाग अ व क ची एकुण र कम 
.४२०,०७,७६,५८३/- मा  इतक  र कम जमा असनु झालेला खच र कम .४४४,०४,५०,५०१/- मा  इतका 

आहे. वष अखेर श लक र कम .३०६,२६,१८,२७५/- इतक  आहे. सदर श लकेत जळगांव िज हा 
म यवत  सहकार  बँक ल.जळगांव चे शअेस ची र कम .२,८१,७८,१००/- मा  दश वलेल  आहे. 
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महारा  महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ चे कलम ९४ (१) चे तरतदु नसुार सदर जमा व 
खचाच ेअवलोकन केले. सन २०२०-२१ या आ थक वषाच े ले यास (जमा व खच) व पढू ल कायवाह  
करणेस मा यता दान कर यात येत आहे.     
सवानमुत ेमजुंर 

  अनकूुल मत े :- ६७   तकुल मत े:- ०० 
सचूक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 
अनमुोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान

जळगावं शहर महानगरपा लका भाग स मती .०१ ते ०४ अंतगत मे. थाप य 
कं लट टस ् ा. ल. अमरावती या कंपनीने सन २०२०-२१ व सन २०२१-२२ म ये केले या वाष क देखभाल 
दु ती या कामी आले या एकूण र कम .२,०६,४७,५७८/- मा चे खचास मा यता मळणेकामी शासनाकडुन 
आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , महानगरपा लका ह ीतील संपुण मालम तांचे (ज मन व इमारती) 
जी.आय.एस. णाल दारे सव ण करणे, संपुण मालम ताचें संगणीकृत करमु य नधारण  व कर आकारणी 
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करणे कामी थाप य क ट टस ् (आय) ा. ल. यांना आदेश .ज.म.न.पा./ .स. .०१ ते ०४/२२५३ 
द.०४/०१/२०१७ अ वये कायादेश दे यात आलेला आहे. द.०४/०१/२०१७ या करारना यानुसार  नमुद अट  व 
शत या अ धन राहून द.०४/०१/२०१७ पासुन सदर कंपनीने खाल ल माणे कामे केलेल  आहेत. थाप य 
क ट टस ् (आय) ा. ल. याचें द.०३/०५/२०१८ चे प ाचे अनुषंगाने त काल न आयु त यानंी 
द.०१/०४/२०१८ ते द.३०/०९/२०१८ अखेर ६ मह ने मुदतवाढ दलेल  होती. त नतंर पुन: च थाप य 
क ट टस ् (आय) ा. ल. यांचे द.११/०६/२०१९ प ानुसार यानंी अपे ी या माणे द.०१/१०/२०१८ पासनु 
द.३१/०३/२०२० पयत मुदतवाढ आयु त यांचे मा यतेने उपायु त याचेंकडील प  जा. ./ .स. ./०१/६९४ 
द.१९/०८/२०१९ अ वये मुदतवाढ दान केलेल  आहे. तसेच थाप य क ट टस ् (आय) ा. ल. याचें 
द.२९/०४/२०२० चे प ानुसार ३१ माच २०२१ पयत मुदतवाढ आयु त याचें मा यतेने उपायु त याचें कडील 
प  जा. ./ .स. .१/१०९१ द.०३/११/२०२० अ वये मुदतवाढ दान केलेल  आहे. तसेच ततु करणी सन 
२०१९-२० अखेर पयत वाष क देखभाल दु ती कामी थायी स मती ठराव .१५५ द.०४/०९/२०१९ अ वये 
र कम .२,०८,६२,६३१/- मा चे खचापकै  यापुव  थायी स मतीचे मा यतेन े .१,०७,९४,८१४/- मा चे खचास 
ा त मा यता र कम वजा जाता र कम .१,००,६७,८१८/- चे खचास मा यता दान केलेल  आहे. तसेच 

जादा माण क रता सन २०१९-२० साठ  मळकती २२९९३X .१९,०८,४१९/- मा चे खचास थायी स मती 
ठराव .२१९ द.१०/०१/२०२० अ वये मा यता दान केलेल  आहे. सदर कामासाठ  सन २०२०-२१ या 
अंदाजप कात .दोन कोट ची तरतदु केलेल  आहे. 

सन २०२०-२१ चे वाष क देखभाल दु तीसाठ  
भाग स मती .०१  ३२,१००x८३ = २६,६४,३००/-  
भाग स मती .०२  २४,०३९x८३ = १९,९५,२३७/-  
भाग स मती .०३  २८,४१७x८३ = २३,५८,६११/-  
भाग स मती .०४  २४,२१०x८३ = २०,०९,४३०/-  

         एकुण -      १,०८,७६६x८३ = ९०,२७,५७८/- 
उपरो त माणे सन २०२०-२१ साठ  वाष क देखभाल दु तीसाठ  एकुण खच .९०,२७,५७८/- मातर् 

सदर खचासाठ  सन २०२०-२१ या वाष क अंदाज प कातं केले या .दोन कोट  या तरतदु मधुन खचास 
मा यता दान कर यात येत आहे. 

तसेच सन २०२१-२२ वाष क अंदाजप कातं फेरमु याकंनाचे कामासाठ  .एक कोट  प नास ल  
मा ची तरतुद कर यात आलेल  आहे यापकै  वाष क देखभाल दु तीसाठ  

भाग स मती .०१ ते ०४ एकुण मळकती १२००००x८३ = ९९६००००/- व  
भाग स मती .०१ ते ०४ एकुण खुले भुखडं २००००x८३ = १६६००००/- असे एकुण 

.१,१६,२०,०००/- मा  
उपरो त माणे सन २०२१-२२ साठ  वाष क देखभाल दु तीसाठ  एकुण खरच् .१,१६,२०,०००/- 

मा  सदर खचासाठ  सन २०२१-२२ या वाष क अदंाजप कांत केले या .एक कोट  प नास ल  या 
तरतुद मधुन खचास मा यता दान कर यात येत आहे. 

देखभाल दु ती बाबत करारना यात मालम ताकरा या फेरआकारणी अं तम याद  स द 
झा यानतंर काम सु  करणे बाबत नमदू आहे. तसेच सन २०१७-१८, सन २०१८-१९ व सन २०१९-२० या 
वषा या देखभाल दु ती खचासाठ  थायी स मतीची मा यता घे यात आलेल  आहे मा  सन २०१७ म ये 
महानगरपा लकेचया श क कमचार  यानंी मे.उ च यायालय खंउ पठ औरंगाबाद येथे यांचे वतेना बाबत 
या चका दाखल केलेल  होती यावेळी मे. यायालयात त काल न आयु त यानंी सदरचे फेरमु याकनाचे काम 



F:\Itivrutt 2020-21\15.महासभा .33 द.15122021.doc 

114 

 

पुण झा यानंतर येणा या र कमेतुन श क कमचार  यांची देणी अदा करणेबाबत त ाप  सादर केलेले 
होते. सन २०१७ पयत इकडील भाग स मती .०१ ते ०४ मधील मालम ताकर व पाणीप ी वसुल चे सव 
काम हे मॅ युअल  होते. मा  सदर कामासाठ  पुरेसा वळे मळावा, लवकरांत लवकर व जा तीत जा त 
वसुल  उ ट सा य क न श कांचे मोबदला अदा करता यावा या क रता सदर सव णाचे काम सु  
असतांनाच सन २०१७-१८ पासुन पाणीप ी व मालम ताकर वसुल चे काम संगणीकृत करणेसाठ  संबंधीत 
कंपनीस त काल न आयु त यांचे मा यतेन े त काल न उपायु त (महसुल) यांचेकडील प  .२४३३ 
द.२३/०१/२०१७ व प  .७४ द.२४/०५/२०१७ अ वये संगणक कृत काय णाल  वकसीत करणेकामी दे यात 
आलेले होते व यानुसार कायवाह  सु  कर यात आल  होती. सदर बाबतीत करारना यातील मु ा .१२ ए 
टेप २ नुसार सदर कामाचे एका मळकतीं या ए साठ  ८३/- . मा माणे दर वषा या ३१ माच पयत 

काम केलेले आहे. 
सदर कंपनी थाप य क स ट ट,अमरावती यानंा कायादेश जा. .२२५३, द.०४/०१/२०१७ अ वये 

काम दलेले आहे. न वदेतील अट  व शत  नुसार तसेच करारना यानुसार सदर कंपनीस कामाची मुदत १५ 
म हने हणज े द.३१/०३/२०१८ पयत होती. त नतंर आयु त यां या मा यतेनुसार वेळोवेळी सदर कामास 
खाल ल माणे मुदतवाढ दे यात आलेल  आहे. सदर मुदतवाढ दे याची कारणे खाल  दश वलेल  आहेत. 
कारणे- 

१. जळगावं शहर महानगरपा लका ह ीत न याने तयार होणा या मळकतींची सं या जवळ जवळ ३२००० 
इतक  हणजेच अपे ेपे ा जा त झा याने मुदतवाढ दे यात आल . 

२. सन २०१८ म ये जळगावं शहर महानगरपा लकेची साव ीक नवडणकू झाल  यात वसुल  
वभागाकडील सव कमचार  यांची नवडणकू कामी नयु ती कर यात आलेल  होती यामुळे माहे 
ए ल २०१८ ते मा हे ऑग ट २०१८ पयत स ह णा या कामासाठ  मनु यबळ परु व यात आलेले 
न हते यामुळे सदर या कामास मुदतवाढ दे यात आल . 

३. त नतंर लोकसभा नवडणकू येत देखील थकबाक  नस याचा दाखला देणे, तसेच नवडणकू कामी 
व वध कामे करणेसाठ  कमचार  वग यांची सेवा अ ध ह त करणेत आलेल  होती. कर ता सदर 
सव णा या कामाची गती संथ होती. त नतंर स टबर म ह यात वधानसभा नवडणकू साठ  सु दा 
घरप ी वभागातील कमचार  यांची सेवा अ ध ह त के याने काम वेळेत पुण होव ू शकले नाह , 
यामुळे मुदतवाढ दे यात आल . 

४. माच २०२० पासुन को वड-१९ या फैलामुळे क  शासन व रा य शासन यांनी वेळोवेळी लॉकडाऊन 
घोषीत के यान ेसदर कामावर याचा प रणाम होवनू वेळेत पुण होवू शकले नाह . यामुळे मुदतवाढ 
दे यात आल . 

५. तसेच को वड-१९ या काळात महारा  शासनामाफत राब व यात आले या माझे कुटंूब माझी 
जबाबदार  या मो हमे अतंगत घरप ी वभागातील सव कमचार  यांची नयु ती झालेल  अस याने, 
सव णा या कामासाठ  मनु यबळ पुर वता आले नाह , यामुळे सदर कामास मुदतवाढ दे यात आल . 

६. सन १९९१ व सन १९९५ चे फेरमु याकंनाचे भाडमेु यदर इकडील कायालयात उपल ध न हते 
परंत ु सदर कंपनीस सदरचे भाडमेु यदर पुर व या शवाय सदरचे फेरमु यांकनाचे काम करणे 
सदर कंपनीस श य न हते हणनू उपायु त यांचे नदशानुसार भाग स मती .०१ ते ०४ या 
सव वसुल  लपीकांकडून जु या डाटा रिज टरव न सन १९९१ व सन १९९५ चे दर एक  क न 
याव न सन १९९१ व १९९५ चे भाडमेु य दरत ता संबंधीत कंपनीस पुर व यात आला. सदर 



F:\Itivrutt 2020-21\15.महासभा .33 द.15122021.doc 

115 

 

दर एक  क न त ता तयार कर यासाठ  कालावधी लागला हणनु सदर कामास मुदतवाढ 
दे यात आल . 

मुदतवाढ- 

१. िज हा धकार  तथा आयु त यांचे द.०४/०५/२०१८ चे मा यतेनुसार सदर कामास द.३०/०९/२०१८ 
पयत प हल  मुदतवाढ दे यात आलेल  होती. 

२. त नतंर आयु त याचें कडील द.१९/०८/२०१९ या मा यतेने प  .६९४ द.१९/०८/२०१९ अ वये 
द.३१/०३/२०२० पयत दसुर  मुदतवाढ दलेल  होती. 

३. त नतंर आयु त याचें कडील द.०२/११/२०२० या मा यतेन े प  .१०९१ द.०३/११/२०२० अ वये 
द.३१/०३/२०२१ पयत तसर  मुदतवाढ दलेल  होती. 

