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

मा.महापौर 
वरस ा ी व.लताद द  मंगेशकर तसेच तन वषापुव  

पुलवामा येथे दहशतवादयां या याड ह याम ये शह द 
झालेले भारतीय जवान यांचे द:ुखद नधनाब ल. 

२. भोळे समा सुरेश १) ी.पांडुरंग सोमा भोळे यांचे वडील व.सोमा दोधू भोळे २) 
ी.संजय पाट ल यांचे वडील व.भा कर राजाराम पाट ल ३) 

िज हा प रषद माजी श ण सभापती ी.पोपट एकनाथ 
भोळे यां या आई व.शकंुतलाबाई एकनाथ भोळे ४) 
ी. व म रघनुाथ नेमाडे यांचे वडील व.रघनुाथ सोमा नेमाडे 

५) ी.पंढर नाथ जग नाथ काळे यां या आई व.कमलबाई 
जग नाथ काळे ६) जनता बँकेचे माजी चेअरमन ी.संजय 
चंपालाल बला यांचे वडील व.चंपालाल छगनलाल बला 
यांचे द:ुखद नधनाब ल. 

३. भंगाळे व णू रामदास १) गाण सं ा ी भारतर न कै.लताद द  मंगेशकर २) 
शवसेना महानगर मुख ी.शरद तायडे यां या आई व 
नगरसे वका सौ. योती तायडे यां या सासू कै.पावताबाई 
यामराव तायडे ३) ी. करण पाट ल यांचे वडील 
ग.स.सोसायट चे माजी अ य  सहकार महष  कै.बी.बी.पाट ल 
(सहकार गट) ४) ी.आनंद व र वं  रेणापूरकर यांचे वडील 
जे ठ प कार, िज हा प कार संघाचे व व त सा ता हक 
मधु वचार चे संपादक व.वैजनाथ वामी रेणापूरकर ५) 
ाचाय ी. नतीन पाट ल व डॉ.जय ी पाट ल यांचे वडील 
नवृ त ाचाय कै. वनायकराव यंबक पाट ल ६) ी.संजय, 
राजेश व करण पाट ल यां या आई कै.न लनी हर  पाट ल ७) 
कै.पंुड लक अजनु बडगुजर उ.म. व.चे माजी संचालक व 
शहादा कॉलेज ाचाय डॉ.शांताराम बडगुजर यांचे वडील ८) 
ी.इं राव शामराव पाट ल योग सटरचे सचंालक यां या प नी 

कै.शैलजा इं राज पाट ल यांचे द:ुखद नधनाब ल. 
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 भनंदनाचे ताव माडंले.  
अ स मासद यांचे नांव अ भनंदनाचे ताव
१ महाजन जय ी सु नल  

मा.महापौर 
वातं यपूव काळापासून आजपयत देशभरात अनेक म हलांनी व वध े ांत 

अभूतपूव अशा वकतृ वातून अ व मरणीय काम गर  बजावत देशाचे नाव 
उंचावले आहे. यात नामो लेख करायचा झा यास अगद  राजमाता 
िजजाऊंपासून झाशीची राणी ल मीबाई, माजी रा पती सौ. तभाताई 
पाट ल, खा देशक या कव य ी ब हणाबाई चौधर , वरको कळा व.लताद द  
मंगेशकर अशी कतीतर  नावे आप याला सांगता येतील. 
आज अशाच जळगांव शहराचे न हे, तर संपूण िज हयासाठ  आप या 
कतृ वा या बळावर गौरवपर, भूषणावह आ ण अ भमाना पद बाब ठरले या 
जळगांवातील नूतन मराठा महा वदयालयाची वदया थनी कु.सोनाल  वकास 
पाट ल (रा.रामे वर कॉलनी, मेह ण,जळगांव) मुळजी जेठा महा वदयालयाची 
वदयाथ नी कु.मो दा चौधर  (रा. ानदेवनगर, का लकंामाता 
चौकाजवळ,जळगांव) तसेच च. शवांगी साद काळे (रा.को हेनगर,जळगांव) 
या तघांनी जळगांव या शरपेचात मानाचा तुरा रोवला आहे. या पा वभूमीवर 
आज सम त जळगांवकरां या वतीने जळगांव शहर महानगरपा लकेतफ या 
तघांना यथो चतपणे स मानप  देऊन आपण गौर वत आहोत. 
१) कु.सोनाल  पाट ल ह ने २६ जानेवार  २०२२ रोजी नवी द ल त 

जास ताक दन पथसंचलन २०२२ अंतगत ‘आजाद  का अमतृ 
महो सव’चा एक भाग हणून राजपथावर भारताचे ल कर  साम य 
आ ण सां कृ तक वै व य दाख वले गेले. यात रा य छा सेनेची 
सी नअर अडंर ऑ फसर हणून महारा ातील मुल ंचे त नधी व कर त 
पंत धानांना गाड ऑफ ऑनरम ये गाड कमांडर हणून मानवंदना 
दल . यामुळे तला संर ण मं ालयातफ थम गाड कमांडर हणून 
स मा नत कर यात आले.  

२) कु.मो दा चौधर  ह ने सु दा २६ जानेवार  २०२२ रोजी नवी द ल त 
जास ताक दन पथसंचलन २०२२ अंतगत ‘आजाद  का अमतृ 

महो सव’चा एक भाग हणून राजपथावर भारताचे ल कर  साम य 
आ ण सां कृ तक वै व य दाख वले गेले. यात रा य छा सेनेतफ 
महारा ातील मुल ंम ये पंत धानानंा गाड ऑफ ऑनरम ये मानवंदना 
देताना सहभाग न द वला यामुळे तला संर ण मं ालयातफ स मा नत 
कर यात आले. 

३) याच माणे च. शवांगी काळे ह ने केवळ सहा वष वयाची असताना 
वत:मधील धैयता दाख वल . तसेच वत: समयसूचकता दाखवत 
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आपल  आई सौ.गुलब ी व लहान बह ण कु.इशा वी यांना वजेचा 
ध का बस यापासून बचावत यांचे ाण वाच वले. एवढया कमी वयात 
असताना तने दाख वलेले साहस अन धैय अ तशय कमी माणात 
समाजाम ये पाहावयास मळते. त या या बालवीरते या कायत परतेची 
धानमं ी कायालयाने दखल घेऊन धानमं ी रा य बालपुर कार-

२०२२ देऊन तला येथो चतपणे गौर वले. महारा ातील एकूण २९ 
मुलांना दान कर यात आले या या पुर कारां या ेणीत बालगटात 
तचा समावेश केला गेला. 
       या तघांचे मी जळगाव शहराची थम नाग रक अथात महापौर 
ना याने मनापासनू अ भनंदन करते आ ण यांनी आयु यातील 
वाटचाल त आगामी काळातह  असेच वत:सह आई-वडील, आपले 
जळगांव शहर, महारा  अन ् देशाचे नाव सदो दत उंचावत राहावे,ह  
या संगी मन:पूरव्क शुभे छा. 

४) महारा  रा याचे मा.ना. ी.गुलाबरावजी पाट ल सो.,पाणी पुरवठा व 
व छता तथा, पालकमं ी जळगांव िज हा यांनी आजपावेतो जळगाव 

शहर महानगरपा लकेस व वध शषा दारे नधी उपल ध क न दलेला 
असून या दारे आज रोजी शहरात व वध वकास कामे कायपथावर सु  
आहेत. तसेच िज हा नयोजन स मती अंतगत १० कोट , ठ कर बा पा 
योजने अंतगत १० कोट  व द लते तर व ती सुधारणा योजने अंतगत 
१५ कोट  नधी दे खल जळगाव मनपास उपल ध क न दे याचे 
आ वासन दलेले आहे. मा.ना. ी.गुलाबरावजी पाट ल सो., यांनी जळगांव 
शहर महानगरपा लकेस वेळोवेळी वकास कामांसाठ  पुरेपुर नधी 
उपल ध क न दलेला आहे तसेच भ व यात दे खल यांचे जळगांव 
मनपास याच कारचे सहकाय लाभणार आहे हे नि चतच  आहे या 
कर ता जळगांव शहर महानगरपा लकेतफ यांचे आभार य त करणेत 
येत आहे. 

२ काळे दपमाला मनोज जळगांव शहर महानगरपा लके या नगरसे वका व माजी थायी स मती 
सभापती ॲड शु चता अतुल सहं हाडा यांना लोकमत Women Achievers 
Award २०२१ पुर काराने स मा नत के याब ल हाद क अ भनंदन 

उपरो  तावाचे अनुषंगाने वर ल सव पदा धकार , स मा.नगरसेवक, सामािजक कायकत व सामािजक 
सं था वदयाथ नी यांचे हे सभागहृ अ भनंदन कर त असुन उ ल भ व यासाठ  शुभे छा देत आहे. 

 
१) द.१५/१२/२०२१ रोजी सकाळी ११.०० वाजता संप न झाले या सवसाधारण महासभेचे 

कायवृ त तसेच द.१०/०१/२०२२ रोजी सकाळी ११.०० वाजता संप न झाले या ऑनलाईन (ॲप दारे) वशेष महासभेचे 
कायवृ त कायम करणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , द.१५/१२/२०२१ रोजी सकाळी ११.०० वाजता संप न झाले या 
सवसाधारण महासभेचे कायवृ त तसेच द.१०/०१/२०२२ रोजी सकाळी ११.०० वाजता संप न झाले या 
ऑनलाईन (ॲप दारे) वशेष महासभेचे कायवृ त कायम करणसे मा यता दान कर यात येत आहे. 

सवानुमते मंजुर 
  अनुकूल मत े :- ६१   तकुल मते :- ०० 

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

२) मनपा मालक या ॅ टर वाहनांवर दैनं दन कामे कर यासाठ  दररोज २४ मजुर ती 
मजुर ५४५/- या माणे द.०१/१२/२०२१ ते द.३०/११/२०२२ पयत एक वषा या कालावधी कर ता म तेदाराकडुन 
उपल ध क न घेणे कामी येणारा अंदाजीत र कम .४७,७४,२००/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत 
शासनाकडून आले या तावावर नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहरातील व वध भागातील शाखा अ भयंता यां या अ धप या 

खाल ल मनपा मालक या ॅ टर वाहनावर दैनं दन कामे कर याकर ता आव यक मजुर पुरवठा करणे कामी 

म तेदार यु वॉला स यु रट  फोस जळगांव यांचे वाटाघाट  नंतरचे आलेले दर त मजुर त दन ५४५/- 

मा चे दरास मनपा थायी स मती ठराव .२९० द.२४/११/२०२० अ वये मा यता दान कर यात आलेल  आहे. 

या नुसार म तेदार यांना कायादेश .पवडी/१३८ द.०२/१२/२०२० अ वये नग मत कर यात आले आहेत. या 

कायादेशाची मुदत द.०१/१२/२०२१ रोजी संपलेल  आहे. 

पूढ ल एक वषा कर ता म तेदार यांचे माफत आव यक मजुर पुरवठा करणे कामी शाखा अ भयंता यांना 

आव यक असले या मजुरांचा तप शल खाल ल माणे. 

भाग . शाखा अ भयंता आव यक मजुर 
०१ व ०२ ी.संजय पाट ल ०३ मजुर 
०३ व ०४ ी.म नष अमतृकर ०३ मजुर 

०३, १६ व १७ ी.िजत  रंधे ०३ मजुर 

१२ व १३ व १४ (भाग) ी.संजय नेमाडे ०३ मजुर 

१०, ११ ी.मनोज व नेरे ०३ मजुर 

 ०६ व ०७ ी.योगेश वाणी ०३ मजुर 

०८ व ०९ ी. काश पाट ल ०३ मजुर 

१५, १८ व १९ ी. वजय मराठे ०३ मजुर 

                 एकुण :- २४ मजुर 

उपरो त नमुद के या माणे एकुण २४ मजुर द.०१/१२/२०२१ ते द.३०/११/२०२२ पयत हणजेच एक 
वषा या कालावधी कर ता म तेदाराकडुन उपल ध क न घे या कामी येणारा अंदाजीत खच २४ मजुर X ३६५ 
दवस X ५४५/- त मजुर त दन = ४७,७४,२००/- मा चा खच मनपा या सन २०२१-२२ या वषा या 
अथसंक पातील र ते दु ती या शषाखाल ल र कम पये १५,००,००,०००/- मा  केले या तरतुद  पैक  र ते 
दु तीचे काम म तेदारास दे यात आले या सन २०२०-२१ या कायादेशा नुसार र कम .९.०० कोट  वजावट 
गहृ त ध न उवर त र कम .६.०० कोट  र कमेतुन सदर खच करणसे व या कामाची जा हर न वदा स द 
करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 
सवानुमते मंजुर 

  अनुकूल मत े :- ६५   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 
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३) शाह रेहान अहमद रयाज अल , उप श क म.न.पा.नवीन उद ूशाळा .८ मालेगाव 
यां या एकतफ  आंतरिज हा बदल स नाहरकत माणप  मळणेबाबत शासन अ धकार ,म.न.पा. श ण 
मंडळ,जळगांव याचेंकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , महानगरपा लका श ण मंडळ, मालेगांव या आ थापनेवर ल कायरत शाह 
रेहान अहमद रयाज अल , उप श क म.न.पा.नवीन उद ूशाळा .८, मालेगांव येथे द.२४/०२/२००९ पासून सेवेत 
कायरत आहे. यांचे मुळगांव शरसोल  ता.िज.जळगांव येथील र हवासी असून यांचे वडील दय वकारामुळे सतत 
आजार  अस याने यांची देखभाल करणेसाठ  शरसोल  ता.िज.जळगांव येथे राहणे आव यक आहे. तसेच यांचे 
मुळगाव शरसोल  ता.िज.जळगांव ते मालेगाव शहरापासूनचे अंतर १६० कलोमीटर आहे. हणून संबंधीतांनी 
जळगांव महानगरपा लका श ण मंडळ जळगांव या आ थापनेवर एकतफ  आंतरिज हा अंतगत बदल  होणसेाठ  
नाहरकत माणप  मळणेक रता द.०६/०८/२०२१ रोजी शासन अ धकार , महानगरपा लका श ण मंडळ,मालेगाव 
येथून ताव या कायालयास ा त झालेला 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. 