४. त नतंर आता आयु त याचें कडील द.२४/०९/२०२१ या मा यतेन े प  .११३४ द.३०/०९/२०२१ 
अ वये द.३१/०३/२०२२ पयत चौथी मुदतवाढ दलेल  आहे. 
उपरो त माणे सन २०२०-२१ साठ  वाष क देखभाल दु तीसाठ  एकुण खच .९०,२७,५७८/- सदर 

खचासाठ  सन २०२०-२१ या वाष क अंदाज प कातं केले या .दोन कोट  या तरतदु मधुन खचास मा यता 
दान कर यात येत आहे तसेच सन २०२१-२२ साठ  वाष क देखभाल दु तीसाठ  एकुण खच 
.१,१६,२०,०००/- सदर खचासाठ  सन २०२१-२२ या वाष क अंदाज प कातं केले या .एक कोट  प नास ल  

मा या तरतदु मधुन खचास मा यता दान कर यात येत आहे. 

   सवानुमते मजुंर 
  अनकूुल मते  :- ६७   तकुल मते :- ०० 

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

 ी.अ मनो ीन श.ेअमीर बादल वाला, रा.१८९, भवानी पेठ, जळगावं याचंी 
मे.जळगावं यायालया या नकालानुसार घरप ीची र कम .२,२७,०६७/- नल खत कर याबाबत शासनाकडुन 
आले या तावावर वचार क न नणय घेणे.
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असा ठराव कर यात येतो क , भाग स मती .२ अतंगत वसुल  भाग .०२/०८ मालम ता 
.१३४८ वर ी.अ मनो ीन श.ेअमीर बादल वाला रा.१८९ भवानी पेठ जळगांव यानंी जळगांव येथील 
यायालयात पेशल स ह ल सुट .३७१/०५ अ वये दावा दाखल केला होता. द.११/०१/२००७ रोजी दा याचा 
नकाल अजदार यांचे बाजनेु लाग यान े म.न.पा.तफ द.०४/१०/२००५ रोजी मागील कराची र कम मागणी 
केलेल  नोट स ह  मे. यायालयाने र  केलेल  आहे. सदर नकाला व द म.न.पा.तफ कोणतेह  अ पल दाखल 
केलेले नस यामुळे मे.कोटा या आदेशाचे पालन करणे गरजेचे आहे. यामुळे मळकतधारकाने मे.कोट जळगांव 
यायालयात अवमान या चका दाखल केलेल  असुन ती सदयि थतीत याय व ट आहे. तर  सन २००४ ते 

सन २०२१-२२ पावेतो थकबाक ची र कम सन २०२१-२२ अखेर र कम .१२,४०,५२५/- मा  थक त र कम 
असुन मे. यायालया या नकाला नुसार .२,२७,०६७/- मा  नल खत क न उवर त र कम .१०,१३,४५८/- 
मा  शा तीसह वसुलपा  र कम अस यान े अजदार यांनी मे.कोटा या द.११/०१/२००७ दा या या नकाला 
नुसार .२,२७,०६७/- मा  (मालम ता कराची र कम) नल खत करणे कामी महारा  महानगरपा लका 
अ ध नयम १९४९ चे कलम १५२ अ वये मा यता दान कर यात येत आहे.       
सवानमुते मंजुर 

  अनकूुल मते  :- ६७   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 
अनुमोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान

 जळगावं शहर महानगरपा लके या ता यात असणा या व भ व यात ता यात येणारे 
गाळे, हॉल व र हवासी गाळे यांचा ललावाने वनीयोग करणेकामी या ललावा या अट  व शत  तसेच भाड े
करारना या या अट  व शत चा मसदुा नि चत करणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न 
नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , जळगावं शहर महानगरपा लके या ता यात असणा या व भ व यात 
ता यात येणारे गाळे, हॉल व र हवासी गाळे ललावाने वनीयोग करणेबाबत महासभा ठराव .५४५ 
द.१२/०८/२०२१ अ वये धोरणा मक नणय घे यात आलेला आहे. सदर ठरावां या अनुषंगाने कायवाह  करणे 
आव यक आहे. 

त पवु  महासभा ठराव .५४५ द.१२/०८/२०२१ नुसार नद शत के या माणे गाळे ललावा या इतर 
अट  व शत , ललावात गाळा घेणा या गाळेधारकांना भाड े करारनामा हे थायी स मती या मा यतेन े
नि चत क न घेणे यो य अस यान े सदर या ललावा या अट  व शत , ललावात गाळा घेणा या 
गाळेधारकांचा भाड ेकरारनामा मसदुा सोबत संल न केलेला आहे तसेच आव यकते माणे आयु त यानंा इतर 
अट  व शत  नि चत करता येतील. 

उपरो त नुसार जळगांव शहर महानगरप लके या ता यात असणा या व भ व यात ता यात येणारे 
गाळे, हॉल व र हवासी गाळे संदभातील ललावा या अट  व शत  तसेच भाडकेरारना या या सोबत या 
मसदुयास मा यता दान कर यात येत आहे.  

स मा.सद यानंी सभागहृात सदर वषयासदंभात चच दर यान या सुचना केले या आहेत याची 
शासनाने न द यावी. 
सवानमुते मंजुर 

  अनकूुल मते  :- ६७   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 
अनुमोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान 

दै नक बाजार वसुल  शु क सुधार त क न नवीदा स द करणेबाबत 
शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

 
असा ठराव कर यात येतो क , दै नक बाजार वसुल  शु क वसुल  कामी थायी स मती ठराव .३४६ 

द.०९/०७/२०२१ अ वये .१,८६,३४,०००/- मा  देकार र कम नि चत करणेस मा यता दे यात आल  होती. 

यानुसार सदर देकार रकमेअ वये दै नक बाजार शु क वसुल  करणे कामी जा हर ई- न वदा सूचना .८५ 

द.२३/०७/२०२१ अ वये स द कर यात आल  होती. सदर न वदेस कोणताह  तसाद मळाला नाह . 

यामुळे तसर  फेर ई- न वदा सूचना स द कर यातआल  असता सदर न वदा सूचनेस देखील कोणताह  

तसाद मळाला नाह . मागील म याचा कालावधीत द.१०/०७/२०२१ रोजी संपलेला अस यान ेसदर म तेदार 

करण शंकर भालोदकर यानंा थायी स मती ठराव .३४६ द.०९/०७/२०२१ अ वये न वदा या पूण 

होईपावेतो मुदतवाढ दे यात आल  होती. न वदा या पूण हो या अगोदर म तेदार यांचे द.०७/०९/२०२१ चे 

प ानूसार सदयि थतीत हॉकसची सं या पहाता मला सा ताह क र कम भरता येणे श य नाह . तर  

द.१३/०९/२०२१ पासून दै नक बाजार शु क वसुल  म.न.पा. शासना माफत करावी असे सूचीत केले आहे. 

याअनुषंगाने आयु त  यांचे मा यतेने द.१३/०९/२०२१ पासून म.न.पा.कमचार  याचेंकडून वसुल  कर यात येत 

आहे. यातील मागील वसुल  खाल ल त या माणे 
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अ. . वसुल  कालावधी एकूण वसुल  र कम ( .) सरासर  दैनं दन वसुल  ( .) 
१ द.१३/०९/२०२१ त े द.१४/११/२०२१ २२६२४८० ३५९१२ 

   वर ल त यानुसार मनपा कमचा याकंडून होत असले या वसुल या अनषुंगाने सरासर  पये 

१,३१,०७,८८०/- मा  वा षक दै नक बाजार शु क वसुल  होव ूशकते परंत ुमनपा कमचार  वसुल  कालावधीत 

पावसा या य ययामळेु व को वड-१९ या पा वभूमीवर देखील हॉकस सं येवर प रणाम झालेला आहे. 

भ व यात को वड ादभुाव ओसर यावर हॉकस या उपि थतीत वाढ हो याची श यता वचारात घेता तसेच 

वसुल साठ  म.न.पा.ने नेमले या कमचार  यानंी मया दत सं या व हंगामी यवसायीक ल ात घेता अंदाजीत 

२५ ट केवाढ अपे ीत ध न जवळपास .१,६४,००,०००/- मा  देकार र कम नि चत करणेस मा यता दान 

कर यात येत आहे. 

न वदा काळात को वड-१९ चा ादभुाव वाढ यास व यामुळे हॉकस या उपि थतीवर नबध आ यास 
हॉकस या उपि थतीचा स हक न भरणा रकमेत सुट दे याचे आयु त यांना अ धकार राहतील मा  नयमीत 
अ त मण कायवाह मळेु म तेदारास कोणतीह  सुट देता येणार नाह  या कारची अट न वदेत/ करारना यात 
समा व ट कर यात यावी. 
सवानमुते मंजुर 

  अनकूुल मते  :- ६७   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 
अनुमोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान 

नागर  द लते तर व यात सुधारणा योजने अंतगत जळगावं शहर 
महानगरपा लका ह ीत भाग .१९ मधील मेह ण अतंगत स.नं.२१ मधील र ते खडीकरणासह डांबर करण 
करणे कामी म तेदार वै णवी ब डकॉन जळगावं याचें न वदा र कमेइतकेचेच सवात कमीचे दर ि वकारणे व 
सदर कामी येणारा एकूण खच र कम .२९,०७,८८६/- मा चे खचास मा यता मळणेकामी शासनाकडुन 
आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

 
असा ठराव कर यात येतो क , नागर  द लते तर व यात सुधारणा योजने अतंरग्त जळगावं शहर 

महानगरपा लका ह ीत भाग .१९ मधील मेह ण अतंगत स.नं.२१ मधील र ते खडीकरणासह डांबर करण 
करणे कामास  िज हा धकार  जळगांव याचें कडील प  .नप/ नयोजन/आर.आर./६९७/२०२१ द.१२/०५/२०२१ 
अ वये शासक य मा यता दान केलेल  आहे. यानुसार आयु त मनपा यांचे द.२३/०५/२०२१ या मा यतेने 
अ वये उ त कामाची ई न वदा सुचना .७९/०८ सन २०२१-२२ https://mahatenders.in वर स द 
कर यात आल  अशी ई- न वदा सुचना मनपा प  .सा.बा./२४१ द.१०/०६/२०२१ चे प ा वये दै.सामना या 
वतमान प ात द.११/०६/२०२१ रोजी स द के यानुसार संगणका दारे न वदा भरणेकर ता द.१०/०६/२०२१ ते 
द.२४/०६/२०२१ पयत मुदत दे यात आल  होती. मुदतीत संगणका दारे https://mahatenders.in वर दले या 
मदुतीत ०२ ई न वदा सदर संकेत थळावर ा त झाले या आहे. महारा  शासन सावज नक बांधकाम वभाग 
प रप क .सीएट -२०१७/ . .८/इमा-२ द.२९/०१/२०१९ अ वये थम मागणीवेळी दोनच न वदा ा त 
झा यास नयमानुसार कायवाह  करावी असे सू चत आहे. यानुसार सदर कामाचे आले या ई- न वदांचे 
संगणकावर कागदप ाचें फो डर .०१ उघडले असता ०२ म तेदाराचें उ त कामाचे ा त झालेले ई- न वदा 
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कागदप ांचे संबंधीत यु नट अ भयतंा व साव.बांधकाम वभागाचे उपलेखापाल यांनी छाननी केल  असता खाल  
नमदु म तेदार यांनी सव आव यक या कागदप ाचंी पुतता केलेल  अस यान े न वदा स मतीने दलेला 
नणया नुसार याचें ई न वदा फो डर न.ं२ द.१२/१०/२०२१ रोजी ओपन क न उ त म तेदार यांनी दले या 
ई- न वदा दरांचा तुलाना मक त याची संगणकावर ं ट त काढुन घे यात आल  असुन उ त तुलना मक 
त याचंी त मुळ करणास जोडलेल  असुन या नुसार ई- न वदा दरांचा तुलना मक त ता खाल ल माणे. 
अ. . न वदाधारकाचे नावं न वदा र कम .२४४६४९७/- अपे ीत खच 

१ एल.एच.पाट ल कं शन 

ा. ल.जळगावं 

न वदा र कमेवर ७.७७% जा तीचे दराने २६३६५९०/- 

२ वै णवी ब डकॉन जळगांव न वदा र कमेइतकेचेच दराने २४४६४९७/- 

वर ल तुलना मक त ता पाहता म तेदार वै णवी ब डकॉन जळगांव यांचे दर इतर म तेदारापे ा 
कामाचे न वदा र कमेइतकेचेच दर सवात कमी आलेले आहे. यानुसार सदर कामी र कम .२४४६४९७/- 
मातर् इतका खच न वदा र कमे माणे आहे. पंरत ु न वदेत नमदु माणे आले या दरानुसार िज.एस.ट . 
कामगार वमा, टे ट ंग चाजस, व रॉय ट  यां या र कमा खाल ल माणे समा व ठ करावया या आहे. 

०१ न वदा माणे अपे ीत खच र कम २४४६४९७/- 

०२ िज.एस.ट .१२% २९३५८०/- 

०३ कामगार वमा ०.५०% १२२३२/- 

०४ टे ट ंग चाजस ५०५०/- 

०५ रॉय ट  १५०५२७/- 

 एकुण अपे ीत खच र कम . :- २९०७८८६/- 

भाग .१९ मधील मेह ण अतंगत स.नं.२१ मधील र ते खडीकरणासह डांबर करण करणे कामी वर 
नमदु माणे न वदेत आलेले दरास व सव शासक य कर समा व ठ क न एकुण अपे ीत खच र कम 
.२९०७८८६/- मा  नागर द लते तर व ती सुधारणा योजने अंतगत या नधीतुन खच करणेस तसेच म तेदार 

वै णवी ब डकॉन जळगांव याचें न वदा र कमेइतकेचेच दर ि वकार यास व महारा  महानगरपा लका 
अ ध नयम करण ७ कलम ७३ (क) नुसार सं वदा करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 
  सवानुमते मजुंर 

  अनकूुल मते  :- ६७   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 

 अनुमोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान 
अमतृ अ भयाना अंतगत ता वत मल न सारण योजने या इले कल व 

मॅके नकल कामाची ई- न वदा सुचना .९३ (३rd Call) म ये ा त दरास व अ त र त खचास मा यता 
मळणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , अमतृ अ भयाना अंतगत ता वत कामाची ई न वदा सुचना .९३ 
(३rd Call) अ वये मल न सारण योजने या इले कल व मॅके नकल कामाची .१,८६,६७,९२७/- मा  
कंमतीची ई न वदा स द करणेत आल  होती. यानसुार न वदेत तस या वेळेस एकच न वदाधारकाने 
सहभाग घेतला आहे. याबाबतची ा त तां क कागदप  े तपासणीकामी महारा  जीवन ा धकरण 
वभागाकड े पाठ वणेत आल  होती. मिज ा वभागाने कागदप ांची तपासणी केल  असून मे.एल.सी.इ ा 
ोजे ट ा. ल., अहमदाबाद यांची ा त न वदा तां क तपासणीत पा  ठरत अस याने आ थक लफाफा 

उघड याची शफारस केल  होती. यानुसार व तीय लफाफा .२ उघड यांत आला असुन यात ा त दर 
खाल ल माणे- 

१. मे.एल.सी.इ ा ोजे ट ा. ल.अहमदाबाद- न वदा र कमेवर ३६.५४% 
त नतंर दर जा त वाटत अस याने म तेदारास शहर अ भयतंा यांचे द.२९/१०/२०२१ रोजी प  देऊन 

वाटाघाट करणे कामी द.०१/११/२०२१ रोजी हजर रहाणे बाबत कळ व यातं आले. म तेदार वाटाघाट साठ  
य ात उपि थत राह लेले नाह . मा  यानंी त नधी माफत वाटाघाट चे प  मनपास सादर केले आहे. 

यानुसार म तेदार यानंी प ा दारे १.९८% दर कमी क न अंदािजत र कमेवर ३४.५६% जा तने काम 
करणेस लेखी सहमती दश वल  आहे. 

यानुसार ा त दरांचे व लेषण करणेकामी मजी ा.कड े ताव पाठ व यांत आला होता. अ ध क 
अ भयतंा, मजी ा,जळगांव यांचे कडील प  ./लेखा/अमतृ/मल/२८४/२०२१ द.११/११/२०२१ अ वये न वदे या 
ततृीय मागणीचे मु याकंन ताव सदर योजनेतील न वदा मंजुर साठ  शफारशीसह पाठ वला होता. 
यानुसार मे.एल.सी.इ ा ोजे ट ा. ल.अहमदाबाद यांचे न वदा र कमेवर ३४.५६% जा तीचे दर हे 
च लत दरसचुी २०२१-२२ मधील येणा या खचाशी तुलना केल  असता ४.१९% कमी खच येत अस याने 
न वदा ि वकृतीची शफारस केलेल  आहे. यानुसार न वदा दरानुसार ३४.५६% जा तसह असा एकूण येणारा 
खच .२,५१,१९,५६२/- मा  येणार आहे. सदर कामी शासक य मा यतेपे ा .६४,५१,६३५/- खच जा त 
होणार आहे. एकूण क पाची शासक य मा यता र कम .१९५.६८ कोट  असून सदयि थतीत उवर त कामे 
गतीत सु  आहेत. या न वदेकामी येणारा वाढ व खच एकूण शासक य मा यते या र कमेपकै  होणा या 

बचतीतून करता येईल. तसेच सदर कामी बचतीची र कम वाढ व खचा या र कमेपे ा कमी अस यास 
उवर त खच महानगरपा लका नधीतनू कर यांस मा यता मळणे कामी सादर कर यात आलेला आहे.  

सदर कामी न वदा र कम .१,८६,६७,९२७/- वर ३४.५६% जा तीचे (वाटाघाट नंतर) ा त झालेले दर 
हे च लत दरसुची सन २०२१-२२ या तुलनेत ४.१९% कमीचे अस यान े यानुसार येणारा खच 
.२,५१,१९,५६२/- ला (वाढ व खच शासक य मा यते या र कमेपकै  होणा या बचतीतनू / मनपा नधीतून 

उभार यासह) मा यता दान कर यास येत आहे तसचे मे.एल.सी.इ ा. ोजे ट ा. ल.अहमदाबाद याचें दर 
महानगरपा लका अ ध नयमाचे कलम ७३ नुसार ि वकृत क न सं वदा करणेस मा यता दान कर यात येत 
आहे.      

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

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

महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम ७३(ड) नुसार मा.आयु  यानंी 
केले या सं वदांची मा हती घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम ७३(ड) नुसार 

मा.आयु  यानंी केले या सं वदाचंी मा हती घेतल .      

१. शासक य आदेश .सा.बा./७७ द.०१/०९/२०२१ अ वये नागर  द लते तर व ती सुधारणा योजने अतंगत भाग 
ं .१२ मधील अनुराग टेट बँक कॉलनी येथील पवन हल ते नंदनवन कॉलनी ओपन पेस पयतचा र ता 

काँ ट करण करणे कामी म तेदार ी.सुरजराजे वजय नारखेड े यांचे न वदा र कमेपे ा ९.६९% कमीचे दर 
ि वकृत क न एकूण र कम .२२,३९,८३१/- मा  खचाची सं वदा. 

२. शासक य आदेश .सा.बा./७८ द.०१/०९/२०२१ अ वये नागर  द लते तर व ती सुधारणा योजने अतंगत भाग 
ं .१५ म ये मेह ण अंतगत वेणी माता मं दराजवळ पुल बांधणे कामी म तेदार हा दक काश पटेल याचें 
न वदा र कमेपे ा ८.८८% कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम .१४,२९,००४/- मा  खचाची सं वदा. 

३. शासक य आदेश .सा.बा./७९ द.०१/०९/२०२१ अ वये नागर  द लते तर व ती सुधारणा योजने अतंगत भाग 
ं .०८ अतंगत शवराज अपाटम ट गुजराल पे ोलपपंा मागील भाग व पर सरात गटार बांधणे कामी म तेदार 
ी. व नील नर  चौधर  याचें न वदा र कमेपे ा ९% कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम .९,०५,९१२/- मा  

खचाची सं वदा. 
४. शासक य आदेश .सा.बा./८० द.०१/०९/२०२१ अ वये नागर  द लते तर व ती सुधारणा योजने अतंगत भाग 

ं .०६ अतंगत तुकाराम वाडी वह वाट त येथे पेि हंग लॉक बस वणे कामी म तेदार ी.सुरजराजे वजय नारखेड े
यांचे न वदा र कमेपे ा १०% कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम .८,९८,६७३/- मा  खचाची सं वदा. 

५. शासक य आदेश .सा.बा./८२ द.०१/०९/२०२१ अ वये नागर  द लते तर व ती सुधारणा योजने अतंगत भाग 
ं .१४ म ये अंतगत रामे वर कॉलनीतुन तलाव चौपाट कड े जाणा या र यावर ल ना यावर पुल बांधणे कामी 

म तेदार ी.सदेंश ानदेव टेकाड े याचें न वदा र कमेपे ा १४.५०% कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम 
.२१,४५,४०१/- मा  खचाची सं वदा. 

६. शासक य आदेश .सा.बा./८३ द.०१/०९/२०२१ अ वये नागर  द लते तर व ती सुधारणा योजने अतंगत भाग 
ं .१५ म ये मेह ण अंतगत म लत हाय कुल जवळील ना यावर पुल बांधणे कामी म तेदार ी. ी.ए ा चर 
ा. ल. याचें न वदा र कमेइतकेचेच कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम .१५,६५,२२३/- मा  खचाची सं वदा. 

७. शासक य आदेश .सा.बा./८४ द.०१/०९/२०२१ अ वये नागर  द लते तर व ती सुधारणा योजने अतंगत भाग 
ं .१५  म ये मेह ण अंतगत ल मी नगर येथील ना यास संर ण भतं बांधणे कामी म तेदार ी.हा दक काश 

पटेल याचें न वदा र कमेपे ा ८.८८% कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम .१८,१५,४३६/- मा  खचाची 
सं वदा. 

८. शासक य आदेश .सा.बा./८६ द.०२/०९/२०२१ अ वये नागर  द लते तर व ती सुधारणा योजने अतंगत भाग 
ं .०८  नमखेडी गट नं.११५/१, ११५/२ म ये आर.सी.सी.गटार बांधणे कामी म तेदार ी. वलास भाकर पाट ल 

यांचे न वदा र कमेपे ा ७% कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम .१९,७१,६५६/- मा  खचाची सं वदा. 
९. शासक य आदेश .सा.बा./८७ द.०२/०९/२०२१ अ वये नागर  द लते तर व ती सुधारणा योजने अतंगत भाग 

ं .०८  नमखेडी १०२ जीवराम नगर म ये आर.सी.सी.गटार बांधणे कामी म तेदार ी. वलास भाकर पाट ल याचें 
न वदा र कमेपे ा ७% कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम .५,०३,६३३/- मा  खचाची सं वदा. 

१०. शासक य आदेश .सा.बा./८८ द.०२/०९/२०२१ अ वये नागर  द लते तर व ती सुधारणा योजने अतंगत भाग 
ं .०८  नमखेडी रोड व ाम नगर पवुकडील साईडला रे वे गेट लाईन जवळ आर.सी.सी.गटार बांधणे कामी 
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म तेदार ी.एस.कुमार कं शन यांचे न वदा र कमेपे ा ०.१०% कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम 
.२१,१६,७६७/- मा  खचाची सं वदा. 

११. शासक य आदेश .सा.बा./९३ द.१६/०९/२०२१ अ वये आमदार था नक वकास काय म अंतगत जळगावं मनपा 
हदद तील जळगावं शहरातील महानगर पा लका मालक चा पं ाळा गट न.ं३४४ व गट न.ं२७ चे ओपन पेसला 
चेन लकं फेि संग क न वक सत करणे कामी म तेदार ी.महेश शाल ाम पाट ल याचें न वदा र कमेपे ा 
०.३१% कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम .११,४४,०३९/- मा  खचाची सं वदा. 

१२.  शासक य आदेश ./ वदयुत/०९ द.२०/०७/२०२१ अ वये वदयतु वभाग .३ अंतगत भाग ं .१५ म ये 
ठक ठकाणी ९ मीटर उंचीचे २१ नग व १२.५ मीटर उंचीचे २ नग असे एकुण २३ नग हायमा ट पोल उभा न 
यावर एलईडी पथ दवे बसवून खर काश यव था करणे कामी म तेदार स यम इले क स ॲ ड 
इंिज नअर ंग,भुसावळ यांचे न वदा र कमेइतकेचेच सवात कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम 
.१५,७४,८११/- मा  खचाची सं वदा. 