तसेच शासन अ धकार , महानगरपा लका श ण मडंळ, मालेगाव यांनी 
जा. .मनपा शमं.मालेगाव/आ था/२४६/२०२१ द.०६/०८/२०२१ रोजी या प ा वये शाह रेहान अहमद रयाज अल , 
उप श क, न वन उद ूशाळा .८ मालेगांव यां या एकतफ  आंतरिज हा बदल स म.न.पा. श ण मंडळ,जळगांव या 
आ थापनेवर सामावून घेत अस यास व तशी मंजूर  द यास संबंधीत श कास महानगरप लका श ण 
मंडळ,मालेगाव येथनू कायमु त कर याबाबत कोणतीह  हरकत नाह  असे प  दलेले आहे. 

. मा यम वदयाथ  पटसं या कायरत श क सं या 
१ उद ू ३०८८ ८४ 
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  उद ूमा यमची वदयाथ  सं या ३०८८÷३५ =८८ माणे ४ 
श क कमी आहे. तर  संबं धत एकतफ  िज हाबदल ने आ यास व उद ू मा यमां या वदया याची पटसं या 
ल ात घेता वदया याचे शै णक नुकसान तसेच कायरत श क यांचेवर अ त र त ताण कमी होणार अस याने 
शाह रेहान अहमद रयाज अल , उप श क म.न.पा.नवीन उद ू शाळा .८ मालेगाव यांना जळगावं 
शहरमहानगरपा लका जळगांवचे आ थापनेवर एकतफ  आंतरिज हा बदल ने सामावून घेणेस तसेच याकामी 
नाहरकत माणप  देणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

सवानुमते मंजुर 
   अनुकूल मते  :- ६५   तकुल मते :- ०० 

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

४) जळगांव शहर महानगरपा लका जळगांव ह ीत खाजगी जागेत तसेच मनपा जागेत 
लाव यात येणा या आकाश च हे, जा हरात, बॅनर व फलक कर ता पुढ ल आ थक वषापासुन (२०२२-२३ पासुन) 
धोरण ठर वणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , सदर वषयी यायालयाचे नवाडे यांची मा हती घेणेक रता तसेच 
यावसायीक व मनपाचे आ थक नुकसान होणार नाह  याची काळजी घेवून यानूसार धोरण ठर वणेकामी शासनाने 
नयमावल  माणे स व तर ताव तयार करावा व प ट नयमावल सह ताव पूढ ल महासभेत सादर करावा 
यानंतर याबाबत यो य ते धोरण महासभेत ठर व यात येईल या तव सदरचा ताव तहकूब कर यात येत आहे. 

  सवानुमत ेतहकूब 
   अनुकूल मते  :- ६५   तकुल मते :- ०० 

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

५) जळगांव शहर महानगरपा लका े ाम ये भु मगत केबल टाक यासाठ  धोरण ठर वणे 
व दर नि चतीस मंजुर  देणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , मा.महापौर सौ.जय ी सु नल महाजन यांचे कडील जा. ./म.का./२९८ 
द.१७/०१/२०२२ चे प ात सु चत केले आहे क, शहरातील र ते वक सत करणेची कामे कर यासाठ  नधी उपल ध 
झालेला असुन यांना कायादेश सु दा दे यात आलेले आहेत. न याने र ते वकसीत कर याकामी लवकरच सु वात 
होणार आहे. मा  सदर र ते वकसीत के या नंतर यावर पु हा खोदकाम होऊ नये हणुन खबरदार  घेणे गरजेचे 
आहे. कर ता शहरातील र ते वकसीत करणे अगोदर वदयुत खांब थलांतर जलवाह या दु ती, नवीन नळ 
संयोजन देणे, ऑ ट कल फायबर केबल टाकणे यासम कामे लवकर क न घेणे आव यक आहे. कर ता आपणास 
सु चत कर या अगोदर उपरो त नमुद कामे लवकरात लवकर स तीने क न घेणे तसेच न याने र ते वकसीत 
झाले या र यांवर खोदकाम झा यास संबंधीत अ भयंता यांचेवर जबाबदार  नि चत कर यात येवुन कारवाई 
कर यात येईल या बाबत संबंधीतांना आदेश दे यात आलेले आहेत.  

शहरात भुमीगत आ ट कल फायबर केबल टाक या कर ता ा त झाले या खाजगी कंपनी या तावास 
अनुस न या कामा कर ता र या या नुकसानीपोट  यां याकडुन र कम वसुल च े सुधार त दर नि चत 
कर याकामी ताव तयार कर यात येवुन तो आयु त यां या मा यतेने महासभेपुढे द.१२/०८/२०२१ रोजी 
झाले या महासभेम ये ठराव .५४४ द.१२/०८/२०२१ पार त कर यात आलेला होता व या नुसार जळगांव 
शहरातील र ते अमतृ योजनेमुळे यापूव च खोदले गे याने नाग रकांम ये असंतोष मोठया माणावर अस याने या 
बाबींचा वचार करता आ ट कल फायबर केबल टाकणे बाबत शासनाकडुन आलेला ताव नामजंरु (र ) कर यात 
आलेला आहे. 

मा  र यांची वकासकामे कर यापूव  भु मगत केबल टाक याची कामे क न घेणे आव यक असले बाबत 
मा.महापौर सो यांनी प  दलेले आहे व यास अनुस न या कामासाठ  परवानगी देणे साठ  र या या होणा या 
नुकसानी पोट  संबंधीतांकडुन र कम वसुल च े दर ठर वणे आव यक आहे. पुव  सादर केले या तावात सन 
२०२०-२१ या डएसआर नुसार दर वचारात घेऊन ताव सादर कर यात आलेला होता. मा  आता सन २०२१-
२२ चा डएसआर काया वीत अस याने तसेच आयु त यांनी सु चत के या माणे येक बाबीवंर १०% अ त र त 
शासक य खच हणुन समा व ठ कर यात आलेला आहे. यानुसार दरा बाबतचा तप शल खाल ल माणे 

अ.नं. जु या दरा नुसार सन २०२१-२२ या दरा नुसार १०% शासक य खरच् समा व ट क न 
दर 
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१ डांबर  र ते/कॉ ट रोड ६२६६.०० त मटर ६८९३.०० त मटर 
२ खडीचे र ते ६३८.०० त मटर ७०२.०० त मटर 
३ क चे र ते :- ३५/- 

त मटर 
५५/- त मटर (अंदाजे) ६०.०० त मटर 

जळगांव शहर महानगरपा लका े ाम ये भु मगत केबल टाक यासाठ  वर ल माणे दरास मा यता दान 
कर यात येत आहे.   

तसेच शहरात भुमीगत आ ट कल फायबर केबल टाक या कर ता ा त झाले या खाजगी कंपनी या 
तावास अनुस न या कामा कर ता र या या नुकसानीपोट  जी काह  र कम वसुल होईल ती एक वतं  ए ो 

अक ट उघडून याम ये जमा करणेत यावी व ती र कम संबंधीत र यांवर खच कर यात यावी. तसेच यापूव  
या ठकाणी र यांची कामे झालेल  आहेत या र यांचे नुकसान होणार नाह  याची शासनाने काळजी यावी.  

सवानुमते मंजुर 
  अनुकूल मत े :- ६५   तकुल मते :- ०० 

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

६) तहकुब वषय - व छ भारत अ भयान (नागर ) अंतगत जळगांव महानगरपा लके या 
घनकचरा या क पाचे कामी क पाचे सुधार त मा यतेनुसार थाप य व बायोमाय नगंचे कामी वाढ व सं वदा 
रकमेनुसार काम क न घेणेस व वाढ व खच १४ या व त आयोगा या नधीतून करणसे मा यता मळणेबाबत 
शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे.  
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1) Tender items tender rate 2017-18 up to 125% 
2) Above 125% quantity 2020-21  
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महासभा ठराव .५५१ द.१२/०८/२०२१ नूसार जळगांव महानगरपा लके या घनकचरा या 
क प या कामाचा सन २०१८ म ये तयार केलेला D.P.R. हा चकू चा प दतीन ेतयार कर यात आ यामूळे 
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सदर कामी येणाऱा वाढ व खचाचा अ त र त भदुड महानगरपा लकेवर येणार आहे. सदर D.P.R. चकू चा 
तयार कर यात आ यामळेु याची सखोल चौकशी करणेत येवुन डीपीआर न तपासता चुक चा डीपीआर 
मंजरू साठ  पाठ वणारे ज-ेजे अ धकार , कमचार  व त काल न आयु त जबाबदार असतील  यांची रतसर 
चौकशी क न जबाबदार  नि चत कर यात यावी तोपयत सदरचा वषय तहकूब ठेवणेस मा यता दान 
केलेल  आहे. 

मा.महापौर यांचे जा. ./ज.श.म.न.पा./म.का./३१३/२०२१-२२ द.०४/०२/२०२२ च े प ानसूार शासनाने 
उपरो त ठरावा माण े शासनाकडुन कायवाह  होणेबाबत ताव सादर केललेा आहे. तथापी सदयाि थतीत 
घनकचरा या क प काया वीत नस यामुळे दैनं दन कचरा साचुन वाढतच आहे, यामुळे प रसरात दगुधी 
पसरत असून यामळेु प रसरातील नागर कांचे आरो य धो यात येत आहे. याच माण ेकच याची व हेवाट न 
लावता सदर ठकाणी खुप मोठया माणावर कचरा साचुन नागर कांच ेआरो यावर मोठे दु प रणाम हो याची 
श यता नाकारता येत नाह . तसेच घनकचरा या क प प रसरातील र हवासी नागर कांकडुन यांचे 
आरो यास अपायकारक ठरणा या कच याची व हेवाट लावणे बाबत सतत मागणी होत आहे. 

रा य ह रत लवादाचे आदेश, शासनाकडुन याकामासाठ  होणारा पाठपुरावा या बाबी वचारात घेता, 
तसेच सदर क पाचा अहवाल शासन तर य स लागार यानंी तयार केलेला अस यान े व याबाबत यांचे 
तरावर चौकशीची कायवाह  सु  अस यान े तहकूब ताव मा यतेसाठ  महासभे या पटलावर ठेवणेत 

आलेला आहे. 
असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहरासाठ  घनकचरा यव थापना या थाप य, 

बायोमाय नगं व वदयतु कामाचें अहवाल हे य ात आर.सी.सी. संक पन,े तां क बदल यामुळे सधुार त 
केलेले होत.े या बाबत कारणमीमासंा व सुधारणाचंा क प अहवाल तयार कर यात आलेला होता सदर 
अहवालानसुार अ तर त खचासह र कम .४९,६७,६७,६९०/- ला महासभा ठराव .३३१ द.१६/१२/२०२० 
अ वये महासभेन े मा यता दलले  होती. सदर सुधार त तां क बदला या अहवालास व वाढ व कामांचे 
अहवालास शासन नणय . वमअ-२०२१/ . .२६(४)/न व-३४ द.१४ म े २०२१ अ वये शासनान े मा यता 
दान केलेल  आहे. तसेच मुळ अंदाजात व पर णामी थाप य कामात वाढ व झालेल  पर माणे, कमी 

झालेल  पर माणे, वगळ यात आलेल  पर माणे, न यान े समा व ट कर यात आलेल  पर माणे यांची 
पर गणना क न सधुार त तां क बाबीस व ब-१ न वदे या करारानसुार पर माणात होणा या वाढ स मु य 
अ भयतंा,महारा  जीवन ा धकरण, ादे शक वभाग, ना शक यांनी तां क मा यता आदेश 
.मुअ/ना शक/ता.ंमा./७८२/२०२१ द.२०/०५/२०२१ अ वये .४९,५८,०३,८३०/- या वाढ व खचासह मा यता 
दलले  आहे. 

उपरो त क प अहवालातील कामांपैक  ब-१ नुसार न वदा करार केले या कामाचंी सं वदा र कम, 
ववरण व यात होणार  वाढ, न वदे य तर त कामे यांचा तप शल खाल ल माण-े 

अहवालातील ब-१ नुसार न वदा करार केलेल  कामे 
 कामाचे नाव न वदा मंजरू र कम 

(२०१६-२०१७ दरसुची) 
बदल/वाढ व खचासह 
एकुण सं वदा र कम 

वाढ व र कम 

१ आ हाण े शवार गट नं.८६४ म ये १५० 
टन तद न मतेचा घनकचरा क प 
उभारणे. ( थाप य कामे) मे.ल मी 
क शन कंपनी,औरंगाबाद 

 
 
.१४,४४,३२,८३५/- 

 
 
.२६,५८,५६,७६३/- 

 
 
.१२,१४,२३,९२८/- 

२ आ हाण े शवार गट न.ं८६४ म ये 
साठले या कच यावर बायोमाय नगं 

या राब वणे. मे. लोबल वे ट 
मॅनेजमट सेल ा. ल.मुबंई 
 

 
.३,५९,००,०००/- 

 
.७,३३,४९,५७०/- 

 
.३,७४,४९,५७०/- 
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३ ईले फकेशन काम े 
( न वदे य तर त कामे) 

-- -- .२,३१,४७,४३९/- 

 .१८,२०,२०,९३७/- 
 

१) सदर कामी अ. .१ चे घनकचरा क पाचे थाप य काम सन २०१६-१७ मधील दरसुचीतील दरावर 
आधार त असनू यास १८.९०% जा तीच े दरान े (सन २०१९-२० च े दरसुचीवर ४.९१% कमी) 
ि वकार यास थायी स मती ठराव .१६४ द.११/०९/२०१९ अ वये मा यता मळालेल  आहे. सदर कामी 
न वदे या कलम .१४ (वाढ व काम े / बदल झाले या बाबींमुळे करार बा धत होणार नाह ) या 
तरतूद नसुार सदर कामी न वदेतील अट  व शत नुसार करारात वाढ झालेल  कामे मंजरु दरान ेकरणेस 
म तेदार बाधंील आहे. यानुसार ि वकृत न वदेत सन १६-१७ या िज हा दरसचुी नसुार तयार केले या 
ववरण प -ब मधील थाप य कामातील सुधार त बाबी व यावर २५% जादा होणार  पर माणे १८.९०% 
जा तीचे दरान े(सन २०१९-२० चे दरसचुीवर ४.९१% कमी) काम करणेस तसेच वाढ व होणार  पर माणे 
( च लत दरसुचीवर) ४.९१% कमी दरान े करणकेामी वाढ व खचासह म.ेल मी क शन कंपनी, 
औरंगाबाद यांचेशी सं वदा करणेस तसेच सदर कामास ए ल २०२१ पावेतो मुदत अस यान े क पा या 
सरंचनते कराव ेलागलले ेबदल, कामास जागा उपल ध न होण,े बदलास सधुार त मा यता घेणे, तां क 
मा यता घेणे यामुळे कामास वलंब झा यान े मुदत संप यापासनू १२ मह न े व यानतंर चाचणी 
कालावधी ६ मह न ेदेवून मदुतवाढ स मा यता दान कर यात येत आहे. 