१३.  शासक य आदेश .सा.बा./१०१ द.२०/१०/२०२१ अ वये नागर  द लते तर व ती सधुारणा योजने अतंगत भाग 
ं .१२  अिजंठा हॉ सगं सोसायट  मधील ओपन पेस समोर ल उताराचा र ता कॉ ट करण करणे कामी 

म तेदार ी. रकु उमाकातं चौधर  यांचे न वदा र कमेपे ा ९.९९% कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम 
.६,५६,३८४/- मा  खचाची सं वदा. 

१४.  शासक य आदेश .सा.बा./१०२ द.२१/१०/२०२१ अ वये महारा  सुवण जयतंी नगरो थान महाअ भयान अतंगत 
भाग ं .०१ अंतगत राधाकृ ण नगर स.न.ं३००/१+३००/२ म ये आर.सी.सी.गटार व लॅब क हट बांधणे कामी 

म तेदार ी. नमल वकास यशवतें याचें न वदा र कमेइतकेचेच सवात कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम 
.१०,००,०००/- मा  खचाची सं वदा. 

१५.  शासक य आदेश .सा.बा./१०३ द.२१/१०/२०२१ अ वये महारा  सुवण जयतंी नगरो थान महाअ भयान अतंगत 
भाग ं .०४ अंतगत जोशी पेठ मधील ीराम ोि हजन जवळ र ता पेि हंग लॉक बसवनु तयार करणे कामी 

म तेदार ी.बालाजी इ ा चर याचें न वदा र कमेइतकेचेच सवात कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम 
.९,९९,९९९/- मा  खचाची सं वदा. 

१६.  शासक य आदेश .सा.बा./१०४ द.२१/१०/२०२१ अ वये महारा  सुवण जयतंी नगरो थान महाअ भयान अतंगत 
भाग ं .०४ अतंगत रधुरवाडयातले र ते पेि हंग लॉक बसवनू तयार करणे कामी म तेदार ी. नलेश रमेश 

पाट ल याचें न वदा र कमेइतकेचेच सवात कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम .१०,००,०००/- मा  खचाची 
सं वदा. 

१७.  शासक य आदेश .सा.बा./१०५ द.२१/१०/२०२१ अ वये महारा  सुवण जयतंी नगरो थान महाअ भयान अतंगत 
भाग ं .०४ अंतगत ओकनगर पर सरात र ते पेि हंग लॉक बसवनू तयार करणे कामी म तेदार ी.बालाजी 

इ ा चर यांचे न वदा र कमेइतकेचेच सवात कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम .१०,००,०००/- मा  
खचाची सं वदा. 

१८.  शासक य आदेश .सा.बा./१०६ द.२१/१०/२०२१ अ वये महारा  सुवण जयतंी नगरो थान महाअ भयान अतंगत 
भाग ं .०२ म ये शवाजी नगर हमालवाडा व हुडको पर सरात ठक ठकाणी आर.सी.सी.गटार व लॅब क हट 

बांधणे कामी म तेदार ी.मनोज सु नल पाट ल यांचे न वदा र कमेइतकेचेच सवात कमीचे दर ि वकृत क न 
एकूण र कम .१०,००,०००/- मा  खचाची सं वदा. 

१९.  शासक य आदेश .सा.बा./१०७ द.२१/१०/२०२१ अ वये महारा  सुवण जयतंी नगरो थान महाअ भयान अतंगत 
भाग ं .१० पं ाळा हुडको मधील बौ द वसाहत येथे कॉ ट पाथव े तयार करणे कामी म तेदार ी. णव 
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कं शन यांचे न वदा र कमेइतकेचेच सवात कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम .१०,००,०००/- मा  
खचाची सं वदा. 

२०.  शासक य आदेश .सा.बा./१०८ द.२१/१०/२०२१ अ वये महारा  सुवण जयतंी नगरो थान महाअ भयान अतंगत 
भाग ं .११ अतंगत ह र व ल नगर म धल मराठ  शाळे समोर ल व वकमा मं दर र या या बाजुस 

आर.सी.सी.गटार बांधणे कामी म तेदार ी.व ण श रष पाट ल याचें न वदा र कमेइतकेचेच सवात कमीचे दर 
ि वकृत क न एकूण र कम .९,९९,२०४/- मा  खचाची सं वदा. 

२१.  शासक य आदेश .सा.बा./१०९ द.२१/१०/२०२१ अ वये महारा  सुवण जयतंी नगरो थान महाअ भयान अतंगत 
भाग ं .११ ह र व ल नगर म धल ी हनुमान मं दर व गणपती मंद र समोर ल र या या बाजुस 

आर.सी.सी.गटार व रोड ॉ सगं ठकाणी लॅब क हट टाकणे कामी म तेदार ी.व ण श रष पाट ल याचें 
न वदा र कमेइतकेचेच सवात कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम .९,९९,२०४/- मा  खचाची सं वदा. 

२२.  शासक य आदेश .सा.बा./११० द.२१/१०/२०२१ अ वये महारा  सुवण जयतंी नगरो थान महाअ भयान अतंगत 
भाग ं .०४ म ये चौबे शाळे या खु या जागेवर पे हर लॉक बस वणे कामी म तेदार ी. नलेश रमेश पाट ल 

यांचे न वदा र कमेइतकेचेच सवात कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम .९,९९,९९९/- मा  खचाची सं वदा. 
२३.  शासक य आदेश .सा.बा./१११ द.२१/१०/२०२१ अ वये महारा  सुवण जयतंी नगरो थान महाअ भयान अतंगत 

भाग ं .०३ वा मीक नगर बगी या ओपन जीम तयार करणे कामी म तेदार ी.डी.एच.पाट ल कं शन यांचे 
न वदा र कमेइतकेचेच सवात कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम .९,५२,५७१/- मा  खचाची सं वदा. 

२४.  शासक य आदेश .सा.बा./११२ द.२१/१०/२०२१ अ वये महारा  सुवण जयतंी नगरो थान महाअ भयान अतंगत 
भाग ं .११ गट न.ं१६२/१ब पं ाळा शवार मधील ओपन पेसला चेन लगं फेि संग करणे कामी म तेदार 
ी.महेश शाल ाम पाट ल यांचे न वदा र कमेइतकेचेच सवात कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम 
.७,८९,९५४/- मा  खचाची सं वदा. 

२५. शासक य आदेश .सा.बा./११३ द.२१/१०/२०२१ अ वये महारा  सुवण जयतंी नगरो थान महाअ भयान अंतगत 
भाग ं .१३ नेह  नगर म धल मेह ण स.न.ं४१५ ओपन पेस म ये जॉगींग ॅक तयार करणे कामी म तेदार 
ी.रामे वर बं सीलाल धामणे यांचे न वदा र कमेपे ा ०.०४% सवात कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम 
.६,९९,७२२/- मा  खचाची सं वदा. 

२६. शासक य आदेश .सा.बा./११४ द.२१/१०/२०२१ अ वये नागर  द लते तर व ती सुधारणा योजने अतंगत भाग 
ं .०७ अतंगत गंधव कॉलनी येथील खु या जागेम ये पाथवे तयार करणे कामी म तेदार ी.डी.एच.पाट ल 

कं शन यांचे न वदा र कमेइतकेचेच सवात कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम .९,९९,९४१/- मा  
खचाची सं वदा. 

२७. शासक य आदेश .सा.बा./११५ द.२१/१०/२०२१ अ वये नागर  द लते तर व ती सुधारणा योजने अतंगत भाग 
ं .०७ अतंगत गजानन कॉलनी येथील खु या जागेम ये पाथवे तयार करणे कामी म तेदार योती ल मण कोळी 

यांचे न वदा र कमेइतकेचेच सवात कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम .९,९९,८८४/- मा  खचाची सं वदा. 
२८. शासक य आदेश .सा.बा./११६ द.२१/१०/२०२१ अ वये नागर  द लते तर व ती सुधारणा योजने अतंगत भाग 

ं .०७ अतंगत भ गरथ कॉलनी व ीकृ ण कॉलनी येथील खु या जागेस चेन लकं फे सींग करणे कामी म तेदार 
नलेश सुरेश पाट ल याचें न वदा र कमेइतकेचेच सवात कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम .९,९९,९९९/- 
मा  खचाची सं वदा. 

२९. शासक य आदेश .सा.बा./११७ द.२१/१०/२०२१ अ वये नागर  द लते तर व ती सुधारणा योजने अतंगत भाग 
ं .०७ अतंगत पं ाळा गट न.ं५६ मा ती पाक येथील खु या जागेस चेन लकं फे सींग करणे कामी म तेदार 
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ी. वण का शनाथ राणे यांचे न वदा र कमेइतकेचेच सवात कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम 
.९,९९,९९९/- मा  खचाची सं वदा. 

३०. शासक य आदेश .सा.बा./११८ द.२१/१०/२०२१ अ वये नागर  द लते तर व ती सुधारणा योजने अतंगत भाग 
ं .०९ पं ाळा गट नं.३४८ िज हाबँक कॉलनी ओपन पेसला चेन लकं फे सींग करणे कामी म तेदार 
ी. ड.एच.पाट ल कं शन यांचे न वदा र कमेइतकेचेच सवात कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम 
.९,९८,८६०/- मा  खचाची सं वदा. 

३१. शासक य आदेश .सा.बा./११९ द.२१/१०/२०२१ अ वये महारा  सुवण जयतंी नगरो थान महाअ भयान अंतगत 
भाग ं .०१ म धल स.न.ं३४४/१ जळगावं शवार ी.नदं ुपुरोह त ते मुरल  महाजन याचें घरापयत र ता खडीकरण 

व डांबर करण करणे कामी म तेदार ी.बालाजी इ ा चर यांचे न वदा र कमेइतकेचेच सवात कमीचे दर 
ि वकृत क न एकूण र कम .९,९४,६३४/- मा  खचाची सं वदा. 

३२. शासक य आदेश .सा.बा./१२० द.२१/१०/२०२१ अ वये महारा  सुवण जयतंी नगरो थान महाअ भयान अंतगत 
भाग ं .०२ म धल स.न.ं३३७/४ मधील ी.सुकदेव भडंगर ते ी.स तष कंडारे यांचे घरापयत र ता खडीकरण व 

डांबर करण करणे कामी म तेदार ी. नलेश रमेश पाट ल यांचे न वदा र कमेइतकेचेच सवात कमीचे दर ि वकृत 
क न एकूण र कम .९,९४,६३४/- मा  खचाची सं वदा. 

३३. शासक य आदेश .सा.बा./१२१ द.२१/१०/२०२१ अ वये महारा  सुवण जयतंी नगरो थान महाअ भयान अंतगत 
भाग ं .१६ सधंी कॉलनी ने योती दवाखा याजवळ र ता  डांबर करण करणे कामी म तेदार ी. नमला वलास 

यशवतें यांचे न वदा र कमेइतकेचेच सवात कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम .९,९६,९२४/- मा  खचाची 
सं वदा. 

३४. शासक य आदेश .सा.बा./१२२ द.२१/१०/२०२१ अ वये महारा  सुवण जयतंी नगरो थान महाअ भयान अंतगत 
भाग ं .०४ म धल दालफड पर सरातील र ते पेि हंग लॉक बसवून तयार करणे कामी म तेदार ी.बालाजी 

इ ा चर यांचे न वदा र कमेइतकेचेच सवात कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम .१०,००,०००/- मा  
खचाची सं वदा. 

३५. शासक य आदेश .सा.बा./१२३ द.२१/१०/२०२१ अ वये महारा  सुवण जयतंी नगरो थान महाअ भयान अंतगत 
भाग ं .१२ रामदास कॉलनी मधील ॲड नकम यां या घरापासुन ना यापयत र ता डांबर करण करणे कामी 

म तेदार योती ल मण कोळी यांचे न वदा र कमेइतकेचेच सवात कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम 
.६,७२,३३१/- मा  खचाची सं वदा. 

३६. शासक य आदेश .सा.बा./१२४ द.२१/१०/२०२१ अ वये महारा  सुवण जयतंी नगरो थान महाअ भयान अंतगत 
भाग ं .१३ मोहन नगर मेह ण स.न.ं४४९ मधील लॉट नं.९६ ते ११५ पयत रोड डांबर करण करणे कामी 

म तेदार ी.अिजं य सु नल पाट ल याचें न वदा र कमेइतकेचेच सवात कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम 
.९,९९,५९८/- मा  खचाची सं वदा. 