२) अ. .०२ बायोमाय नगं कामी थायी स मती ठराव .१६५ द.११/०९/२०१९ अ वये मे. लोबल वे ट 
मॅनेजमट सेल ा. ल. मुंबई यांच ेत काल न न वदेतील १५.७२% कमीचे दरास मा यता दलेल  आहे. 
यानुसार सदर म तदेार यांनी यापवू या क प अहवालातील नमदू पर माणाचे काम पुण केल ेआहे. 
तथा प क प अहवालात घे यात आलेल  पर माणे क पअहवाल तयार कर या या दनांकापयत 
घे यात आलेल  होती. मा  दैनदं न कचरा संकलन क न आरो य वभागामाफत याच जागेवर साठवणूक 
कर यात येत होता तसेच व ततृ क प अहवालात घेतलेले पर माण ठोक प दतीने घे यात आलेल े
होत.े सदर कामी वाढ व पर माणाच ेकाम या कामी केले या सं वदा कराराच ेशत .०७ नसुार कामाचे 
पर माणात वाढ झा यास मंजूर दरात वाढ व काम करणेची तरतूद आहे. सबब म तेदार मे. लोबल वे ट 
मॅनेजमट सले ा. ल.मुंबई यांचेशी मुळ मंजरु दरात वाढ व कामाची सं वदा करणेस व कामाची मदुत 
वाढवून डसबर २०२१ अखेर मदुतवाढ देणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

३) अ. .०३ या कामाबाबत न वदा या राब वणबेाबत वदयुत वभागास आदे शत कर यात आलेल ेआहे. 
४) शासन नणय . वमअ-२०२१/ . .२६(४)/न व-३४ द.१४ म े२०२१ अ वये मूळ व पात मंजूर केले या 

स व तर क प अहवाला या कंमतीत सुधार त स व तर क प अहवालामुळे वाढ होत अस यास 
वाढ व खच सबंं धत नागर  था नक वरा य सं थनेे १४ या व त आयोगा या नधीतून अथवा 
व नधीमधनू भाग व यात यावा. यासाठ  शासनामाफत कोणताह  वाढ व नधी उपल ध क न दे यात 

येणार नाह  अस ेनमूद आहे यामुळे क पाची आव यकता पाहता, सदरचा वाढ व खच १४ या व त 
आयोगा या नधीतून करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 
घनकचरा यव थपनाअतंगत कच याची शा ो त प दतीन े व हेवाट लावणे कामी रा य हर त 

लवाद, दषुण नयं ण मडंळ व रा य शासन याचं ेमाफत वेळोवेळी स तीचे आदेश/सुचना ा त आहेत. 
या कारण े सदरचा क प वरेन े कायाि वत करण ेआव यक आहे. मंजरूातीनुसार क पातील थाप य 
कामांसाठ  होणारा खच मजूंर दराची तलुना च लत दरसचुीनुसार के यास ४.९१% ट के कमी आहे व 
बायोमाय नगं कामावर येणारा खच वचारात घेता १५.७२% ट के कमी अस यान ेमहानगरपा लका हताचे 
अस यान ेसदरचे कामी न वदा तरतदू नसुार मूळ न वदाकारांकडून कमी खचात सदर काम करता येणे 
श य अस यान ेवर ल माणे अ. .०१ त े०४ या तावास मा यता दान कर यात येत आहे. 
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शासनाने सदर करणी नयमा माणे कायवाह  करावी. करणात कोण याह  कारची आथ क 
अ नय मतता होणार नाह  याची द ता यावी. करणातील संपणू या कायदेशीर बाबी तपासनू पूण 
करावी. कोठेह  नयमांचे / कायदयाच ेउ लघंन होणार नाह  वा भ व यात कोण याह  कारचा आ ेप येणार 
नाह  याची शासनाने द ता यावी. अ यथा पूढ ल होणा या प रणामांची संपणू जबाबदार  शासनाची 
राह ल याची न द यावी. 

बहुमतान ेमंजरु 
  अनुकूल मते  :- ५९   तकुल मत े:- ०१                तट थ :- ०१ 

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

 

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 चे खचास मा यता मळणबेाबत शासनाकडुन आले या 
तावावर नणय घेणे.  
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असा ठराव कर यात येतो क , नागर  द लतव ती सुधारणा योजन े अंतगत जळगांव शहर 
महानगरपा लका ह ीत भाग .१० अंतगत डांबर  रोड, कॉ ंट रोड, पे ह गं लॉक बस वण,े पुल व सरं ण 
भतं बांधण े तसेच आर.सी.सी.गटार बांधणे कामास िज हा धकार  जळगांव याचें कडील प  
.नपा/नादवसयुो/आर.आर./७३२/२०२१ द.११/०६/२०२१ अ वये शासक य मा यता दान केलेल  आहे. 
यानसुार आयु त मनपा यांच े द.०१/०७/२०२१ या मा यते अ वये उ त कामाची ई- न वदा सचुना .९० 
सन २०२१-२२ https://mahatenders.in वर स द कर यात आल  अशी ई- न वदा सचुना मनपा प  
.सा.बा./४८८ द.२७/०८/२०२१ चे प ा वये दै. द यमराठ  (जळगांव,ना शक,औरंगाबाद,सोलापुर,अकोला) या 

वतमान प ात द.२८/०८/२०२१ रोजी स द के यानसुार दले या मुदतीत ०२ ई- न वदा सदर संके थळावर 
ा त झाले या आहे. महारा  शासन सावज नक बाधंकाम वभाग प रप क .सीएट -२०१७/ . .८/इमा-२ 
द.२९/०१/२०१९ अ वये थम मागणीवेळी दोनच न वदा ा त झा यास नयमानसुार कायवाह  करावी असे 
सु चत आहे. यानसुार सदर कामाचे आले या ई- न वदा कागदप ांची छाननी केल  असता म तेदार यानंी 
सव आव यक कागदप ांची पुतता केलेल  असनू म तदेार यांनी दले या ई- न वदा दरांचा तलुना मक त ता 
खाल ल माणे. 

अ. . न वदाधारकाचे नांव न वदा र कम .४३६७४६३६/- अपे ीत खच 
१ वै णवी ब डकॉन जळगांव न वदा र कमेइतकेचेच दरान े ४३६७४६३६/- 
२ एल.एच.पाट ल कं शन ा. ल. न वदा र कमेवर ७.७७% जा तीचे दरान े ४७०६८१५५/- 

 वर ल तलुना मक त ता पाहता म तदेार वै णवी ब डकॉन जळगांव यांच ेदर इतर म तदेारापे ा 
कामाच े न वदा र कमेइतकेचेच दर सवात कमी आलेले आहे. यानसुार सदर कामी र कम .४३६७४६३६/- 
मा  इतका खच न वदा र कमे माणे आहे. परंतु न वदेत नमदु केले माणे आले या दरानसुार िज.एस.ट ., 
कामगार वमा, टे ट गं चाजस, व रॉय ट  यां या र कमा खाल ल माणे समा व ठ करावया या आहे. 
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०१ न वदा माणे अपे ीत खच र कम ४३६७४६३६/- 
०२ िज.एस.ट .१२% ५२४०९५६/- 
०३ कामगार वमा ०.५०% २१८३७३/- 
०४ टे ट गं जाचस ७१३५०/- 
०५ रॉय ट  ७७४८०६/- 
     एकुण अपे ीत खच र कम .:- ४९९८०१२१/- 

वर नमुद केले माणे न वदेत आलेले दरानसुार व सव शासक य कर समा व ठ क न एकुण अपे ीत 
खच र कम .४९९८०१२१/- मा  आहे सदर र कमेपकै  र कम .४९९८०१२१/- मा  नागर  द लते तर व ती 
सुधारणा योजन े अंतगत या नधीतुन खच करावयाचा आहे. यानसुार नागर  द लतव ती सुधारणा योजन े
अंतगत जळगांव शहर महानगरपा लका ह ीत भाग .१० अतंगत डांबर  रोड, कॉ ंट रोड, पे ह ंग लॉक 
बस वण,े पुल व सरं ण भतं बांधण े तसेच आर.सी.सी.गटार बांधण े कामी म तेदार वै णवी ब डकॉन 
जळगांव यांच े न वदा र कमेइतकेचेच कमीचे दर ि वकृत करणेस तसेच सदर दरास महारा  
महानगरपा लका अ ध नयम करण ७ कलम ७३ (क) नसुार मा यता दान कर यात येत आहे. 

सवानुमत ेमजुंर 
  अनुकूल मते  :- ६३   तकुल मत े:- ०० 

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

मा.महापौर :- वषय .७ वर कोणाला बोलायचे आहे ?  
ॲड सौ.शु चता हाडा :- वषय .६ वर सगळयाचंी मतदानाची मागणी आहे महापौरताई. बहुमतान ेकरा 
तु ह  परंत ुबहुमत स द करा. 
सौ.मगंला चौधर  :- महापौर ताई मतदान या. 
ी.कैलास सोनवण े:- महापौर ताई मतदान या. 

सौ.भारती सोनवण े:- महापौर ताई मतदान या. 
सौ. दपमाला काळे :- मतदान यायला काय अडचण आहे, वषय .६ वर मतदान घे यात याव.े  
सौ.भारती सोनवण े:- महापौर ताई मतदान या. 
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ी.सु नल महाजन :- वषय .७ मजूंर 
ी.अि वन सोनवण े:- अहो प हले मतदान या ६ चे. चुक च ेकरत आहे तु ह . 
ी.सु नल महाजन :- वषय .७ मजूंर 
ी.अि वन सोनवण े:- गोराणे चकु च ेकरत आहे तु ह . 

सौ.उ वला बडाळे :- चकु चा पायंडा पाडु नका तु ह .  
ी.अि वन सोनवण े:- अहो चकु च ेकरत आहे तु ह . 

सौ. दपमाला काळे :- स द कर याम ये काय अडचण येत आहे.  
सौ.भारती सोनवण े:- महापौर ताई, मतदान या. 
ी.राज  पाट ल :- वरोधी प नते े ी.सु नलभाऊ यानंी आपल ेमत न दवाव.े 

मा.महापौर:- शु चताताई आप याला दड पावणेदोन तास बोल याची सधंी दल  यावळेी आपण 
मतदानाची मागणी केल  नाह  यावळेी वषय .६ वर नणय झालेला आहे आता वषय .७ सु  आहे. 
ी.कैलास सोनवण े:- अहो ताई. 

सौ.शु चता हाडा :- महापौर ताई, पुण भाजपा हणनुच मी बोलत आहे. भारतीय जनता पाट  तफच मी 
माझ ेमत य त केललेे आहे. बहुमतान ेआपण हणता आहांत तर बहुमत स द करा. सव नगरसेवकांची 
एकमखुान ेमागणी आहे. आप याकड ेबहुमत आहे तर आप याला भती कशाची आहे ताई बहुमत आहे तर 
त े स द करा. 
मा.महापौर :- आपला वरोध न द वलेला आहे बाक  कुठ याच सद यान ेआपला वरोध सां गतलेला नाह  
फ त स मा.सद य सु नलभाऊ हे तट थ आहे.  
ी.अि वन सोनवण े:- अस ेकस ेसां गतले नाह . असे कस ेसां गतले नाह . आमचा वरोध आहे. 
ी.चं शखेर पाट ल :- वरोध आहे आमचा, वरोध आहे.  

सौ.रंजना सपकाळे :- आमचा वरोध आहे. 
सौ.शु चता हाडा :- मी सपंणु भारतीय जनता पाट  तफ बोललेले आहे. संपणु भारतीय जनता पाट चा 
वरोध आहे. संपणु भारतीय जनता पाट  तफ मी बोललेले आहे. 
सौ.भारती सोनवण े:- आमचा वरोध आहे.  
सौ.रंजना सपकाळे :- आमचा वरोध आहे.  
ी. नतीन ल ढा :- हो आपला वरोध न द व यात आलेला आहे. आता वषय .७ वर काय भु मका आहे 

ती प ट करावी.  
ी.अि वन सोनवण े:- वरोध आहे आमचा. 

सौ.भारती सोनवण े:- हो आमचा वरोध आहे.  
ी. नतीन लढढा :- ठक आहे काह  ॉ लेम नाह . 

सौ.शु चता हाडा :- या नां मग मतदान बहुमत आहे ना ं तमु याकड ेमग बहुमत स द होव ू दया नां 
सभागहाम ये. 
ी.अि वन सोनवण े:- मतदान या ना नतीनभाऊ. 
ी. नतीन लढढा :- आ पासाहेब वषय .६ हा पा रत झाललेा आहे तो बहुमतान े पा रत झालेला 

आहे.आपला वरोध या याम ये न द वलेला आहे.  
सौ.शु चता हाडा :- नतीनभाऊ शवसेनेच े इ डीवीजवल नावे या. बी.ज.ेपी.ची नाव े या बंडखोर ज े
बी.ज.ेपी.चे यांची वगेळी नावे पुकारा एम.आय.एम. वा याचें मतदान या. रेकॉडवर येऊ या ना. 
सौ. दपमाला काळे :- बहुमत स द करा. 
ी.राज  पाट ल :- बहुमत स द करा. 

सौ.शु चता हाडा :- मतदान या यामुळे व या न म तान ेआपल ेबहुमत स द होईल. 



 40

ी. नतीन लढढा :- शु चताताई आपण जसा वरोध न द वला आहे. तसा यानंी वरोध न द वलेला नस या 
कारणान े यांच ेमत तावा या बाजनुे घे यात आलेले आहे.  
मा.उपमहापौर :- शु चताताई, उपि थत सद यांपैक  फ त आपला या ठकाणी वरोध न द वलेला आहे 
आ ण सु नलभाऊ खडके यांची भु मका तट थ हणनू न द कर यात आलेल  आहे. याव न अस े स द 
होत ेक , ठराव हा बहुमतान ेमंजरू कर यात येतो. 
सौ.शु चता हाडा :- कुलभुषण भाऊ आपण मासट्र आहात आपले मोड बदल व याम ये. 
सौ. दपमाला काळे :- आता शु चताताई ज े वषय मांडत हो या, आम या सगळया नगरसेवकांकडुन त ेमत 
मांडत हो या. याचं वैय तीक मत त ेमाडंत न ह या.  
ी.सरेुश सोनवण े:- बंडखोर नगरसेवकांनी प  दललेे आहे आयु तानंा याचे काय ? 
ी. दल प पोकळे :- बंडखोर कोणाला हणत आहे तु ह . 

सौ.शु चता हाडा :- मतदान या नगरसेवकांचे मतदान या. 
ी. दल प पोकळे :- बंडखोर स द क न दाखवा. बंडखोर हण याव न मानहानीचा दावा दाखल क  

आ ह .  
ी.अि वन सोनवण े:- शवसेने या नगरसेवकानंी… 
ी. दल प पोकळे :- बंडखोर श द वाप  नका. 

सौ.शु चता हाडा :- येक नगरसेवकाची नांव ेघेवुन मतदान या.   
ी. नतीन लढढा :- महापौर ताई वषय .७ मंजरू करावा 

सौ.शु चता हाडा :- वषय .६ वर मतदान या आ ण बहुमत स द करा. 
ी.राज  पाट ल :- मतदान या. 

सौ.मगंला चौधर  :- मतदान या. 
ी.अि वन सोनवण े:- सु नलभाऊ मतदान या. 

मा.महापौर :- वषय .७  
ी.सरेुश सोनवण े:- शवसनेे या काह  नगरसेवकांनी या वरोधात आयु तांकड ेप  दललेे आहे या प ाच े

काय ? 
मा.उपमहापौर :- अनमुोदन आहे. 
सौ.उ वला बडाळे :- ६ नंबर झालेला नाह  अजनू. 
ी. दल प पोकळे :- गटने यांचे मत न दवा येथे. 
ी.ई ा हम पटेल :- पुढचा वषय या. 
ी. दल प पोकळे :- गटने यानंा बोलवा गटनतेा कुठे आहे.  
ी. नतीन ल ढा :- पुढचा वषय या ताई. 
ी.राज  पाट ल :- वषय .६ वर मतदान घे यात यावे. 

सौ.मगंला चौधर  :- महापौरताई मतदान या या वषयावर.  
ी.अि वन सोनवण े:- सु नलभाऊ मतदान यायला लावा. 

मा.महापौर :- नगरस चव यांनी वषय .७ यावा.           
ी.सरेुश सोनवणे :- काह  शवसेने या नगरसेवकानंी प  दललेे आहे या वषया या वरोधात याचे 

काय? 
नगरस चव वषय .०७ :- नागर  द लतव ती सधुारणा योजन ेअतंगत जळगांव शहर महानगरपा लका 
ह ीत भाग .१० अंतगत डांबर  रोड, कॉ ंट रोड, पे ह गं लॉक बस वण,े पलु व सरं ण भतं बांधण े
तसेच आर.सी.सी.गटार बांधण ेकामी येणारा एकूण खच र कम .४,९९,८०,१२१/- मा च ेखचास मा यता 
मळणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेण.े  
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सौ.शु चता हाडा :- महापौर ताई वषय .६ वर मतदान घे यात याव.े 
सौ.मगंला चौधर  :- मतदान याना ताई. 
ी. नतीन लढढा :- वषय .७ मजूंर कर यात यावा वषय .८ घे यात यावा. 
ी.सदा शव ढेकळे :- मतदान या. 
ी.ई ा हम पटेल :- वषय .८ मजुंर  
ी. धरज सोनवण े:- मतदान या, सु नल भाऊ, मतदान. मतदान हायला पा हज ेया वषयावर. 

सौ. दपमाला काळे :- वषय .६ वर मतदान हायला पा हज,े तु ह  जे हा बोलले क , बहुमत आहे, तर 
त े स द करा बहुमत आ ण मग मजुंर क न या वषय.    
ी. नतीन ल ढा :- महापौरताई पुढचा वषय या.  

ॲड.सौ.शु चता हाडा :- महापौरताई आप याला ६ वा वषय मंजरु करायचा आहे बहुमतान ेआपण नि चत 
करा. पण बहुमत आपल े स द करा. आप याकड ेबहुमत आहे ना महापौरताई तर अडचण काय आहे 
बहुमत स द करायला.  
ी. नतीन ल ढा :- वषय .८ यावा महापौरताई.  

मा.महापौर :- नतीनभाऊ बोला. 
ी. नतीन ल ढा :- वषय .८ घे यात यावा महापौरताई.  
ी.सदा शव ढेकळे :- मतदान मतदान या मतदान. 

मा.उपमहापौर :- वषय .७ ला माझ ेअनमुोदन आहे.  
ी.सरेुश सोनवण े:- मला वषय .७ वर बोलायचे आहे. 
ी.सदा शव ढेकळे :- वषय .६ वर मतदान या.  
ी.अि वन सोनवण े:- बहुमत स द करा. 
ी.कैलास सोनवण े:- मतदान या. 
ी.अि वन सोनवण े:- मतदान या, मतदान या गोराणे साहेब.  
ी.कैलास सोनवण े:- गोराण ेसाहेब. 

सौ.शु चता हाडा :- लोकशाह या मलुभुत मु याची आपण पायम ल  करत आहात.या प दतीन े वषय पूढे 
रेटून नेवू नका ताई शांततते सभा सहज चालू शकत ेआ ण आपण खपु चांग या प दतीन ेसभा चालव ू
शकतात. 
ी.कैलास सोनवणे :- गोराण ेसाहेब, गोराणे साहेब, कुठे गेल ेरे हे. गोराण ेसाहेब. आवाज येत आहे का ? 

गोराण ेसाहेब, 
नगरस चव :- वषय .८ :- मनपा पाणी पुरवठा वभागाकडील म शन ं .एम एच १९ एम ०१२५ 
(ज.ेसी.बी.) या वाहनाची दु ती करणे कामी येणारा एकूण खच र कम .१,०५,९११/- मा चे खचास 
मा यता मळणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेण.े 
ी. नतीन लढढा :- वषय .८ मा य कर यात यावा ताई 

मा.उपमहापौर :- माझ ेअनमुोदन आहे. 
ी.कैलास सोनवण े:- मतदान या, मतदान या. 
ी.अि वन सोनवण े:- मतदान या.  
ी.िजत  मराठे :- मतदान या. 

सौ.मगंला चौधर  :- ताई, मतदान या.  
सौ.भारती सोनवण े:- मतदान या ताई.  
मा.महापौर :- वषय .८ सवानुमत ेमजूंर कर यात येत आहे. नगरस चव यांनी पूढ ल वषय यावा. 
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असा ठराव कर यात येतो क , मनपा म शन ं .एम एच १९ एम ०१२५ (जे.सी.बी.) हे वाहन पाणी 
पुरवठा वभागात अ याव यक सेवेत कायरत आहे. सदर म शनचे दु तीचे काम करणे कामी य  तां क 
पाहणी केल  असता वाहनाचे खाल ल माणे दु तीच ेकामे पाटस ् / मजुर सह करण ेआव यक व गरजचेे 
आहे. 

मनपा म शन ं .एम एच १९ एम ०१२५ (जे.सी.बी.) (उ पाद त वष ए ल-२०००) 
अ. . वाहनातील दु तीचे कामे 
1 Oil Filter -1 Nos 20 Gear Lever Gaiter -1 Nos 
2 Gasket – Suction STRA -2 Nos 21 Bulk Roller -1 Nos 
3 Gasket Valve Block -2 Nos 22 Gasket –Gear Lever -2 Nos 
4 Pump Assembly -1 Nos 23 Locking Screw -2 Nos 
5 Seal Ring -1 Nos 24 Master Cylinder -2 Nos 
6 O –Ring Seal -2 Nos 25 Brake Counter Plate -12 Nos 
7 Stack Nut -1 Nos 26 Brake Friction Plate -10 Nos 
8 Friction Plate -12 Nos 27 Brake Seal -2 Nos 
9 Counter Plate – Clutc -10 Nos 28 Brake Seal -2 Nos 
10 Disc Spring Assy -2 Nos 29 Grease Nipple -2 Nos 
11 O –Ring Seal -2 Nos 30 Seal –Cassette -2 Nos 
12 Piston Clutch -2 Nos 31 Bearing -4 Nos 
13 O –Ring Seal -2 Nos 32 Verbus Ripp Bolt –M1 -16 Nos 
14 Sealing Ring Insert -4 Nos 33 O –Ring Seal -2 Nos 
15 Gear Shift Ball Seating – 1 Nos 34 Rubber Mounting -2 Nos 
16 Gear Shift Ball Washer – 2 Nos 35 JCB Rear Axle Oil -20 Ltr 
17 Pivot Pin – 2 Nos 36 JCB Rear Axle Oil -5 Ltr 
18 Gear Shift Bot Stabl -1 Nos 37 JCB Transmission Oil Plus -20 Ltr 
19 Top Gear Shift Lever -1 Nos 38 All Labour Charges 

वर त यात नमुद केले माणे मनपा म शन ं .एम एच १९ एम ०१२५ (जे.सी.बी.) या 
वाहनाची दु तीची कामे पाटस ् / मजुर सह करणे कामी अ धकृत व े त े मे.सयुान इ ा चर 
ा. ल.जळगांव यांचेकडील ोफॉमाइ हाइस नसुार र कम .१,०५,९११/- मा च े खचास महारा  

महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ च ेकलम ५ (२) (२) नसुार मा यता दान कर यात येत आहे. 
सवानुमत ेमजुंर 

  अनुकूल मते  :- ६३   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 
अनमुोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

नगरस चव :- वषय .९ :- महानगरपा लका मालक या व वध कार या वाहनाकं रता सन २०२१-२२ 
या आ थक वषासाठ  आय.ओ.सी. ल.पानेवाडी, मनमाड यांचेकडून २० नग डझले टँकर (इंधन) X (१२००० 
ल. मतेच)े खरेद  करणे कामी वेळोवेळी येणा या पयायी डझले खचास मा यता मळणेबाबत 
शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेण.े 

सौ.मगंला चौधर  :- महापौरताई, आमचा वषय .६ ला वरोध आहे. 
सौ.शु चता हाडा :- नतीनभाऊ तु हाला एक न  वनतंी करायची आहे आपण भ माचाया या भू मकेतून 
बाहेर पडा. नगरस चव साहेब आप याला न पणे वनंती आहे. नतीन भाऊ कृपया आपण भ मचाया या 
भु मकेतुन बाहेर पडा. नगरस चव साहेब आ ण ी. नतीनभाऊ आपण दोघं नै तीक मु यांची जपवणकु 
करणारे आहांत. 
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ी.अि वन सोनवण े:- नतीन भाऊ. 
ी. नतीन ल ढा :- हो अ पा. 
ी.सरेुश सोनवण े:- मला ७ वर बोलायचे आहे. मी कोटात जाईन तु ह  बोलचू देत नाह  ना.ं 

सौ.शु चता हाडा :- नतीनभाऊ भ माचाया या भू मकेतून बाहेर पडा. 
ी.अि वन सोनवण े:- नतीन भाऊ, चकु च करत आहात नतीन भाऊ, मतदान यायला पाह जे. 
ी. नतीन लढढा :- मी वाह  देतो आप याला चकु च काम होणार नाह . शवेट  अि वनभाऊ मी काय 
हणतो आप याला या शहरा या हता या ट न े नणय यायचे आहेत आपण कुठेह  चकु चा पायंडा 

पाडत नाह  फ त आता प ीय मतभेद अस ूशकतात आपले 
ी.सरेुश सोनवण े:- मला ७ वर बोलायचे आहे. 

सौ.शु चता हाडा :- नतीनभाऊ मला आप याला एक वनतंी करायची आहे आपण भ माचाया या 
भू मकेतून बाहेर पडा. जर आपल बहुमत आहे तर त े स द करा. भ माचाया या भू मकेतून बाहेर पडा नां 
अडचण काय आहे आप याला बहुमत आहे ना ंत े स द होव ूदया. बरं होईल ना या न म तान ेआपले ह  
बहुमत स द होईल. 
ी. नतीन लढढा :- ताई आपण कुठ याह  चकु या कामानंा पाठ शी घालणार नाह . 
ी.िजत  मराठे :- नतीनभाऊ बहुमत स द केल ेपाह ज ेनां. 
ी. नतीन लढढा :- यावळेी वषय .६ चाल ूहोता या वळेेला...(आवाज प ट ऐकु आला नाह ) 
ी.सरेुश सोनवण े:- मला ७ वर बोलायचे आहे. मी कोटात जाईन तु ह  बोलचू देत नाह  ना.ं 
ी. नतीन लढढा :- वषय .९ सु  आहे सरेुशभाऊ. 
ी.सरेुश सोनवण े:- नाह  मला ७ वर बोलायचे आहे मी क हाचा बोलतो आहे मला ७ वर बोलायचे आहे 
ी. नतीन लढढा :- वषय .९ सु  आहे सरेुश भाऊ. 
ी.सरेुश सोनवण े:- नाह  मला ७ वर बोलायचे आहे. 
ी. नतीन ल ढा :- ताई, वषय .९ मा य कर यात यावा ताई. 

मा.उपमहापौर :- माझ ेअनुमोदन आहे.  
ी.ई ा हम पटेल :- वषय .१० या. पढुचा वषय या. 
ी.सरेुश सोनवण े:- नतीन भाऊ, नाह  मला ७ वर बोलायचे आहे. 
ी.ई ा हम पटेल :- यावळेेला बोलायला पा हज ेहोते ना. 
ी.िजत  मराठे :- मनमानी कारभार करता आहेत हे. 
ी. नतीन ल ढा :- महापौरताई, वषय .१० या. सरेुश भाऊ काळजी क  नका, आप याकड े

द लतव तीचा भरपरु नधी येणार आहे.  
ी.ई ा हम पटेल :- ठ कर बाबाचे १० कोट  येत आहे.  