३७. शासक य आदेश .सा.बा./१२५ द.२१/१०/२०२१ अ वये नागर  द लते तर व ती सुधारणा योजने अतंगत भाग 
ं .०८ म ये गट न.ं११२/१+२+३ नमखेडी शवार येथे आर.सी.सी.गटार बांधणे कामी म तेदार न चकेत सुभाष 

सोनवणे याचें न वदा र कमेपे ा ११% सवात कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम .२१,५८,३३९/- मा  
खचाची सं वदा. 

३८. शासक य आदेश .सा.बा./१२६ द.२१/१०/२०२१ अ वये आमदार था नक वकास काय म अंतगत जळगावं 
मनपा ह ीतील भाग .१४ मधील मेह ण सट  सव न.ं२७० मधील ओपन पेसला चेन लकं फेि संग करणे व 
जॉ गकं ॅक तयार करणे कामी म तेदार व नील आसाराम सोनवणे याचें न वदा र कमेपे ा ११.१३% सवात 
कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम .१३,१४,५१६/- मा  खचाची सं वदा.(मा.आ. ी.सुरेश दाम ुभोळे) 
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३९. शासक य आदेश .सा.बा./१२७ द.२१/१०/२०२१ अ वये आमदार था नक वकास काय म अंतगत जळगावं 
मनपा ह ीतील भाग .०७ मधील महानगरपा लका मालक चे क वय ी ब हणाबाई उदयान वक सत करणे कामी 
म तेदार डी.एच.पाट ल कं शन यांचे न वदा र कमेपे ा १०.११% सवात कमीचे दर ि वकृत क न एकूण 
र कम .११,१८,०५०/- मा  खचाची सं वदा.(मा.आ. ी.सुरेश दाम ुभोळे) 

४०. शासक य आदेश .सा.बा./१२८ द.२१/१०/२०२१ अ वये आमदार था नक वकास काय म अंतगत जळगावं 
मनपा ह ीतील भाग .०६ मधील महानगरपा लकेचे गणेशवाडी उदयान (मेह ण ट.पी.एस २ एफ पी ५५८) 
वकसीत करणे कामी म तेदार णव कं शन याचें न वदा र कमेपे ा ०६% सवात कमीचे दर ि वकृत क न 
एकूण र कम .८,८७,०७२/- मा  खचाची सं वदा.(मा.आ. ी.सुरेश दाम ुभोळे) 

४१. शासक य आदेश .सा.बा./१२९ द.२१/१०/२०२१ अ वये आमदार था नक वकास काय म अंतगत जळगावं 
मनपा ह ीतील जळगावं शहरातील गु द त कॉलनी मधील गु द त मं दर शवमं दर शवमं दर जवळील 
महानगरपा लका मालक चा ओपन पेस वकसीत करणे कामी म तेदार णव कं शन यांचे न वदा 
र कमेपे ा ६% सवात कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम .५,४८,७१५/- मा  खचाची सं वदा.(मा.आ. ी.सुरेश 
दाम ुभोळे) 

४२. शासक य आदेश .सा.बा./१३० द.२१/१०/२०२१ अ वये आमदार था नक वकास काय म अंतगत जळगावं 
मनपा ह ीतील जळगावं शहरातील टे लफोन नगर पि चम महानगरपा लका मालक चा गट न.ं४७९/अ/२/१ मेह ण 
म धल ओपन पेसला चेन लकं फ सींग करणे कामी म तेदार अिजं य सु नल पाट ल याचें न वदा र कमेपे ा 
२.२५% सवात कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम .८,२४,३३०/- मा  खचाची सं वदा.(मा.आ. ी.सुरेश दामु 
भोळे) 

४३. शासक य आदेश .सा.बा./१३१ द.२१/१०/२०२१ अ वये नागर  द लते तर व ती सुधारणा योजने अतंगत भाग 
.०८ नमखेडी गावठाण भागात आर.सी.सी. गटार बांधणे कामी म तेदार एस कुमार कं शन यांचे 

वाटाघाट अतंी न वदा र कमेइतकेचेच सवात कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम .१९,९७,९२०/- मा  खचाची 
सं वदा. 

४४. शासक य आदेश .सा.बा./१३२ द.२१/१०/२०२१ अ वये ना व यपुण योजना सन २०२०-२१ अंतगत भाग .०७ 
डमेला कॉलनी व भारतर न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर उदयान जवळील मु य ना यास संर ण भतं बांधणे कामी 
म तेदार ी.डी.एच.पाट ल कं शन यांचे न वदा र कमेपे ा ५.५६% सवात कमीचे दर ि वकृत क न एकूण 
र कम .१२,२६,९६७/- मा  खचाची सं वदा. 

४५. शासक य आदेश .सा.बा./१३३ द.२८/१०/२०२१ अ वये जळगावं शहरातील डांबर  र ते पॉटहोल म शन या 
सहा याने दु ती कर याक रता इम शन डांबर पॅक ड यात शासक य दराने हदंु थान कोलॅस ा. ल.मुंबई याचें 
कडुन खरेद  करणे कामी येणारा एकूण र कम .१४,९९,११५/- मा  खचाची सं वदा. 

४६. शासक य आदेश .सा.बा./१३८ द.०१/११/२०२१ अ वये नागर  द लते तर व ती सुधारणा योजने अतंगत भाग 
.१५ मधील संत गुलाब  कॉलनी मागील र ता खडीकरणासह डांबर करण करणे कामी म तेदार सु शलकुमार 

गणपत ड गरे यांचे न वदा र कमेपे ा ०.४०% सवात कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम .७,८७,८१८/- मा  
खचाची सं वदा. 

४७. शासक य आदेश .सा.बा./१३९ द.१६/११/२०२१ अ वये आमदार था नक वकास काय म अंतगत जळगावं 
मनपा ह ीतील भाग .१५ अंतगत इकबाल कॉलनीतील महानगरपा लके या खु या भुखडंास पे हर लॉक 
बस वणे कामी म तेदार नलेश रमेश पाट ल यांचे न वदा र कमेपे ा ५.५८% सवात कमीचे दर ि वकृत क न 
एकूण र कम .९,३३,९७५/- मा  खचाची सं वदा.(मा.आ. ी.सुरेश दाम ुभोळे) 
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४८. शासक य आदेश .सा.बा./१४० द.१६/११/२०२१ अ वये आमदार था नक वकास काय म अंतगत जळगावं 
मनपा ह ीतील भाग .०७ अतंगत भारतर न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर उदयान येथे कॉ ट लोर ंग व 
सुशो भकरण करणे कामी म तेदार डी.एच.पाट ल कं ट शन यांचे न वदा र कमेइतकेचेच सवात कमीचे दर 
ि वकृत क न एकूण र कम .९,८९,३५४/- मा  खचाची सं वदा.(मा.आ. ी.सुरेश दाम ुभोळे) 

४९. शासक य आदेश .सा.बा./१४२ द.१८/११/२०२१ अ वये आमदार था नक वकास काय म अंतगत जळगावं 
मनपा ह ीतील भाग .०३ येथील गट .६२/१/२ महानगरपा लका मालक चा ओपन पेसला चेन लकं फेि संग 
वक सत करणे कामी म तेदार वैभव कशोर भोळे यांचे न वदा र कमेपे ा ९% सवात कमीचे दर ि वकृत क न 
एकूण र कम .६,४८,९००/- मा  खचाची सं वदा.(मा.आ. ी.सुरेश दाम ुभोळे) 

५०. शासक य आदेश .सा.बा./१४३ द.१८/११/२०२१ अ वये नागर  द लते तर व ती सुधारणा योजने अतंगत भाग 
.०६ अतंगत जळगावं स.नं.२७४/अ/६/४ लॉट न.ं०६ स ह न.ं२७४/अ/६/१ लॉट न.ं०५ द त कॉलनी येथील र ते 

डांबर करण करणे कामी म तेदार वै णवी ब डकॉन जळगावं यांचे न वदा र कमेइतकेचेच सवात कमीचे दर 
ि वकृत क न एकूण र कम .९,९९,८९९/- मा  खचाची सं वदा. 

       सवानुमते मजुंर 
  अनकूुल मते  :- ६७   तकुल मते :- ०० 

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

म हला व बालकां या क याणाकर ता राब व या या योजनेबाबत धोरण नि चत 
करणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेणे.

 
असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लका म हला व बालक याण वभागांतगत म हलांना 

व वध े ात स म कर या या ट न े व वध योजनांचा आराखडा तयार क न महासभेसमोर सादर क न महासभेची 
मा यता घेवुन महापा लकेच ेधोरण नि चत करणे बाबत मा.महापौर तसेच मा.सभापती म हला व बालक याण स मती 
यांनी द.०८/०९/२०२१ रोजी मा.महापौर यांचे दालनात उपायु त यांचे उपि थतीत दले या सूचनेनूसार म हला व 
बालक याण वभागांतगत खाल ल व वध योजनांचा आराखडा तयार कर यात आलेला आहे – 

१. क वय ी ब हणाबाई चौधर  जळगांव भूषण पुर कार 
२. ८ माच जाग तक म हला दन साजरा करणे. 
३. डा े ात उ लेखनीय काम गर  करणा या वदया याचा स कार समारंभ 
४. को वड १९ महामार  अंतगत या मुलामुल ंच े आई,वडील कंवा दो ह  मयत झाले असतील अशा 

नराधार मुलांना श णासाठ  अथसहा य योजना. 
५. जळगांव शहर महानगरपा लका अंतगत ी संसाध क  थापन करणे. 
६. जीवन यो त व जीवन सुर ा योजना 
७. मनपा शालेय तरावर मुल ंना डा सा ह य उपल ध क न देणे. 
८. वयंम स द श ण योजना 
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९. जळगांव शहरातील एक अथवा दोन मुल ंवर कुटंूब नयोजन करणा या कुटंूबाचा स कार करणे. 

१०. जळगांव शहरातील पवळे व केशर  रेशनकाडधारक कुटंूबातील इय ता १० वी व १२ वी मधील ७५ ट के 

गुण संपादन करणा या वदया याचा स कार व अथसहा य करणे. 

११. जळगांव शहरात र हवास करणा या कुटंूबात मुल चा ज म झा यास मुल या नावे सुक या योजनेच े

खाते उघडून देणे. 

१२. म हला व बालकां या वकासाकर ता शहरात व वध पायाभतू सु वधांची न मती करणे. 

१३. म हला बचत गट महो सव. 

१४. पाळणाघर चाल वणा या अशासक य सं थांना अथसहा य करणे. 

१५. ह तकला/गहृउदयोग/ यावसायीक श ण व अथसहा य करणे. 

म हला व बालकां या क याणाकर ता राब व या या योजनेबाबत योजना नहाय आराखडयास मा यता 

दान कर यात येत आहे. 

सवानुमत ेमंजुर 

  अनुकूल मत े :- ६७   तकुल मत े:- ०० 

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

वशेष र ता अनुदाना अंतगत भाग .१० मधील हुडको दगा त े व तधा य 
दकुानापयत र ता कॉ ट करण करणे कामाचे र कम .६८,६५,४५२/- मा च े अंदाजप कास मा यता मळणेबाबत 
शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेणे.

 
असा ठराव कर यात येतो क , जळगावं शहर महानगरपा लका व वध र याचे कामे कर याक रता 

वशषे र ता अनदुान सन २०१६-१७ या आथ क वषात र कम .३.७५ कोट  महारा  शासन नणय 
.सं कण-२०१६/ . .१४८/न व-१६ मं ालय मुंबई द.२३ मे २०१६ अ वये महापा लकेस वतर त कर यात 

आलेला आहे. यानुसार जळगांव शहर महानगरपा लका ह ीत सेट टेर सा ते स दाथ नगर पयत मेह ण 
तलाव सभोवतालचा ९ मीटर ं द र याचे डांबर करण करणे कामाचे अदंाजप क य र कम .३४२४९०५६/- 
मा ला अ य  िज हा तर य स मती तथा वभागीय आयु त, ना शक यांचे कडील प  
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.न.प. /जमनपा/ वरअन/ुकाया/२/१/१६२/२०१८ द.१४/०३/२०१८ अ वये शासक य मा यता दान केलेल  
आहे. यानुसार वर नमुद काम पूण होवनू याकर ता र कम .३०६३२९६२/- मा चा खच झालेला आहे. सदर 
वतर त केले या अनदुानातनु खच होवनु (३७५००००० - ३०६३२९६२) असे र कम .६८६७०३८/- मा चा नधी 
श लक आहे. सदरचा नधी खच कर याकर ता महारा  शासन नणय .संक ण११९८/ . .३०/न व ०४ 
मं ालय, मुंबई दनाकं २१ मे २०२१ अ वये द.२८ फे वुार  २०२२ पयत मुदतवाढ दे यात आलेल  आहे. या 
अनषुंगाने श लक असले या नधी अंतगत भाग .१० मधील हुडको दगा ते व त धा य दकुानापयत 
र ता कॉ ट करण करणे कामाचे र कम .६८६५४५२/- मा चे अदंाजप कास तसेच ताव मा.िज हा धकार  
जळगावं यांचेकडसे मा यतेसाठ  पाठ वणेस मा यता दान कर यात येत आहे.  