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लकेकडील आरो य, अि नशमन, दवाखाने, 
पाणी पुरवठा, सावज नक बांधकाम, मले रया, अ त मण, वदयतु, शासक य वभागाकडील कायरत 
वाहनाकं रता वेळोवेळी इंधन ( डझलेची) आव यकता असत े क रता वाहनांसाठ  डझले खरेद  करण े
आव यक आहे. डझले खरेद  करणे कामी अथ सकं पीय बजेट तरतुद सन २०२१-२२ म ये इंधन खरेद  या 
शषाखाल  वतं  बजेट तरतुद र कम .१.५ कोट  मा ची तरतदु कर यात आलेल  आहे. डझले वाटप 
करणेकामी महानगरपा लका मालक या डझले पंप आर.एल.चौफुल , एम.आय.डी.सी. फायर टेशन 
जळगांव येथे कायाि वत असनु या ठकाणाव न व वध वभागाकडील कायरत असले या वाहनांवर ल 
कायरत असलेले वाहन चालक व संबंधीत ा धकृत अ धकार  यांच ेमागणी नहाय डझले वाटप कर यात 
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येते. महानगरपा लका डझले खरेद  ह  शासक य दराम ये आय.ओ.सी. ल.पानेवाडी, मनमाड येथनू करणते 
येते. डझले खरेद ची कंमतीम ये वेळोवेळी चढ-उतार (प रवतन) होत असतात. 

आ थक वष २०२१-२२ क रता आय.ओ.सी. ल.पानेवाडी, मनमाड याचेंकडून आज पावेतो ८ डझले 
(इंधन) टँकरची खरेद  कर यात आलेल  आहे. आ थक वष २०२१-२२ म ये महानगरपा लकेकडील डझले 
पंपाक रता अंदाजीत २० नग डझले (इंधन) टँकरची (१२००० ल. मतेच े X २० टँकर) आव यकता 
अस यान ेमहानगरपा लका मालक या व वध कार या वाहनाकं रता सन २०२१-२२ या आ थक वषासाठ  
आय.ओ.सी. ल.पानेवाडी, मनमाड यांचेकडून २० नग डझले टँकर (इंधन) X (१२००० ल. मतेचे) खरेद  
करण ेकामी वेळोवेळी येणा या पयायी डझले खचास मा यता दान कर यात येत आहे. 

सवानुमत ेमजंरु 
  अनुकूल मते  :- ६३   तकुल मत े:- ०० 

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

 

नगरस चव :- वषय .१० :- महारा  सुवण जयतंी नगरो थान महाअ भयांन योजन ेअंतगत जळगांव 
शहर महानगरपा लका ह ीत भाग .१२ अंतगत शवरामनगर सयुोग कॉलनी, गलुमोहर कॉलनी, गु कुल 
कॉलनी प रसर तसेच आ वाद चौक त े गरणा टाक  पयत या भागात र ते डांबर करण करण े कामी 
येणारा एकूण र कम .१,१०,८४,६००/- मा च े खचास मा यता मळणेबाबत शासनाकडुन आले या 

तावावर नणय घेण.े 
ी. नतीन लढढा :- मा य कर यात यावा ताई. 

मा.उपमहापौर :- माझ ेअनमुोदन आहे. 
ी.सरेुश सोनवण े:- मला वषय .७ वर बोलायचे आहे मी कोटात जाईल कोटात. 
ी.िजत  मराठे :- बोल ु या ना ह  कुठ या कारची लोकशाह  आहे.  
ी.मगंला चौधर  :- बोल ु याना महापौरताई. 

असा ठराव कर यात येतो क , महारा  सुवण जयतंी नगरो थान महाअ भयानं योजन े अंतगत 
जळगांव शहर महानगरपा लका ह ीत भाग .१२ अंतगत शवरामनगर सुयोग कॉलनी, गलुमोहर कॉलनी, 
गु कुल कॉलनी प रसर तसेच आ वाद चौक त े गरणा टाक  पयत या भागात र ते डांबर करण करण े
कामास िज हा धकार  जळगांव यांच ेकडील प  .नपा/ नयोजन/आर.आर./७५१/२०२१ द.२३/०६/२०२१ अ वये 
शासक य मा यता दान केलेल  आहे. यानसुार आयु त मनपा याचं े द.०५/०७/२०२१ या मा यते अ वये 

उ त कामाची ई- न वदा सचुना .८४ सन २०२१-२२ https://mahatenders.in वर स द कर यात आल  
अशी ई- न वदा सचुना मनपा प  .सा.बा./३४७ द.१३/०७/२०२१ चे प ा वये दै.लोकमत 
(नागपरु,औरंगाबाद,मुंबई,ना शक) या वतमान प ात द.१४/०७/२०२१ रोजी स द के यानसुार दले या 
मुदतीत ०४ ई- न वदा सदर संकेत थळावर ा त झाले या आहे. यानसुार सदर कामाच ेआले या ई- न वदा 
कागदप ाचंी छाननी केल  असता म तेदार योगराज कं शन यांना न वदा स मती या मा यतेनुसार 
अपा  ठर व यात आले असनू उवर त म तदेार यांनी सव आव यक कागदप ांची पुतता केलेल  असनू 
म तेदार यांनी दले या ई- न वदा दराचंा तलुना मक त ता खाल ल माणे. 

अ. . न वदाधारकाचे नांव न वदा र कम .११०९७५९७/- अपे ीत खच 
१ शवश ती कं शन,जळगांव न वदा र कमेपे ा ११.६१% कमीचे दरान े ९८०९१६६/- 
२ तलुसी इं ा चर,जळगावं न वदा र कमेवर ५.९७% जा तीचे दरान े ११७६०१२४/- 
३ तुषार रमेश महाजन न वदा र कमेपे ा ११.३४% कमीचे दरान े ९८३९१२९/- 
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 वर ल तलुना मक त ता पाहता म तेदार शवश ती कं शन,जळगांव याचं े दर इतर 
म तेदारापे ा कामाच े न वदा र कमेपे ा ११.६१% दर सवात कमीचे आलेल ेआहे. यानसुार सदर कामी 
र कम .९८०९१६६/- मा  इतका खच न वदा र कमे माणे आहे. परंतु न वदेत नमदु माणे आले या 
दरानसुार िज.एस.ट ., कामगार वमा, टे ट गं 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 ९८०९१६६/- 
०२ िज.एस.ट .१२% ११७७१००/- 
०३ कामगार वमा ०.५०% ४९०४६/- 
०४ टे ट गं जाचस १८३५०/- 
०५ रॉय ट  ३०९३८/- 
      एकुण अपे ीत खच र कम .:- ११०८४६००/- 

वर नमुद माणे न वदेत आलेल ेदरानसुार व सव शासक य कर समा व ठ क न एकुण अपे ीत 
खच र कम .११०८४६००/- मा  आहे. परंतु म तदेार शवश ती कं शन,जळगांव यांच े न वदा 
र कमेपे ा ११.६१% कमीचे दर सवात कमी आलेल ेअसनु न वदा अट  व शत  नसुार १ त े १० ट के 
कमीचे दरा पयत १ ट का व यावर ल ११ त े१५ ट का पयत या कमीचे दरास त ट याला १ ट का 
या माणे परफाम स स यु रट  ड.डी. सादर करणे आव यक आहे. या अनुषगंान े म तेदार शवश ती 
कं शन,जळगांव यानंी न वदा र कमेपे ा ११.६१% कमीचे दर सादर केललेे अस यान े यां या कडुन 
३% परफाम स स यु रट  हणनु अनामत र कम .३३२५३८/- मा चा ड. ड. मनपा खिज यात सादर 
कर या कर ता म तेदार यांना कळ वल े असता म तेदार यानंी मुदतीत मनपा पावती .२५८१ 
द.०१/०१/२०२२ रोजी र कम .३३३०००/- मा चा ड. ड ं .५६४७१० जमा केललेा आहे. यानसुार सदर 
कामी वर नमुद माणे न वदेत आललेे दरानसुार व सव शासक य कर समा व ठ क न एकुण अपे ीत 
खच र कम .११०८४६००/- मा  आहे. सदर र कमेपकै  रक्कम .७७५९२२०/- मा  महारा  सुवण जयतंी 
नगरो थान महाअ भयानं योजन े अंतगत या नधीतुन व याच योजनतेील मनपा ह सा र कम 
.३३२५३८०/- मा  मनपा नधीतुन सन २०२१-२२ चे लखेा शष महारा  सुवण जयतंी नगरो थान 

महाअ भयान मनपा ह सा या लेखा शषतुन करणसे तसेच म तदेार शवश ती कं शन,जळगांव याचें 
न वदा र कमेपे ा ११.६१% कमीचे दर ि वकृत करणेस महारा  महानगरपा लका अ ध नयम करण ७ 
कलम ७३ (क) नसुार मा यता दान कर यात येत आहे.  

सवानुमत ेमजुंर 
  अनुकूल मते  :- ६२   तकुल मत े:- ०० 

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

नगरस चव :- वषय .११ :- जळगांव शहरातील मलेेले जनावरे उचलून यांची व हेवाट लावणे कामी 

१. ी.नंद ु शहाद ु नाड े २. ी.अशोक रामा सोनवण े यांची ता परु या व पात मानसेवी कामगार हणनू 

मानधनावर ६ म ह याक रता  नमेणूक करण ेकामी शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 

ी. नतीन लढढा :- वषय .११ मा य कर यात यावा.  
मा.उपमहापौर :- माझ ेअनमुोदन आहे. 
मा.महापौर :- वषय .११ सवानुमत ेमजुंर कर यात येत आहे.  
ी.सरेुश सोनवण े:- महापौरताई मला वषय .७ वर बोलायचे आहे. महापौरताई वकास कामांना माझा 

पाठ ंबा आहे पण मला वषय .७ वर बोल ुतर या. 
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असा ठराव कर यात येतो क , महारा  महानगरपा लका १९४९ चे कलम ३०९ (१) नसुार शहरातील 
मेललेे जनावरे उचलून याचंी व हेवाट लावणे महापा लकेच े कत य आहे. अजदार / मानसेवी कामगार 
ी.अशोक रामा सोनवण े व ी.नदं ु शहाद ु नाड े यानंी द.०३/०१/२०२२ रोजी अज देवून शहरातील मेलेले 

जनावरे उचलणे कामाक रता ६ म हने क रता मुदत वाढ चा अज केलेला आहे. 
 तसचे ी.अशोक रामा सोनवण ेव ी.नंद ु शहाद ु नाड,े मानसेवी कामगार हे गे या १५ त े २० 

वषापासनू ६ म ह याचे मुदतीवर येक  .१६,९२०/- माणे मानधनावर दो ह  कामगार शहरातील दैनं दन 
मेललेे जनावरे उचलणेचे काम यवि थत क रत असनू थायी स मती ठराव ं .३६५ द.२०/०९/२०२१ मंजरू  
अ वये दरमहा .१६,९२०/- मानधनावर शहरातील मतृ जनावरे उचलून यांची व हेवाट लावण े क रता 
महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम ५३ अ वये अट  शत स अधीन राहून ता परुत  नयु ती 
करणसे मा यता दान केलेल  आहे. सदरची मुदत द.२७/०८/२०२१ पासनू त ेपूढ ल ६ म हने द.२६/०१/२०२२ 
रोजी संपत अस यान े पूढ ल ६ म ह या या कालावधीसाठ  पु हा दोन दवसाचंा खंड देवून मदुतवाढ देण े
आव यक आहे. 

ी.अशोक रामा सोनवण ेव ी.नंद ुशहाद ुनाड,े मानसेवी कामगार यानंा पुव या नयु ती म ये २ 
दवसांचा खंड देवून द.२७/०८/२०२१ ते द.२६/०१/२०२२ पयत (६ म हने) ता परुत  नयु ती देवुन .१६,९२०/- 
येक कामगार माणे दरमहा सहा म हनेक रता दो ह  मानसेवी कामगारांचा एकूण .२,०३,०४०/- खच 

नसुार मेलेले जनावरांची व हेवाट च ेकाम दैनं दन सु  आहे. 
तसेच ी.अशोक रामा सोनवण े व ी.नंद ु शहाद ु नाड,े मानसेवी कामगार यानंा सहा म ह याचा 

मुदतवाढ या येणा या .२,०३,०४०/- खचास व ता परुत  नयु ती देणेस थायी स मती ठराव .३६५ 
द.२०/०९/२०२१ मंजूर  अ वये दो ह  मानसेवी कामगारांच ेमानधन देणे क रता सन २०२१-२२ या आ थक 
वषाम ये अंदाजप क य (रोजंदार /मानधन) या लेखा शषा अतंगत .१२ ल ची तरतूद कर यात आलेल  आहे 
व महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम ५३ अ वये अट  शत स अधीन राहून ता परुती नयु ती 
द.२७/०८/२०२१ त े द.२६/०१/२०२२ पयत कामाची मुदत आहे. सदर मुदत संप यानतंर दो ह  मानसेवी 
कामगार १.नंद ु शहाद ु नाड े २.अशोक रामा सोनवणे यानंा दोन दवसांचा खंड देवून पु हा ६ म हन े
( द.२९/०१/२०२२ त े २८/०७/२०२२) अशा मुदतीस व ती मानसेवी कामगार येकास .१६,९२०/- X २ 
कामगार .३३,८४०/- तीमहा माणे ६ म हन े कालावधीसाठ  एकूण .२,०३,०४०/- या खचास मा यता 
दान कर यात येत आहे. 

सवानुमत ेमजुंर 
   अनुकूल मते  :- ६२   तकुल मत े:- ०० 

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

नगरस चव :- वषय .१२ :- मनपा स.स.न.ं२१८३ (जुनी नगरपा लकेची जागा) व स.स.न.ं१९३७ (जुनी 
सान ेगु जी णालयाची जागा) या जागांवर वाहनतळाची सु वधा पैस ेभरा व वापरा या त वावर दोन वषा 
कर ता वाहन तळ चाल वणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 
ी. नतीन लढढा :- वषय .१२ मा य कर यात यावा  

मा.उपमहापौर :- माझ ेअनमुोदन आहे. 
ी. नतीन लढढा :- अ पा साहेब, कैलास अ पा साहेब, माझी वनतंी आहे क , संपणु शासनाचे ताव 

आहे २१ पयतचे तर मला वाटते मा य कर यास हरकत नसावी अ पा साहेब. 
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ी.सरेुश सोनवण े:- नतीन भाऊ, आ हाला पुण ताव मा य आहे पण मला वषय .७ वर बोल ुतर 
या मी के हाचा बोलत आहे मला वषय .७ वर बोल ु या. आ ह  तावा या वरोधात नाह  कंवा 

कामा या वरोधात नाह . कमीत कमी सातवर मत तर मांडु या. 
ी. नतीन ल ढा :- बोला बोला सरेुशभाऊ बोला. 
ी.ई ा हम पटेल :- बोला बोला. 
ी.सरेुश सोनवण े:- मला सातवर बोल ु या. 
ी.ई ा हम पटेल :- ठक आहे, बोल बोल. बोल सरेुशभाऊ. 

मा.उपमहापौर :- वषय .७ होवुन आता वषय .१३ वा चाल ुआहे. आपण या टाईमात बोलायला पा हज.े 
सवानमुत े वषय मजुंर झाला. आपण यावेळेस का बोलले नाह .आता १३ नंबरचा वषय चाल ुआहे. 
ी. नतीन ल ढा :- कुलभुषणभाऊ, कुलभुषणभाऊ, 
ी.सरेुश सोनवण े:- पण मी काय हणतो मला मत तर माडुं या.तु ह  बोलुच देत नाह . 
ी.िजत  मराठे :- आपल  जबाबदार  आहे, मतदान या या. नगरस चव साहेब शासनाकडुन आपल  

जबाबदार  आहे. 
ी.सरेुश सोनवण े:- तु ह  बोलचु देत नाह . 
ी. नतीन ल ढा :- सरेुशभाऊं या सुचना फ त ऐकुन यावे. बोला सरेुशभाऊ.  
ी.सरेुश सोनवण े:- माझ ेअस े हणण ेआहे, ५ कोट चा जो नधी आहे वाड .१० याला भारतीय जनता 

पाट चा वरोध नाह . याला पाठ ंबाच आहे.  
मा.उपमहापौर :- अ भनदंन तमुच, उ शरा काय होई ना जाग आल , अ भनदंन. 
ी.सरेुश सोनवण े:- ५ कोट च ेकाम करत असतानंा जी काह  सेि हंग उरेल. त ेकाम सतं मराबाई नगर 

म ये कर यात याव ेआ ण दसुरा वषय माझा न असा आहे क , द लत व तीचा नधी हा कुठे व का 
खच करत आहे का. खच कर यात येतो. ह  शासनाने स व तर मा हती यावी. शासनाने मा हती 
यावी द लत व तीचा नधी हा कुठे व का खच कर यात येतो.  
ी. नतीन ल ढा :- सरेुश भाऊ. 
ी.सरेुश सोनवण े:- हो. 
ी. नतीन ल ढा :- द लत व ती या संपुण कामांना शासक य मा यता दे याचे अ धकार 

मा.िज हा धकार  महोदयांना असतात. 
ी.सरेुश सोनवण े:- हो. 
ी. नतीन ल ढा :- आ ण या यामुळे या काह  नयमात आपण या प दतीन ेआपण ठराव पा रत केल े

असतील. आ ण त ेठराव या सभागहृान ेसवानुमते यावळेेला पा रत केलेले होत.े आ ण याच तावांना 
शासक य मा यता मा.िज हा धकार ंनी दलले  आहे. आ ण रा हला तमुचा कॉ ट सेि हंगचा, जी काह  

कॉ ट सेि हंग होईल या याम ये तमुचे ज ेकाह  हणण ेआहे. सतं मराबाई नगर मधले काम े तावीत 
कर यात याव े त े नि चतपण ेसतं मराबाई नगर म ये तावीत कर यात येतील. तमुची वनतंी जी 
आहे ती मा य कर यात येत आहे.  
ी.कैलास सोनवण े:- नतीनभाऊ, नतीनभाऊ,  
ी. नतीन ल ढा :- हो अ पा. 
ी.कैलास सोनवण े:- नतीनभाऊ, ७ नंबरचा जो वषय आहे ना तो वषय मंजरु आहे परंतु ज े१५ कोट  

येणार आहे न वन तर त ेचार वाडाम ये ३-३ कोट  आ ण या वाडाम ये २ कोट  यायचे. आ ण उव रत १ 
कोट  जे आहे  ना. हणज े भाग .१० म ये २ कोट  या. आ ण ज े१ कोट  उरेल ना त े या ठकाणी 
द लतव या आहे पण आर ण नाह  द लतव तीचा या ठकाणी त े वापर यात याव.े उदा. आबंेडकर 
बाबांचा आठवड ेबाजारातला पुतळा आहे. या ठकाणी वापरता येईल का आप याला तो नधी? 
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ी. दल प पोकळे :- अ पा,  
ी. नतीन ल ढा :- अ पा साहेब, येणारा पुढ ल वषामधला द लत व तीचा नधी आहे ना. त े नयोजन 

आप याला नि चतपण े वचारात घेवनु न क  क .  
ी. दल प पोकळे :- १ पया आलेला नाह  याच काय ? 

मा.महापौर :- अ पा साहेब, शासन कायवाह  करेल. 
ी.कैलास सोनवण े:- बरोबर, आता ६ नंबर या वषयाच काय आहे.  
ी. नतीन ल ढा :- ठक आहे पुढ ल वषय या. मला वाटतं अ पा बाक च ेसगळे वषय मा य कर यात 

यावे अशी वनतंी आहे, हणज ेवेळ वाया जाणार नाह  सभागहृाचा. 
मा.महापौर :- वषय .१३ घे यात यावा. 

असा ठराव कर यात येतो क , बांधकाम वभागाकडील आदेश .मनपा/ क प/पवडी/३/२०१८ 
द.१२/०४/२०१८ अ वये मनपा जागेवर स.स.न.ं२१८३ (जुनी नगरपा लकेची जागा) व स.स.न.ं१९३७ (जुनी 
सानगेु जी णालयाची जागा) या जागांवर वाहनतळाची सु वधा पैसे भरा व वापरा या त वावर तीन वषा 
कर ता वाहन तळ चाल वणे कामी म तदेार यु हदंु थान स यरु ट  सव सेस यानंा म ता दे यात आला 
होता. सदरचा म ता तवष पये ३२७६५०/- मा  मनपाकडसे समान चार ह यात भरणा करणे या अट वंर 
एकुण तीन वषाकर ता पये ९८२८३६/- मा  र कमेत म ता दे यात आला होता. सदरचा म याचा 
कालावधीत को वड-१९ नबधा मळेु म तेदारास मदुत वाढ देवुन द.१९/१२/२०२१ रोजी म याचा कालावधी 
संपला आहे. 

आयु त यांनी जुनी न.पा.जागा ( स.स.न.ं१९३७ब,क,ड,फ) व सानगेु जी णालया या खु या जागेवर 
( स.स.न.ं२१८४) या जागांवर खाजगी सहभाग त वावर (PPP Basis) वाहनतळ चाल वणेस देणे कामी न वन 
म याची न वदा या पुण होईपयत मागील वषा या दराम ये /रकममे ये १०% वाढ क न थायी 
स मती या काय तर मा यतेस अ धन राहुन न वन न वदा या होई पावेतो मदुत वाढ स मा यता दलेल  
आहे. 

यानसुार म तेदार यानंा प  .मा.व./जा ./१८२५/ द.२४/१२/२०२१ अ वये न वदा या पुण होई 
पावतेो मागील म ता देय रकमेत १०% वाढ क न थायी स मती या काय तर मा यतेस अ धन राहुन 
मुदतवाढ दे यात आलेल  अस यान ेम तेदार यानंा दे यात आले या मुदतवाढ स न वन म याची या 
पुण होईपयत मा यता दान कर यात येत आहे. 

तसेच आयु त यानंी नदशत केले माणे मनपा जागेवर स.स.न.ं२१८३ (जुनी नगरपा लकेची जागा) 
व स.स.न.ं१९३७ (जुनी सानगेु जी णालयाची जागा) या जागांवर वाहनतळाची सु वधा पैस ेभरा व वापरा 
या त वावर दोन वषा कर ता वाहन तळ चाल वण ेकामी न वन न वदा या राब वण े म ा त आहे या 
कर ता थमता त वाहनाचे दर नि चत करणे आव यक आहे. खाल ल त या माणे दर नि चत करता 
येतील. 

खाल ल त या माण े चार चाक  व दचुाक  वाहन तळ पाक ग कर ता वाहनधारक यां या कडुन 
वेळेनसुार र कम पये दर प क माणे घेता येईल. 

 

दर प क 
वाहन तळावर चार चाक  व दोन चाक  वाहन लाव या कर ता वेळे नसुार दर प क 

कालावधी चार चाक  वाहन . दोन चाक  वाहन . 
० त े२ तासा क रता २० १० 
२ त े४ तासा कर ता ४० १५ 
४ त े६ तासा कर ता ६० २० 
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६ त े८ तासा कर ता ८० २५ 
८ त े१२ तासा कर ता १०० ३० 
 १२ त े२४ तासा कर ता १५० ४० 
देकार र कम नि चत करतानंा खाल ल बाबींचा वचार कर यात आला. वर ल दरा नुसार वष 

भरातील सरासर  दै नक उपि थती व मटेन स चाजस इ. वचारात घेवून अंदाजीत देकार नि चती 
जुनी नगरपा लका जागा सान ेगु जी णालय जागा 

 चार चाक  
वाहन सं या 

दचुाक  
वाहन सं या 

 चार चाक  
वाहन सं या 

दचुाक  वाहन 
सं या 

नगररचना वभागाकडुन 
ा त १ दवसा कर ता वाहन 

मता 

३८ १५६ नगररचना वभागाकडुन 
ा त १ दवसा कर ता 

वाहन मता 

५४ १७२ 

चार slot वचारात घेता 
वाहन मता 

१५२ ६२४ चार slot वचारात घेता 
वाहन मता 

२१६ ६८८ 

सरासर  वाष क वाहन 
उपि थती 

५५४८० २२७७६० सरासर  वाष क वाहन 
उपि थती 

७८८४० २५११२० 

सरासर  चार चाक  वाहन 
५०% व दचुाक  वाहन ४०% 

वाष क उपि थती 

२७७४० 
वाहन 

९११०४ 
वाहन 

सरासर  चार चाक  वाहन 
३०% व दचुाक  वाहन 
२०% वाष क उपि थती 

२३६५२ ५०२२४ 

एकुण वाष क सरासर  
उ प न 

२०X२७७४० 
= 

५,५४,८००/- 

१०X९११०४ 
= 

९,११,०४०/- 

एकुण वाष क सरासर  
उ प न 

२०X२३६५२ 
=४,७३,०४०/- 

१०X५०२२४ 
= ५,०२,२४०/- 

चारचाक  व दचुाक  एक ीत 
र कम 

.१४,६५,८४०/- चारचाक  व दचुाक  
एक ीत र कम 

.९,७५,२८०/- 

वाष क सरासर  मटेनं स व 
इतर खच 

अंदाजीत 
.४,००,०००/- 

वाष क सरासर  मटेनं स 
व इतर खच 

अंदाजीत 
.४,००,०००/- 

मटेनं स खच वगळता 
अंदाजीत देकार र कम एक 

वषा कर ता 

.१०,५०,०००/- मटेनं स खरच् वगळता 
अंदाजीत देकार र कम 

एक वषा कर ता 

.५,७५,०००/- 

उ त त यात दश व या माणे दोन वाहन तळा क रता वाहन धारक यां याकडुन दर प क माणे 
र कम पये वसलु करता येणार अस यान े जुनी नगरपा लका जागे वर ल वाहन तळा कर ता मटेनं स खच 
वगळता अंदाजीत र कम .१०,५०,०००/- व सान ेगु जी णालय जागा वाहन तळा कर ता मटेनं स खच वगळता 
अंदाजीत र कम .५,७५,०००/- देकार नि चत करणेस तसेच उ त वाहन तळ बाबत दोन जागां कर ता वतं  
न वदा दोन वषा कर ता स द करणेस व वर ल माणे दर प क नि चत करणसे मा यता दान कर यात येत 
आहे. 

सवानुमत ेमजुंर 
  अनुकूल मते  :- ६२   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 
अनमुोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 
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नगरस चव :- वषय .१३ :- महानगरपा लका े ात मलुभतु सु वधांचा वकास काय म अतंगत शासनान े
वत रत केले या २५ कोट  अनदुानातनु श लक ५ कोट  अंतगत जळगांव शहर महानगरपा लका ह ीत 
भाग .१४ मधील ड.माट त े रामे वर कॉलनीतील आ द य चौक पयत र ता डांबर करण करणे कामी 

म तेदार अतलु वलास पाट ल यांच े न वदा र कमेइतकेचेच दरास व येणारा एकूण र कम .४८,४८,५७६/- 
मा च ेखचास मा यता मळणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेण.े 
ी.कैलास सोनवण े:- गोराण ेसाहेब, गोराणे साहेब, आहो गोराण ेसाहेब. 
ी.राज  पाट ल :- महापौर महोदया, बोलायचे आहे मला.  
ी. नतीन ल ढा :- आलेल ेजे सव ताव आहे ना त ेसगळे वकास कामांच े ताव आहे. तर मला 

वाटतं, १३ ते २१ सव ताव मा य कर यात यावे. 
मा.उपमहापौर :- सदर ल वषयाला माझ अनमुोदन आहे.  
ी.राज  पाट ल :- महापौर महोदया, वषय .१३ वर बोल ु या. 
ी.कैलास सोनवण े:- गोराण ेसाहेब, सभा चालवत असतानंा सभा नयमान ेचालल  पा हज ेह  जबाबदार  

तमुची सु दा आहे. कारण तु ह  नगरस चव आहे. ६ नंबर या वषयाच काय झाल त ेसांगा प हले. गोराण े
तमुची जबाबदार  आहे.  
ी. नतीन ल ढा :- बहुमतान ेपा रत झाला आहे अ पा. 
ी.कैलास सोनवण े:- घेतल ंकस ंबहुमत. 