तसेच सभागहृात झाले या चचनसूार उपरो त नधीतून काम झालेनतंर श लक नधीतनू तसेच 
मनपा नधीतनू १) भाग .१० वॉजानगर  मधील ब डींग  न.ं १ ते २६  ये थल र ता डांबर करण करणे 
कामी येणारा खच र कम .४९,००,०००/- मा , २) भाग .१० गट नं.१८६, १८७, १/२ येथील र ते 
काँ ट करण करणे कामी येणारा खच र कम .५०,९०,२६२/- मा  एकूण र कम .९९,९०,२६२/- मा चे 
खचास तसेच सदरचा ताव मा.िज हा धकार  जळगावं यांचेकडसे मा यतेसाठ  पाठ वणेस मा यता दान 
कर यात येत आहे.  
सवानमुत ेमजुंर 

  अनकूुल मत े :- ६७   तकुल मत े:- ०० 
सचूक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 
अनमुोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान 

म.न.पा.शाळा मांक १८ ह  पा  शै णक सं थेस ललाव ये दारा भाड े
कराराने देणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेणे.



F:\Itivrutt 2020-21\15.महासभा .33 द.15122021.doc 

133 

 

 

 



F:\Itivrutt 2020-21\15.महासभा .33 द.15122021.doc 

134 

 

 

 

 



F:\Itivrutt 2020-21\15.महासभा .33 द.15122021.doc 

135 

 



F:\Itivrutt 2020-21\15.महासभा .33 द.15122021.doc 

136 

 

 



F:\Itivrutt 2020-21\15.महासभा .33 द.15122021.doc 

137 

 



F:\Itivrutt 2020-21\15.महासभा .33 द.15122021.doc 

138 

 



F:\Itivrutt 2020-21\15.महासभा .33 द.15122021.doc 

139 

 

 
असा ठराव कर यात येतो क , म.न.पा.शाळा माकं १८ ह  पा  शै णक सं थेस ललाव ये दारे 

भाड ेकराराने देणेबाबत शासनाकडुन आलेला ताव तहकूब कर यात येत आहे. 
सवानमुते मंजुर 

  अनकूुल मते  :- ६७   तकुल मते :- ००  
सूचक  :- ॲड.हाडा शु चता अतुल सहं 
अनुमोदक :- सोनवणे कैलास नारायण

शहरातील व वध भागात िज हा वा षक योजने अंतगत कंवा शासना या 
वेळोवेळी ा त नधीमधून संपुण शहरासाठ  १२.५० मटर उंचीचे हायम ट व ९ मीटर उंचीचे मनी हायम ट लॅ प 
लावणे कामी येणा या अंदािजत खच र कम .१.५५ कोट  मा च ेखचास मा यता मळणेबाबत मा.महापौर,सौ.जय ी 
सु नल महाजन यांचेकडून आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

 
असा ठराव कर यात येतो क , जळगावं शहराची आजची ि थती पाहता व वध भागात जेथे न वन 

कॉलनी झालेल  आहे. तसेच जु याह  काह  भागात लाईट यव था तटुपुं या व पात अस यान ेशहरातील 
व वध भागात िज हा वा षक योजने अंतगत कंवा शासना या वेळोवेळी ा त नधीमधनू संपुण शहरासाठ  
१२.५० मटर उंचीचे हायम ट व ९ मीटर उंचीचे मनी हायम ट लॅ प लावणे कामी येणा या अदंािजत खच 
र कम .१.५५ कोट  मा चे खचास मा यता दान कर यात येत आहे. 

िज हा वाष क योजना अतंगत या आ थक वषात नधी मळ याची श यता कमी अस यान े
स मा.सद यांचा प ांचा वचार करता जी कामे िज हा वा षक योजने अतंगत सन २०२१-२२ असे नमदू 
केलेल  आहेत असे सव तावीत कामे सन २०२१-२२ ऐवजी सन २०२२-२३ म ये सदर ल ताव शासनाने 

ता वत क न नधी संदभात पाठ व यास मा यता दान कर यात येत आहे. 
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सवानमुते मंजुर 
  अनकूुल मते  :- ६७   तकुल मते :- ०० 

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

 भाग .१ मधील व वध १ ते ३ वकास कामांना द लते तर नधी, नगरो थान 
कंवा इतर उपल ध नधी अंतगत करणे कामी येणारा एकूण र कम .२.९० कोट  मा चे खचास मा यता 
मळणेबाबत स मा.सद य, ी. दल प बबनराव पोकळे यांनी दले या प ावर वचार क न नणय घेणे. 

 
असा ठराव कर यात येतो क , भाग .१ मधील खाल ल नमूद व वध १ ते ३ वकास कामानंा 

द लते तर नधी, नगरो थान कंवा इतर उपल ध नधी अंतगत करणे कामी येणारा एकूण र कम .२.९० 
कोट  मा चे खचास मा यता दान कर यात येत आहे. 
अ. . कामाचे नांव अंदािजत र कम 

१ भुवन कॉलनी मधील र ते डांबर  करण करणे व कॉ ट गटार  करणे. .९० ल  
२ के.सी.पाक मधील र ते डांबर करण करणे व कॉ ट गटार  करणे .०१ कोट  
३ सट  कॉलनी मधील र ते डांबर करण करणे कॉ ट गटार  करणे. .०१ कोट  
                                           एकुण र कम - .०२.९० कोट  
सवानमुते मंजुर 

  अनकूुल मते  :- ६७   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 
अनुमोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान 

. .१९ म ये मेह ण अंतगत व वध १ ते २ कामे करणे कामी येणारा एकूण 
र कम .२ कोट  मा च ेखचास मा यता मळणेबाबत स मा.सद य, ी. व म कसन सोनवणे यानंी दले या प ावर 
वचार क न नणय घेणे. 

 
असा ठराव कर यात येतो क , . .१९ म ये मेह ण अतंगत खाल ल नमूद व वध १ ते २ कामे करणे 

कामी येणारा एकूण र कम .२ कोट  मा चे खचास मा यता दान कर यात येत आहे. 
अ. . कामाचे नांव अंदािजत र कम 

१ . .१९ म ये मेह ण अंतगत सु म कॉलनी म ये औरंगाबाद हायवे ते 
ईदगाह रोड ख डकरण व डांबर करण करणे. 

.०१ कोट  

२ . .१९ म ये मेह ण अंतगत सु म कॉलनी म ये गाडगेबाबा र ा 
टॉप ते ेमाबाई शाळा पयत ख डकरण व डांबर करण करणे. 

.०१ कोट  

                                              एकुण र कम - .०२ कोट  
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सवानमुते मंजुर 
  अनकूुल मते  :- ६७   तकुल मते :- ०० 

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

. .५ व ६ म ये िज हा वाष क योजने अतंगत व वध १ ते ३ कामे करणे 
कामी येणारा एकूण र कम . ७५,२०,७६०/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत स मा.सद या,सौ.राखी 
शामकातं सोनवणे यांनी दले या प ावर वचार क न नरण्य घेणे. 

 
असा ठराव कर यात येतो क , . .५ व ६ मधील नागर कानंा व वध सोईसु वधा पुर वणे तसेच 

रहदार  व वाहतूक या सेवा पुर वणे कामी नागर कांकडून सतत मागणी होत अस यान े . .५ व ६ म ये 
िज हा वाष क योजन ेअंतगत व वध १ ते ३ कामे करणे कामी येणारा एकूण र कम . ७५,२०,७६०/- मा चे 
खचास मा यता दान कर यात येत आहे. 

अ. . कामाचे नांव अंदािजत र कम 

१ . .५ व ६ अंतगत शाहूनगर ये थल ी.मनोज भोई ते ी.धमा कदम 
यांचे घरापयत आर.सी.सी.गटार व रोड ॉ सगंला लॅब क हट बांधणे. 

.१५,६९,१४६/- 

२ . .५ व ६ अंतगत शाहूनगर ये थल ी.मनोज भोई ते ी.धमा कदम 
यांचे घरापयत र ता काँ ट करण करणे. 

.९,७९,३६१/- 

३ . .५ अतंगत नवीपेठ मधील महानगरपा लका जवळील व.वा.माकट 
मागील फायर ऑफ स ते खाऊ ग ल पयतचा र ता काँ ट करण करणे. 

.४९,७२,२५३/- 

                                            एकुण र कम - ७५,२०,७६०/- 
िज हा वाष क योजना अतंगत या आ थक वषात नधी मळ याची श यता कमी अस यान े

स मा.सद यांचा प ांचा वचार करता जी कामे िज हा वा षक योजने अतंगत सन २०२१-२२ असे नमदू 
केलेल  आहेत असे सव तावीत कामे सन २०२१-२२ ऐवजी सन २०२२-२३ म ये सदर ल ताव शासनाने 

ता वत क न नधी संदभात पाठ व यास मा यता दान कर यात येत आहे. 
सवानमुते मंजुर 

  अनकूुल मते  :- ६७   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 
अनुमोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान

द लत व ती सुधारणा योजने अतंगत . .१३ मधील चै बन कॉलनी मेह ण 
स.न.ं४४७/१/१ लेआऊट ओपन पेस लगत पुव व उ तर बाजुस रोड साईडला संर ण भतं बांधणे कामी येणारा 
एकूण र कम .१५,३६,५००/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत स मा.सद या,सौ. योती बाळासाहेब च हाण 
यानंी दले या प ावर वचार क न नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लका भाग .१३ मधील चै बन कॉलनी 

भागातील मेह ण स.न.ं४४७/१/१ लेआऊट ओपन पेस लगत पुव व उ तर बाजुस रोड असुन सदरचे र ते 
ओपन पेस पे ा १० ते १२ फुट उंच आहे. सदरचे र याव न जाणारे नागर क हे या खु या जागेतील खोल 
भागात पडुन अपघात संभवतो. सदरचा भाग हा पुण वकसीत झालेला आहे. या ठकाणी रोड साईड संर क 
भतं बांधणे आव यक आहे. सदरचा भाग .१३ हा अनुसु चत जाती अतंगत आर ीत अस यान ेसदरचे 
काम दल त व ती सुधारणा योजने अतंगत ता वत करणेत आले असुन नागर कांना व वध सोईसु वधा 
पुर वणेकामी व याबाबत प रसरातील नागर काकंडून सतत मागणी होत अस याने द लत व ती सुधारणा 
योजने अंतगत . .१३ मधील चै बन कॉलनी मेह ण स.न.ं४४७/१/१ लेआऊट ओपन पेस लगत पुव व उ तर 
बाजुस रोड साईडला संर ण भतं बांधणे कामी येणारा एकूण र कम .१५,३६,५००/- मा चे खचास मा यता 
दान कर यात येत आहे. 
सवानमुते मंजुर 

  अनकूुल मते  :- ६७   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 
अनुमोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान 

. .१३ मधील संपुण प रसरात ठक ठकाणी आर.सी.सी.गटार  बाधंणेचे काम 
महानगरपा लका नधीमधनु करणे कामी येणारा एकूण र कम .०२ कोट  मा चे खचास मा यता 
मळणेबाबत स मा.सद या,सौ. योती बाळासाहेब च हाण यानंी दले या प ावर वचार क न नणय घेणे. 