ॲड.सौ.शु चता हाडा :- बहुमत स द करा ना. बहुमत स द करा नतीन भाऊ.  
ी. नतीन ल ढा :- ताई, बघा नयम आप याला मा यापे ा जा त तु हाला कळतात. वषय .६ या 

वेळेला बहुमतान ेमा य कर यात आला. यावळेेला कोणीह  सद यान ेमतदानाची मागणी केल  नाह .  
ॲड.सौ.शु चता हाडा :- सगळेच नगरसेवक यावळेेला इकडुन मागणी करत होत े नतीनभाऊ क , मतदान 
या, बहुमत आहे तर त े स द करा. आ ण नतीनभाऊ मी तु हाला वनतंी करते क , तु ह  
भ माचाया या भु मकेतुन तु ह  बाहेर नघा नतीन भाऊ. हे ज ेचाललले आहे हे असच चाल ुदेऊ नका. 
बहुमत आहे ना आप याकड े स द करा ना अडचण काय आहे.  
ी. नतीन ल ढा :- ताई कुठ याह  चकु चा कार जो आहे ना तो. या सभागहृात होणार नाह .याची मी 

तु हाला खा ी देतो ताई. अस कुठलच होणार नाह  ना. हणज ेकोणा सद याला अडचणीत याव असा हेत ु
कोणाचाच नाह . या पुढ ल वषय या गोराणे साहेब. 
ी.राज  पाट ल :- वषय .१३ वर बोलायचे आहे महापौर महोदया, 
ी. नतीन ल ढा :- बोला राजुभाऊ बोला, 

मा.महापौर :- बोला राज  भाऊ. वषय .१३ वर बोला. 
ी.राज  पाट ल :- २५ कोट तील ज े५ कोट  श लक रा हले होत.े या ५ कोट ंची मदुतवाढ आपण जी 
मळवनु आणल  याब ल महापौर हणुन मी आपल ेअ भनंदन करतो. तसेच शासनाचे सु दा अ भनंदन 
करतो. आ ण खास क न जळगांव शहराच ेआमदार राजुमामा भोळे... 
मा.महापौर :- राज  भाऊ आपला आवाज येत नाह . नेट ॉ लम असेल आपला. 
ी. नतीन ल ढा :- मेह ण वा यांचा आवाज कोणी दाबुच शकत नाह . 
ी.सरेुश सोनवण े:- जाऊ या हो भाऊ, महासभा घेतच नका जा, बोलचु देत नाह  तु ह  कोणाला तर . 
ी. नतीन ल ढा :- अरे सरेुशभाऊ तु ह  तमु या मनाची यथा मांडु शकता मा याकड े के हाह . मला 

वाटते ताई आपण पुढचा वषय यावा राज ुभाऊंचे वचार आपण नतंरह  ऐकुन घेवु. 
ॲड.सौ.शु चता हाडा :- महापौरताई, वषय .१२ म ये फ त एक सचुना यायची आहे. महापौरताई 
वषय .१२ म ये सुचना एवढ च आहे. मनपा या मालक ची जी जागा आहे. ती अ यंत मौ याची जागा 
आहे. आ ण भ व यात येथे काह  मोठा क प उभा राह याची श यता आहे. काह  योजना राब व या 
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जाऊ शकतात. आ ण यामुळे अट शत म ये आपण एक नमदु करणे आव यक आहे क , जे हा ते हा 
भ व याम ये ह  योजना या जागेवर राब व याचा मनपा म ये ठरेल यावळेेला म ह या दोन म ह या या 
नोट सीन े जागा खाल  क न यावी लागेल या न वदादारास व ठेकेदारास अशी एक अट आपण 
करारना याम ये टाकणे आव यक वाटते मला. कारण ह  मौ याची जागा आहे. आ ण भ व याम ये येथे 
काह  तर  मोठ  योजना होऊ शकत.े  
ी. नतीन ल ढा :- नि चतताई यो य सुचना आहे आपल  आ ण याचसाठ  आपण वेळ कमी क न दोन 

दोन वषाचाच म ता दे या या संदभात भु मका घेत आहोत आ ण न वदा या राब वतानंा आपण 
हणतात या प दती या अट शत चा या याम ये समावशे क .  

ॲड.सौ.शु चता हाडा :- ध यवाद. 
ी.राज  पाट ल :- भाऊ मला अ भनंदन करायच आहे आप या अ धकार  कमचा यांच. 
ी. नतीन ल ढा :- बोला, बोला राज ुभाऊ. तुमचा आवाज म ये गायब झाला होता. 
ी.राज  पाट ल :- मा.आ. ी.राजमुामा भोळे तसेच त काल न महापौर सौ.भारतीताई सोनवणे यानंी मा या 

मागणीला मा यता दल  आ ण ५ कोट तले . ४८,४८,५७६/-  ची मंजरु  या कामासाठ  दल . याब ल मी 
यांचे ध यवाद मानतो. तसेच आपले क प अ धकार  असतील ी.योगेशजी बोरोले याचेंकडुन उव रत 
रा हलेल  कामे अंडर ाऊंडची असेल, अमतृ या मा यमातनु प या या पा याची असेल. हाऊस चबर 
असतील. ह  मला मा या मागणीनुसार पुण क न दल . व कामाला सु वात झाल  या ब ल मी सव 
शासनाचे अ धकार  व कमचा यानंा ध यवाद देतो. 
ी. नतीन ल ढा :- ध यवाद राज ुभाऊ. आ ह  सु दा अ भनंदन करतो सवाच.े    

मा.महापौर :- ध यवाद भाऊ, वषय .१३ सवानुमत े मजुंर कर यात येत आहे. वषय .१४ घे यात 
यावा. 

असा ठराव कर यात येतो क , महानगरपा लका े ात मलुभुत सु वधांचा वकास काय म अतंगत 
शासनान े वत रत केले या २५ कोट  अनुदानातनु श लक ५ कोट  अंतगत जळगांव शहर महानगरपा लका 
ह ीत भाग .१४ मधील ड.माट त े रामे वर कॉलनीतील आ द य चौक पयत र ता डांबर करण करणे 
कामास िज हा धकार  जळगांव यांच ेकडील प  .पाल का/२/ईटपाल/२०२१/४/५३/२५६ द.०८/०९/२०२१ अ वय े
शासक य मा यता दान केलेल  आहे. यानसुार आयु त मनपा याचं े द.१२/१०/२०२१ या मा यते अ वये 

ई न वदा स द कर यास मा यता दान केलेल  आहे परंतु सदर ई न वदा फॉम मधील अट  शत  दु त 
करण ेन यान ेअट  शत चा समावशे या कारणामुळे ई न वदा फॉम न वन तयार कर यास वलंब झा यामळेु 
सदर कामांची ई न वदा स द कर यास वलंब झालेला आहे. तसेच स मा.नगरसेवक यांनी एक त 
न वदा कर याची मागणी केल  असता आयु त यानंी द.०२/१२/२०२१ वतं  न वदा माग व याबाबत 
आदेशीत केले यानसुार उ त कामाची ई- न वदा सचुना .११४/०२ सन २०२१-२२ https://mahatenders.in 
वर स द कर यात आल  अशी ई- न वदा सचुना मनपा प  .सा.बा./९४० द.०८/१२/२०२१ चे प ा वये 
दै.सकाळ रा य तर य या वतमान प ात द.०९/१२/२०२१ रोजी स द के यानसुार दले या मदुतीत ०३ ई-
न वदा सदर सकेंत थळावर ा त झाले या आहे. यानुसार सदर कामाच ेआले या ई- न वदा कागदप ाचंी 
छाननी केल  असता म तदेार योगराज गणेश पाट ल व योगराज कं शन यांचे बड कॅपसीट  नस यान े
यानंा न वदा स मती या मा यतेनसुार अपा  ठर व यात आले अस यान े एकच न वदा पा  अस यान े
या याशी तलुना करता येत नस यान ेसदर कामाची फेर ई न वदा आयु त यानंी मा यता द यानुसार 
उ त कामाची फेर ई न वदा सचुना .११९/०२ सन २०२१-२२ https://mahatenders.in वर स द 
कर यात आल  अशी ई- न वदा सुचना मनपा प  .सा.बा./११९७ द.१४/०१/२०२२ चे प ा वये दै.सकाळ या 
वतमान प ात द.१५/०१/२०२२ रोजी स द के यानसुार दले या मदुतीत ०२ ई- न वदा सदर सकेंत थळावर 
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ा त झाले या आहे. महारा  शासन सावज नक बाधंकाम वभाग प रप क .सीएट -२०१७/ . .८/इमा-२ 
द.२९/०१/२०१९ अ वये थम मागणीवेळी दोनच न वदा ा त झा यास नयमानसुार कायवाह  करावी अस े
सु चत आहे. यानसुार सदर कामाचे आले या ई- न वदा कागदप ांची छाननी केल  असता म तदेार यांनी 
सव आव यक कागदप ांची पुतता केलले  असून म तदेार यांनी दले या ई- न वदा दराचंा तलुना मक त ता 
खाल ल माणे. 

अ. . न वदाधारकाचे नांव न वदा र कम .४२००५३७/- अपे ीत खच 
अतलु वलास पाट ल न वदा र कमेइतकेचेच दर ४२००५३७/- 

डी.एच. पाट ल कं शन 
ोपा वशाल दगडु पाट ल 

न वदा र कमेवर २% जा तीचे दरान े ४२८४५४८/- 

  

वर ल तलुना मक त ता पाहता म तेदार अतलु वलास पाट ल यांच ेदर इतर म तेदारापे ा कामाच े
न वदा र कमेइतकेचेच दर सवात कमीचे आलेले आहे. यानसुार सदर कामी र कम .४२००५३७/- मा  
इतका खच न वदा र कमे माणे आहे. परंतु न वदेत नमदु माणे आले या दरानसुार िज.एस.ट ., कामगार 
वमा, टे ट गं 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 ४२००५३७/- 
०२ िज.एस.ट .१२% ५०४०६४/- 
०३ कामगार वमा ०.५०% २१००३/- 
०४ टे ट गं जाचस १५६००/- 
०५ रॉय ट  १०७३७२/- 
 एकुण अपे ीत खच र कम .:- ४८४८५७६/- 

 

वर नमुद माणे न वदेत आलेले दरानसुार व सव शासक य कर समा व ठ क न एकुण अपे ीत 
खच रक्कम .४८४८५७६/- मा चा खच मलुभुत सोई सु वधांचा वकास काय मा अंतगत २५ कोट  नधीतुन 
खच करणेस तसेच म तेदार ी.अतलु वलास पाट ल यांच े न वदा र कमेइतकेचेच दर ि वकृत करणेस 
महारा  महानगरपा लका अ ध नयम करण ७ कलम ७३ (क) नसुार मा यता दान कर यात येत आहे.  
सवानुमत ेमजुंर 
  अनुकूल मते  :- ६२   तकुल मत े:- ०० 

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

नगरस चव :- वषय .१४ :- महानगरपा लका े ात मलुभतु सु वधांचा वकास काय म अंतगत 
शासनान े वत रत केले या २५ कोट  अनुदानातुन श लक ५ कोट  अंतगत जळगांव शहर महानगरपा लका 
ह ीत भाग .०२ अंतगत कांचन नगर चौघलु े लॉट येथील र ता डांबर करण करणे कामी म तेदार 
डी.एच.पाट ल क शन यांच े न वदा र कमेइतकेचचे दरास व येणारा एकूण र कम .४९,९३,७३५/- 
मा च ेखचास मा यता मळणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेण.े 
ी.ई ा हम पटेल :- गोराण ेसाहेब, वषय .२० पयत वकास कामांचे वषय आहे तर २० पयत या. 
ी. नतीन ल ढा :- अ पा साहेब, मला वाटते क , अ पा साहेब. 
ी.स चन पाट ल :- नतीन भाऊ, वषय .१५ म ये शहर अ भयतंा यांनी यांचे मत माडंाव.े  
ी.ई ा हम पटेल :- २० पयत या २० पयत. 
ी. नतीन ल ढा :- मा य कर यात यावा. 

मा.उपमहापौर :- माझ ेअनमुोदन आहे. 
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मा.महापौर :- वषय .१४ सवानुमत ेमजुंर कर यात येत आहे. पुढ ल वषय घे यात यावा. 

असा ठराव कर यात येतो क , महानगरपा लका े ात मलुभुत सु वधाचंा वकास काय म अंतगत 
शासनान े वत रत केले या २५ कोट  अनुदानातनु श लक ५ कोट  अंतगत जळगांव शहर महानगरपा लका 
ह ीत भाग .०२ अंतगत कांचन नगर चौघलु े लॉट येथील र ता डांबर करण करण े कामास 
िज हा धकार  जळगांव यांचे कडील प  .पाल का/२/ईटपाल/२०२१/४/५३/२५६ द.०८/०९/२०२१ अ वये 
शासक य मा यता दान केलेल  आहे. यानसुार आयु त मनपा यांचे द.१२/१०/२०२१ या मा यते अ वये 

ई न वदा स द कर यास मा यता दान केलेल  आहे परंतु सदर ई न वदा फॉम मधील अट  शत  
दु त करणे न यान ेअट  शत चा समावशे या कारणामुळे ई न वदा फॉम न वन तयार कर यास वलंब 
झा यामुळे सदर कामांची ई न वदा स द कर यास वलंब झालेला आहे. तसेच स मा.नगरसेवक यानंी 
एक त न वदा कर याची मागणी केल  असता आयु त यांनी द.०२/१२/२०२१ वतं  न वदा 
माग व याबाबत आदेशीत केले यानसुार उ त कामाची ई- न वदा सुचना .११४/०१ सन २०२१-२२ 
https://mahatenders.in वर स द कर यात आल  अशी ई- न वदा सुचना मनपा प  .सा.बा./९४० 
द.०८/१२/२०२१ चे प ा वये दै.सकाळ रा य तर य या वतमान प ात द.०९/१२/२०२१ रोजी स द 
के यानसुार दले या मुदतीत ०२ ई- न वदा सदर सकेंत 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 नयमानसुार कायवाह  करावी असे सु चत आहे. यानसुार सदर 
कामाच ेआले या ई- न वदा कागदप ाचंी छाननी केल  असता म तेदार योगराज गणेश पाट ल यांच े बड 
कॅपसीट  नस यान े यांना मनपा न वदा स मतीने अपा  ठर व यान े व एकच न वदा पा  अस यान े
या याशी तलुना करता येत नस यान ेसदर कामाची फेर ई न वदा आयु त यानंी मा यता द यानसुार 
उ त कामाची फेर ई न वदा सुचना .११९/०१ सन २०२१-२२ https://mahatenders.in वर स द 
कर यात आल  अशी ई- न वदा सुचना मनपा प  .सा.बा./११९७ द.१४/०१/२०२२ चे प ा वये दै.सकाळ या 
वतमान प ात द.१५/०१/२०२२ रोजी स द के यानसुार दले या मदुतीत ०२ ई- न वदा सदर 
संकेत थळावर ापत् झाले या आहे. महारा  शासन सावज नक बांधकाम वभाग प रप क .सीएट -
२०१७/ . .८/इमा-२ द.२९/०१/२०१९ अ वय े थम मागणीवेळी दोनच न वदा ा त झा यास नयमानसुार 
कायवाह  करावी असे सु चत आहे. यानसुार सदर कामाचे आले या ई- न वदा कागदप ांची छाननी केल  
असता म तेदार यानंी सव आव यक कागदप ांची पुतता केलेल  असनू म तेदार यांनी दले या ई- न वदा 
दराचंा तलुना मक त ता खाल ल माणे. 