 
असा ठराव कर यात येतो क , भागातील नागर कांची सोईसु वधा पुर वणे कामी सतत मागणी होत 

अस यान े . .१३ मधील संपुण प रसरात ठक ठकाणी आर.सी.सी.गटार  बांधणेचे काम महानगरपा लका 
नधीमधनु तसचे सभागहृात झाले या चचनूसार सदर कामे वेळोवेळी उपल ध होणा या शासक य नधी व 
म.न.पा. नधीमधनु करणे कामी येणारा एकूण र कम .०२ कोट  मा चे खचास मा यता दान कर यात येत 
आहे. 
सवानमुते मंजुर 

  अनकूुल मते  :- ६७   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 
अनुमोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान 

. .१६ मधील सपंणु प रसरात ठक ठकाणी आर. सी. सी. गटार   
तसेच लॅब क हट बांधकाम करणेचे कामे महानगरपा लका नधीमधुन करण े कामी येणारा एकूण 
र कम .०१ कोट  मा चे खचास मा यता मळणेबाबत स मा.सद या,सौ.रे मा कंुदन काळे यांनी 
दले या प ावर वचार क न नणय घेणे.



F:\Itivrutt 2020-21\15.महासभा .33 द.15122021.doc 

143 

 



F:\Itivrutt 2020-21\15.महासभा .33 द.15122021.doc 

144 

 

 
असा ठराव कर यात येतो क , भागातील नागर कांची सोईसु वधा पुर वणे कामी सतत मागणी होत 

अस यान े . .१६ मधील संपुण प रसरात ठक ठकाणी आर. सी. सी. गटार   तसेच लॅब क हट बांधकाम 
करणेचे कामे महानगरपा लका नधीमधनु करणे कामी येणारा एकूण र कम .०१ कोट  मा चे खचास 
मा यता दान कर यात येत आहे. 
सवानमुते मंजुर 

  अनकूुल मते  :- ६७   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 
अनुमोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान

. .१५ मधील व वध ०२ ठकाणी आर.सी.सी.गटार बांधणे व लॅब 
टाकणेचे काम मनपा फंडातुन करणे कामी मा यता मळणेबाबत स मा.सद य, ी. शांत सुरेश नाईक यांनी 
दले या प ावर वचार क न नणय घेणे. 

 
असा ठराव कर यात येतो क , भाग .१५ म ये १) रलाय स पे ोल पंप ते मल क नगर या 

ना यापयत रोड साईडला आर.सी.सी.गटार बांधणे व लॅब टाकणे. २) डमाट ते फुकटपुरा साव.शौचालयापयत 
आर.सी.सी.गटार बांधणे व लॅब टाकणे. सदर ठकाणावर ल अ त मण काढ यात आलेले असून या ठकाणी 
र या या मधोमध जुनी गटार असुन न वन आर.सी.सी.गटार रोड साईड गटार बांधनु लॅब टाकणे गरजेचे 
आहे कारण या ठकाणी न वन डांबर करण कामास जुनी गटार मळेु अडथळा नमाण होणार अस याने उपरो त 
दो ह  कामे महानगरपा लका फंडातून कर यास मा यता दान कर यात येत आहे. 

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

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

द लत व ती सुधार योजने अंतगत कंवा िज हा वा षक योजने अंतगत 
कंवा वेळोवेळी शासन तरावर जो नधी उपल ध होईल या योजने अतंगत . .०४ म ये व वध १ ते ३६ 
कामे करणे कामी येणारा एकूण र कम .४००.१६ ल  मा चे खचास मा यता मळणेबाबत 
स मा.सद य, ी.चेतन गणेश सनकत यांनी दले या प ावर वचार क न नणय घेणे.
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असा ठराव कर यात येतो क , द लत व ती सधुार योजने अंतगत कंवा िज हा वा षक योजने अंतगत 
कंवा वेळोवेळी शासन तरावर जो नधी उपल ध होईल या योजने अंतगत . .०४ म ये खाल ल नमूद व वध १ 
त े३६ कामे करणे कामी येणारा एकूण र कम .४००.१६ ल  मा च ेखचास मा यता दान कर यात येत आहे. 

अ. . कामाच ेनांव अंदािजत र कम 
१ भाग .४ अंतगत ी.राजेश गु ता यांच ेघरापासुन ते ी.तौ सफ शेख ते ी.गो वदं मोरे 

यांच ेघरापयत र ता काँ ट करण करणे. 
.१२.४ ल  

२ भाग .४ अंतगत ी.गो वदं मोरे यांच ेघरापासुन ते ी.शंभु टेशनर  यांच ेघरापयत र ता 
काँ ट करण करणे. 

.१९.७० ल  

३ भाग .४ अंतगत ी.शर फ गवळी यांच ेघरापासुन ते ी.मधु महाजन यांच ेघरापयत 
र ता काँ ट करण करणे. 

.६.८५ ल  

४ भाग .४ अंतगत ी. दप गु ता यांच ेघरापासुन ते ी.मधु महाजन यांच ेघरापयत र ता 
काँ ट करण करणे. 

.१०.४२ ल  

५ भाग .४ अंतगत ी.मेहमुद पटेल यांच ेघरापासुन त े ी. ीराम यांच ेघरापयत र ता 
काँ ट करण करणे. 

.१०.१६ ल  

६ भाग .४ अंतगत ी.अ याज शेख यांच ेघरापासुन ते ी.डॉ.अिजज शेख यांचे घरापयत 
र ता काँ ट करण करणे. 

.६.२५ ल  

७ भाग .४ अंतगत ी.र फक शेख यांच ेघरापासुन त े ी. दप मंडोरे यांच ेघरापयत र ता 
काँ ट करण करणे. 

.११.३७ ल  

८ भाग .४ अंतगत ी.आर फ शेख यांच ेघरापासुन त ेकाटया फाईल मि जद पयत र ता 
काँ ट करण करणे. 

.८.९९ ल  

९ भाग .४ अंतगत ी.कोतकर ब डींग पासुन त े ी.कर म सालार यांच ेन वन घरापयत 
र ता काँ ट करण करणे. 

.७.१६ ल  

१० भाग .४ अंतगत ी.शर फ शखे यांच ेघरापासुन ते जय लोट (साक रे) पयत र ता 
काँ ट करण करणे. 

.७.९२ ल  

११ भाग .४ अंतगत ी.राम आ णा गवळी यांच ेघरापासुन ते ी.भुसार  वक ल यांच े
घरापयत र ता डांबर करण करणे. 

.९.९९ ल  

१२ भाग .४ अंतगत ी.भुसार  वक ल यांचे घरापासुन त ेखांबेट  यायामशाळे पयत र ता 
डांबर करण करणे. 

.३० ल  

१३ भाग .४ अंतगत ी.शफ  पटर यांच ेघरापासुन ते ी.कर म सालार यांच ेजुने घरा पयत 
र ता काँ ट करण करणे. 

.७.५६ ल  

१४ भाग .४ अंतगत ी.ब शर पटेल यांच ेघरापासुन ते ी.ज मल पटर यांच ेघरापयत र ता 
डांबर करण करणे. 

.१५.६० ल  

१५ भाग .४ अंतगत ी.ना सर दादा (ई ाह म) यांच ेघरापासुन ते ी.संजय गवळी यांच े
घरापयत र ता डांबर करण करणे. 

.१२ ल  

१६ भाग .४ अंतगत नॅशनल िजम ते आहुजा कराणा पयत र ता डांबर करण करणे. .१९ ल  
१७ भाग .४ अंतगत डल स ा सपोट ते ी.डॉ.पी.एन.पाट ल यांच ेदवाखा या पयतचा र ता 

डांबर करण करणे. 
.१५ ल  

१८ भाग .४ अंतगत मझा चौक पासुन त ेनईम दादा यांच ेघरापयतचा र ता व व.हाजी 
ग फार म लक यांच ेघरा समो रल र ता काँ ट करण करणे. 

.७.८३ ल  

१९ भाग .४ अंतगत फैज मेडीकल ते पजंार  चौक त े वजय कराणा यांच ेघरापयत र ता 
काँ ट करण करणे. 

.८.५० ल  
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२० भाग .४ अंतगत ए गार चौक त ेकोईलाक  चौक पयतचा र ता व ी.हैदर भाई ट. ह  
वाले यांच ेघरा समोर ल र ता काँ ट करण करणे. 

.७.८३ ल  

२१ भाग .४ अंतगत ी.सद ु म तर  यांची ग ल  व ी.बाबु शेठ यांचे घरा समोर ल 

र ता काँ ट करण करणे. 

.६.०२ ल  

२२ भाग .४ अंतगत गु नानक नगर मधील ी.गंगाराम शदें यांचे घरा जवळील 

पर सरातील १० र त ेकाँ ट करण करणे. 

.९.९९ ल  

२३ भाग .४ अंतगत ी.रमेश धवलपुरे यांचे घरापासुन त े ी.कैलास जाधव, गो  कसोटे 

यामलाल घगट यांचे घरा समोर ल त ेसमाज मंगल कायालय बोर ंग पयतचा र ता 

काँ ट करण करणे. 

.५.१५ ल  

२४ भाग .४ अंतगत मा णक जावळे, अजय जावळे त ेमनोज नधाने त ेमंगा गोडाले त े

राज ुतांबोळी, त ेसुरेश कलोसे, त ेजयचंद भगत यां या घरापयत र ता काँ ट करण 

करणे. 

.८.५० ल  

२५ भाग .४ अंतगत ी.आ णा शदें त ेमनोज जावळे, सुरेश जावळे त ेसुभाश बडवाल 

यां या घरापयत र ता काँ ट करण करणे. 

.८.१० ल  

२६ भाग .४ अंतगत ी.सुभाष बडवाल त े ी.मधु गोयर ी.िजत  सुयवंशी त े वशाल 

सोनवाल वनोद बारसे ते मनोज जावळे यांचे घरा जवळील र ता काँ ट करण करणे. 

.९.९९ ल  

२७ भाग .४ अंतगत ी. कशोर मोरे त े ी.संजय सपकाळे श नपेठ पोल स टेशन गेट त े

ी.नरेश ढंढोरे यांचे घरापयत र ता काँ ट करण करणे. 

.९.९० ल  

२८ भाग .४ अंतगत ी. धरज ढंढोरे त ेमंगल कायालया जवळील बोअर ंग तसेच सुभाष 

गाढे त ेकैलास सोनवाल यांचे घरापयत र ता काँ ट करण करणे. 

.९.९९ ल  

२९ भाग .४ अंतगत ी.राजेश कसोटे यांचे घरा समोर ल र ता काँ ट करण करणे. .५.५० ल  

३० भाग .४ अंतगत म.न.पा.बालवाडी त ेक हैया कंुज पयतचा र ता काँ ट करण 

करणे. 

.१३.०० ल  

३१ भाग .४ अंतगत वलास मेघे त ेराजा सारवान, आकाश हंसकर, त ेरामु राणवे  यांचे 
घरापयत र ता काँ ट करण करणे. 

.९.९९ ल  

३२ भाग .४ अंतगत जयचंद भगत यांचे घरापासुन त ेश नपेठ पोल स टेशन पयत 
र ता काँ ट करण करणे. 

.१२.०० ल  

३३ भाग .४ अंतगत ी.राजा सारवान यांच ेघरापासुन त ेरामदेव बाबा मंद रा मागे पयत 
(बाप ुअटवाल यांची ग ल ) र ता काँ ट करण करणे. 

.८.०० ल  

३४ भाग .४ अंतगत ी.सुभाष हंसकर यांचे घरा जवळील मंद रापासुन त े ी.चांगरे 
घराजवळील शौचालया पयत र ता काँ ट करण करणे. 

.१३.०० ल  

३५ भाग .४ अंतगत नॅशनल िजम पासुन त ेश नपेठ पोल स टेशन गेट पयतचा र ता 

डांबर करण करणे. 

.१६.५० ल  

३६ भाग .४ अंतगत ममुराबाद रोड गु नानक नगर येथील लडी ना याला बाक  

राह ले या ठकाणी सुर ा भतं बांधणे. 

.२०.०० ल  

                                                       एकुण र कम - .४००.१६ ल  
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िज हा वाष क योजना अंतगत या आ थक वषात नधी मळ याची श यता कमी अस याने स मा.सद यांचा 

प ांचा वचार करता जी कामे िज हा वा षक योजने अतंगत सन २०२१-२२ असे नमूद केलेल  आहेत असे सव 

तावीत काम ेसन २०२१-२२ ऐवजी सन २०२२-२३ म ये सदर ल ताव शासनाने ता वत क न नधी संदभात 

पाठ व यास मा यता दान कर यात येत आहे.    

सवानुमत ेमंजुर 
 अनुकूल मत े :- ६७   तकुल मत े:- ०० 

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

भाग .१३ मधील दगडी चाळ येथील ३३ kv ची वदयतु वा हनी 
थलातंर त करणेचे काम मनपा फंडातुन करणे कामी स मा.सद य, ी.िजत  भगवान मराठे यानंी दले या 

प ावर वचार क न नणय घेणे. 

 
असा ठराव कर यात येतो क , भाग .१३ मधील दगडी चाळ येथील र हवाशीं या नवास थाना या 

ग चीव न अती उ च दाबाची ३३ kv ची वदयतु वा हनी गेलेल  अस यान े तेथील र हवा यां या िज वतास 
धोका असुन भ व यात िज वत व व त हानी हो याची श यता नाकारता येत नाह . या अनुषंगाने सदरची 
लाईन महारा  रा य वज वतरण कंपनी या धोरणानुसार १.३% योजने अतंगत अंदाजप क मागवून सदरची 
लाईन थलातंर त करणेचे काम हाती याव.े जेणे क न तेथील नाग रकां या िज वतास धोका नमाण होणार 
नाह . या तव भाग .१३ मधील दगडी चाळ येथील ३३ kv ची वदयतु वा हनी थलांतर त करणेचे काम 
मनपा फंडातुन कर यास मा यता दान कर यात येत आहे. 

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

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

जळगावं शहरातील संभाजीनगर चौक येथे नागर कांना प या या पा याची 
यव था ( याऊ ) वखचाने कर यास परवानगी मळणेबाबत तसेच “ याऊ” ला कै.चार यकुमार बेद (जैन) 
यां या मतृी प यथ असे नावं देणेस व जागा बांधकाम करणेस परवानगी मळणेबाबत स मा.सद य, ी.िजत  
भगवान मराठे यानंी दले या प ावर वचार क न नणय घेणे.  
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असा ठराव कर यात येतो क , जळगावं शहरातील संभाजीनगर चौक येथील प र ीत चार यकुमार 
जैन व तेथील नागर कांनी नागर कांसाठ  प या या पा याची यव था “ याऊ” व खचाने क न दयावयाची 
आहे. सदरचा “ याऊ” ची दैनं दन देखभाल व दु तीचा खच कर यास तेथील नागर क तयार अस याने 
जळगावं शहरातील संभाजीनगर चौक येथील नागर कानंा नागर कांसाठ  प या या पा याची यव था ( याऊ) 
वखचाने कर यास परवानगी देणेस तसेच “ याऊ” ला कै.चार यकुमार बेद (जैन) यां या मतृी प यथ असे 

नांव देणेस व जागा बांधकाम करणे कामी परवानगी देणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 
सवानमुत ेमजुंर 

  अनकूुल मत े :- ६७   तकुल मत े:- ०० 
सचूक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 
अनमुोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान

नागर  द लते तर व यात सुधारणा योजने अतंगत जळगावं शहर 
महानगरपा लका ह ीत भाग .१५ मेह ण गावठाण अंतगत महादेव मं दर ते यामा फायर कॉ ले स 
पयतचा तसचे महादेव मं दर ते शरसोल  नाका पयतचा र ता डांबर करण करणे येणारा एकूण र कम 
.१,६९,०९,९८१/- मा  चे खचास मा यता मळणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय 

घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , नागर  द लते तर व यात सुधारणा योजने अंतगत जळगांव शहर 

महानगरपा लका ह ीत भाग .१५ मेह ण गावठाण अंतगत महादेव मं दर त े यामा फायर कॉ ले स पयतचा 
तसेच महादेव मं दर त े शरसोल  नाका पयतचा र ता डांबर करण करणे कामास िज हा धकार  जळगांव यांचे कडील 
प  .नप/ नयोजन/आर.आर./६९७/२०२१ द.१२/०५/२०२१ अ वये शासक य मा यता दान केलेल  आहे. यानुसार 
आयु त मनपा यांचे द.२३/०५/२०२१ या मा यते अ वये उ त कामाची ई- न वदा सुचना .७९/११ सन २०२१-२२ 
http://mahatenders.in वर स द कर यात आल  अशी ई- न वदा सुचना मनपा प  .सा.बा./२४१ 
द.१०/०६/२०२१ चे प ा वये दै.सामना या वतमान प ात द.११/०६/२०२१ रोजी स द के यानुसार दले या मुदतीत 
०२ ई- न वदा सदर संके थळावर ा त झाले या आहे. महारा  शासन सावज नक बांधकाम वभाग प रप क 
.सीएट -२०१७/ . .८/इमा-२ द.२९/०१/२०१९ अ वये थम मागणीवेळी दोनच न वदा ा त झा यास नयमानुसार 

कायवाह  करावी असे सु चत आहे. यानुसार सदर कामाचे आले या ई- न वदा कागदप ांची छाननी केल  असता 
म तदेार यांनी सव आव यक कागदप ांची पुतता केलेल  असून म तदेार यांनी दले या ई- न वदा दरांचा तुलना मक 
त ता खाल ल माण.े 

अ. . न वदाधारकाच ेनांव न वदा र कम .१४१८९४०४/- अपे ीत खच 
१ शेल नो ब डकॉन ा. ल. न वदा र कमेवर ९% जा तीच ेदराने १५४६६४५०/- 
२ सु शलकुमार गणपत ड गरे न वदा र कमेइतकेचेच दराने १४१८९४०४/- 

 वर ल तुलना मक त ता पाहता म तदेार सु शलकुमार गणपत ड गरे,जळगांव यांचे दर इतर म तदेारापे ा 

कामाच े न वदा र कमेइतकेचेच दर सवात कमी आलेले आहे. यानुसार सदर कामी र कम . १४१८९४०४/- मा  

इतका खच न वदा र कमे माण ेआहे. परंतु न वदेत नमुद माण ेआलेलया दरानुसार िज.एस.ट ., कामगार वमा, 

टे ट ंग चाजस, व रॉय ट  यां या र कमा खाल ल माण ेसमा व ठ करावया या आहे. 

०१ न वदा माण ेअपे ीत खच र कम १४१८९४०४/- 
०२ िज.एस.ट .१२% १७०२७२८/- 
०३ कामगार वमा ०.५०% ७०९४७/- 
०४ टे ट ंग चाजस १०१००/- 
०५ रॉय ट  ९३६८०२/- 
         एकुण अपे ीत खच र कम .:- १६९०९९८१/- 

वर नमुद माण े न वदेत आलेले दरानुसार व सव शासक य कर समा व ठ क न एकुण अपे ीत खच 

र कम १६९०९९८१/- मा  आहे सदर र कमेपैक  र कम .१६९०९९८१/- मा  नागर  द लते तर व ती सुधारणा 

योजने अंतगत या नधीतुन खच करावयाचा आहे. यानुसार नागर  द लते तर व यात सुधारणा योजने अंतगत 

जळगांव शहर महानगरपा लका ह ीत भाग .१५ मेह ण गावठाण अंतगत महादेव मं दर त े यामा फायर 

कॉ ले स पयतचा तसेच महादेव मं दर त े शरसोल  नाका पयतचा र ता डांबर करण करणे कामी म तदेार 

सु शलकुमार गणपत ड गरे जळगांव यांचे न वदा र कमेइतकेचेच कमीच े दर ि वकृत करणेस तसेच सदर दरास 

महारा  महानगरपा लका अ ध नयम करण ७ कलम ७३ (क) नुसार मा यता दान कर यात येत आहे. 
सवानुमत ेमंजुर 

  अनुकूल मत े :- ६७   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 
अनुमोदक :- महाजन सु नल सुपडू 
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असा ठराव पा रत कर यात येतो क , नागर  द लतव ती सुधारणा योजने अंतगत जळगांव शहर 
महानगरपा लका ह ीत भाग .१० अंतगत डांबर  रोड, कॉ ंट रोड, पे ह ंग लॉक बस वणे, पुल व संर ण भतं 
बांधणे तसेच आर.सी.सी.गटार बांधणे कामी येणारा एकूण खच र कम .४,९९,८०,१२१/- मा च े खचास मा यता 
मळणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेणे या तावाच ेवाचन केले. 

सदर वषयांवर स मा.सद य ी.कैलास नारायण सोनवणे यांनी पूढ ल माण े सूचना मांडल , उपरो त 
तावातील ५ करोड पयांच े नधीम ये २ करोड पयांचा मनपा फंड टाकावा व याम ये स मा.सद या, तभा 

चं कांत कापसे हे सांगतील त े१ कोट ंच काम आ ण स मा.सद या,सौ.रंजना भरत सपकाळे यांचा एक ताव आहे 
त े१ कोट ंच ेकाम टाकुन न याने न वदा काढावी. 

सदर तावाबाबत सभागहृात स मा.सद यांनी बर च चचा केल  व यानंतर पठासीन अ धकार  यांनी सदर 
वषयावर मतदान घेणेबाबत नदश दलेत  यानूसार स मा.सद य, ी.कैलास नारायण सोनवणे यांनी मांडले या 
तावाच े बाजूने हात वर क न मतदान घे यात आले. स मा.सद य ी.कैलास नारायण सोनवणे यांनी मांडले या 
तावाच े बाजूने २६ स मा.सद यांनी हात वर क न आपले मत न द वले व गणना प कावर गणकांनी ( यांचे 

नांवासमोर बरोबरची अशी टक माक क न) न द घेतल .  
त नंतर स मा.सद य ी.कैलास नारायण सोनवणे यांनी मांडले या सूचने या वरोधात या स मा.सद यांना 

मतदान करावयाचे असेल या सद यांना हात वर करणेबाबत वनंती केल . त नंतर २५ स मा.सद यांनी हात वर 
क न आपले मत न द वले व गणना प कावर गणकांनी ( यांच े नांवासमोर बरोबरची अशी टक माक क न) न द 
घेतल .  उपरो त मतांची गणनाप कातील मतांची न दणी के यानंतर व मतगणनेची बेर ज कर त असतांना 



F:\Itivrutt 2020-21\15.महासभा .33 द.15122021.doc 

166 

 

स मा.सद या,सौ.रे मा कंुदन काळे यांनी मनपा सभागहृात वेश के याने यांची गणना गणनाप कात कर यात 
आलेल  नाह . यानंतर गणनाप क पठासीन अ धकार  यांचेकडसे घोषणा करणे कामी सुपुद कर यात आले व यांनी 
मतगणना प काची तपासणी केल . 

पठासीन अ धकार  यांनी स मा.सद या,सौ.रे मा कंुदन काळे हे मतदानापासून वं चत राहू नये हणून यांचे 
एक मताची मतगणना वषयप केवर ल शासना या तावाच ेबाजूने न दवुन सभागहृातील सद यांना शांततनेे नणय 
ऐक यास सांगीतले व स मा.सद य ी.कैलास नारायण सोनवणे यांनी मांडले या ठरावाचे बाजूने जे मतदान झालेले 
आहे ते मतदान २६ अस याचे जाह र केले या यानंतर ी.कैलास नारायण सोनवणे यांनी मांडले या ठरावाच े व द 
झालेले मतदान हे सु दा २६ आहे असे जाह र केले मा  यावेळी सभागहृात चंड ग धळ नमाण झा याने व 
स मा.सद यांनी सभागहृातील वाज वले या टेबलां या आवाजामुळे पठासीन अ धकार  हे पूढे काय बोल या याचा 
प ट आवाज सभागहृात ऐकु आला नाह  तसेच सदर महासभेचे ि हडीओ दारे कर यात आले या च ीकरणा या 
ड ह डी म ये सु दा पठासीन अ धकार  यांची वर ल घोषणा पूण ऐकू येत नस यामुळे दलेला नणय प ट होत 
नाह .  

यामुळे पठा सन अ धकार  यांनी सभागहृात घोषीत केले या नणयानूसार स मा.सद य ी.कैलास नारायण 
सोनवणे यांनी मांडले या तावा या व शासनाच े तावाच े बाजूने २६ – २६ या माणे समसमान मत पड याने 
सदर या वषयाबाबत कोणताह  नणय झालेला नस याने सभा कामकाजातील वषयांवर नणय घेतांना पारदशकता 
राहावी व कोणतीह  अ नय मतता राहू नये तसेच मतदानापासून कोणीह  वं चत राहू नये तसेच स मा.सद यांम ये 
सं म नमाण होवू नये हणून सदरचा वषय ( शासनाचा ताव) नणयासाठ  पूढ ल महासभेत ठेव यात यावा.  

 

 

अनकूुल मत े :- २६   तकुल मत े:- २६   अ नण त

     सह /- 

 