अ. . न वदाधारकाचे नांव न वदा र कम .४३६२८६६/- अपे ीत खच 
१ अतलु वलास पाट ल न वदा र कमेवर २.५१% जा तीचे दरान े ४४७२३७४/- 
२ डी.एच. पाट ल कं शन  

ोपा वशाल दगडु पाट ल 
न वदा र कमेइतकेचेच दर ४३६२८६६/- 

  वर ल तलुना मक त ता पाहता म तेदार डी.एच. पाट ल कं शन यांचे दर इतर म तेदारापे ा 
कामाच े न वदा र कमेइतकेचेच दर सवात कमीचे आलेले आहे. यानसुार सदर कामी र कम .४३६२८६६/- 
मा  इतका खच न वदा र कमे माणे आहे. परंतु न वदेत नमदु माणे आले या दरानसुार िज.एस.ट ., 
कामगार वमा, टे ट गं 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 ४३६२८६६/- 
०२ िज.एस.ट .१२% ५२३५४४/- 
०३ कामगार वमा ०.५०% २१८१४/- 
०४ टे ट गं जाचस ६०५०/- 
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०५ रॉय ट  ७९४६१/- 
     एकुण अपे ीत खच र कम .:- ४९९३७३५/- 

 

वर नमुद माणे न वदेत आलेले दरानसुार व सव शासक य कर समा व ठ क न एकुण अपे ीत 
खच र कम .४९९३७३५ मा चा खच मलुभुत सोई सु वधांचा वकास काय मा अंतगत २५ कोट  नधीतुन 
खच करणेस तसेच म तदेार डी.एच. पाट ल कं शन याचें न वदा र कमेइतकेचेच दर ि वकृत करणेस 
महारा  महानगरपा लका अ ध नयम करण ७ कलम ७३ (क) नसुार मा यता दान कर यात येत आहे.  

सवानुमत ेमजुंर 
  अनुकूल मते  :- ६२   तकुल मत े:- ०० 

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

 

नगरस चव :- वषय .१५ :- नागर  द लते तर व यात सधुारणा योजन े अतंगत जळगावं शहर 
महानगरपा लका ह ीत भाग .५ अंतगत जोशी पेठ, भवानीपेठ,गाधंी नगर इ याद  प रसरात 
ठक ठकाणी आर.सी.सी.गटार व लॅब क हट बांधण े कामी म तदेार हषल चं कांत सोनवण े यांचे 
न वदा र कमेपे ा ८.७५% कमीचे दरास व येणारा एकुण र कम .४७,४८,१९७/- मा च ेखचास मा यता 
मळणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेण.े 
ी. नतीन ल ढा :- मा य कर यात यावा. 

मा.उपमहापौर :- माझ ेअनमुोदन आहे. 
मा.महापौर :- वषय .१५ सवानुमत ेमजुंर कर यात येत आहे. पुढ ल वषय घे यात यावा. 

असा ठराव कर यात येतो क , नागर  द लते तर व यात सधुारणा योजन े अंतगत जळगांव शहर 
महानगरपा लका ह ीत भाग .५ अंतगत जोशी पेठ, भवानीपेठ,गाधंी नगर इ याद  प रसरात ठक ठकाणी 
आर.सी.सी.गटार व लॅब क हट बांधण े कामास िज हा धकार  जळगावं यांच े 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 यत ेअ वये उ त कामाची ई- न वदा सचुना .७५/०१ सन २०२१-
२२ https://mahatenders.in वर स द कर यात आल  अशी ई- न वदा सुचना मनपा प  .सा.बा./२२४ 
द.०४/०६/२०२१ च े प ा वये दै.सकाळ या वतमान प ात द.०५/०६/२०२१ रोजी स द के यानुसार दले या 
मदुतीत ०८ ई- न वदा सदर सकेंत थळावर ा त झाले या 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 दराचंा तुलना मक त ता खाल ल माण.े 

अ. . न वदाधारकाच ेनांव न वदा र कम .४५८९७४३/- अपे ीत खच 
१ स द वनायक ेडस न वदा र कमेवर ३% जा तीचे दरान े ४७२७४३५/- 
२ पेश वण राण े न वदा र कमेइतकेचेच दरान े ४५८९७४३/- 
३ णव कं शन  

ोपा.मधकुर ध डु पाट ल 
न वदा र कमेपे ा ०.१०% कमीचे दरान े ४५८५१५३/- 

४ नलेश सरेुश पाट ल न वदा र कमेइतकेचेच दरान े ४५८९७४३/- 
५ नखील कृ णराज पाट ल न वदा र कमेपे ा ०.५०% कमीचे दरान े ४५६६७९४/- 
६ म.ेसाईभमूी कं शन न वदा र कमेवर २% जा तीचे दरान े ४६८१५३८/- 
७ हषल चं कांत सोनवण े न वदा र कमेपे ा ८.७५% कमीचे दरान े ४१८८१४०/- 
८ डी.एच.पाट ल कं शन न वदा र कमेवर ५% जा तीचे दरान े ४८१९२३०/- 
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ोपा वशाल दगडु पाट ल 
 वर ल तलुना मक त ता पाहता म तेदार ी.हषल चं कांत सोनवण ेयांच ेदर इतर म तेदारापे ा 

कामाच े न वदा र कमेपे ा ८.७५% दर सवात कमीचे आललेे आहे. यानसुार सदर कामी र कम 
.४१८८१४०/- मा  इतका खच न वदा र कमे माण ेआहे. परंतु न वदेत नमदु माणे आले या दरानसुार 

िज.एस.ट ., कामगार वमा, टे ट गं 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 ४१८८१४०/- 
०२ िज.एस.ट .१२% ५०२५७७/- 
०३ कामगार वमा ०.५०% २०९४१/- 
०४ टे ट गं जाचस १८५०/- 
०५ रॉय ट  ३४६८९/- 
      एकुण अपे ीत खच र कम .:- ४७४८१९७/- 

वर नमुद माणे न वदेत आलेल ेदरानसुार व सव शासक य कर समा व ठ क न एकुण अपे ीत 
खच र कम .४७४८१९७/- मा  आहे. परंतु म तेदार ी.हषल चं कांत सोनवण ेयांच े न वदा र कमेपे ा 
८.७५% कमीचे दर सवात कमी आलेल ेअसनु न वदा अट  शत  नसुार १ त े१० ट के कमीचे दरा पयत १ 
ट का व यावर ल ११ त े१५ ट का पयत या कमीचे दरास त ट याला १ ट का या माणे परफाम स 
स यु रट  ड.डी. सादर करणे आव यक आहे. या अनुषगंान ेम तेदार ी.हषल चं कांत सोनवणे यांनी 
न वदा र कमेपे ा ८.७५% कमीचे दर सादर केलेले अस यान े यां या कडुन १% परफाम स स यु रट  
हणुन अनामत र कम .४७४८२/- मा चा ड. ड. मनपा खिज यात सादर कर याकर ता म तेदार यानंा 

कळ वल ेअसता म तदेार यानंी मुदतीत मनपा पावती .४०३९ द.२४/०१/२०२२ रोजी र कम .४७४८२/- 
मा चा ड. ड ं .६६११०१ जमा केलेला आहे. यानसुार सदर कामी वर नमदु माण े न वदेत आलेल े
दरानसुार व सव शासक य कर समा व ठ क न एकुण अपे ीत खच र कम .४७४८१९७/- मा  नागर  
द लते तर व ती सधुारणा योजने अतंगत या नधीतुन करणसे  तसेच म तेदार ी.हषल चं कांत सोनवण े
यांचे न वदा र कमेपे ा ८.७५% कमीचे दर ि वकृत करणेस महारा  महानगरपा लका अ ध नयम करण 
७ कलम ७३ (क) नसुार मा यता दान कर यात येत आहे.   

  सवानुमत ेमजुंर 
  अनुकूल मते  :- ६२   तकुल मत े:- ०० 

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

 

नगरस चव :- वषय .१६ :- मनपा अि नशमन वभागाकडील वाहन .एम एच १९ एम ९०४८ (फायर 
फायटर) या वाहनाची दु ती करणेबाबत व येणारा एकुण र कम .२५,५४६/- मा च ेखचास मा यता 
मळणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेण.े 
ी. नतीन ल ढा :- शासनाचा ताव मा य कर यात यावा. 

मा.उपमहापौर :- माझ ेअनमुोदन आहे. 
मा.महापौर :- वषय .१६ सवानुमत ेमजुंर कर यात येत आहे. पुढ ल वषय घे यात यावा. 

असा ठराव कर यात येतो क , म.न.पा. वाहन .एम एच १९ एम ९०४८ (फायर फायटर)  हे 

वाहन अि नशमन वभागात अ याव यक सेवते कायरत आहे. सदर वाहनाचे दु तीचे काम करण ेकामी 

वाहनाचे खाल ल माणे दु तीची कामे पाटस ्/ मजुर सह करणे आव यक व गरजचेे आहे.  
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मनपा वाहन .एम एच १९ एम ९०४८ (फायर फायटर) (उ पाद त वष मे-२००७) 
अ. .            वाहनातील दु तीचे कामे 
१ TMGO Diesel Emgine Oil C14 Plus 15W40-16000 ML १४ Power Steering Fluid -1 Litre -3 Nos 
२ Oil Filter Element Spinon BS 2/3/4 – 1 Nos १५ Brake Fluid (Dot 4) -500 ML 
३ Fuel Filter (FWS) Element Spinon BS2/3 -1 Nos १६ Oil Filter Replacement (Including Engine oil 

change -1 Nos) 
४ Fuel Paper Element BS2/3 -1 Nos १७ Fuel Fiters With Water Separator -1 Nos 
५ AIR Filter Element Primary BS1/2/3/4 -1 Nos १८ AIR Ceaaner Replacement -1 Nos 
६ AIR Filter Element Safety BS1/2/3/4 -1 Nos १९ Gear Box Oil Change -1 Nos 
७ Tata Genuine Coolant 5 Ltr २० Changing Oil in Rear Axle -1 Nos 
८ Grease Pack 3 KG -1 Nos २१ Replacing Power Steering Oil / Oil Filer -1 

Nos 
९ Oil Seal Front Hub BS1/2/3/4 -2 Nos २२ Brake Lining Rivetting Per Wheel -1 Nos 
१० Oil Seal Bouble LIP BS1/2/3/4 -2 Nos २३ Removal & Instalation of One Hub including 

changing of parts & Hub play Adjustments) -1 Nos 

११ Split Pin 6.3X63 -2 Nos २४ Special Charge Tyre R/R -1 Nos 
१२ TMGO Gear Oil 80W90 Long Life -5000 ML २५ Removal AND Reistalation of Rear Propeller 

Shaft -1 Nos 
१३ TMGO RA Oil 80W140 Long Life -7500 ML २६ Clutch Pressure Plate with Disc (Includes 

Removal AND Reinstallation of Gear Bos, 
Clutch Rod Assy, Fork ETC) -1 Nos 

वर त यात नमुद केले माण ेदु तीची कामे पाटस ् / मजरु सह करणे कामी अ धकृत व े ते 
म.ेउ वल ऑटोमोट ह ा. ल.जळगांव यांचेकडील इि टमेट नसुार र कम .२५,५४६/- मा च े खचास 
महारा  महानगरपा लका अ ध नयमाच ेकलम ५ (२) (२) नसुार न वदा न माग वता कायादेश नग मत 
करणेस मा यता दान कर यात येत आहे.  
सवानुमत ेमजुंर 

  अनुकूल मते  :- ६२   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 
अनमुोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

 

नगरस चव :- वषय .१७ :- नागर  द लते तर व यात सुधारणा योजन े अंतगत जळगांव शहर 
महानगरपा लका ह ीत भाग .१८ मेह ण अंतगत स.नं.१७ म ये मु य र ते खडीकरणासह डांबर करण 
करण ेकामी म तेदार योगराज क शन यांच ेवाटाघाट  अंती न वदा र कमेवर ७% जा तीचे दरास व 
येणारा एकुण र कम .४१,८६,९६२/- मा च ेखचास मा यता मळणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर 
नणय घेण.े 

 

ी. नतीन ल ढा :- शासनाचा ताव मा य कर यात यावा. 
मा.उपमहापौर :- माझ ेअनमुोदन आहे. 
मा.महापौर :- वषय .१७ सवानुमत ेमजुंर कर यात येत आहे. पुढ ल वषय घे यात यावा. 

असा ठराव कर यात येतो क , नागर  द लते तर व यात सुधारणा योजन ेअतंगत जळगांव शहर 
महानगरपा लका ह ीत भाग .१८ मेह ण अंतगत स.नं.१७ म ये मु य र ते खडीकरणासह डांबर करण 
करण े 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. यानसुार आयु त मनपा याचं े द.२३/०५/२०२१ या मा यते 
अ वये ई- न वदा सुचना .७९/०७ सन २०२१-२२ https://mahatenders.in वर स द कर यात आल  अशी 
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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 यानसुार दले या मुदतीत ०३ ई- न वदा सदर सकेंत थळावर ा त झाले या 
आहे. यानसुार सदर कामाच े आले या ई- न वदा कागदप ाचंी छाननी केल  असता म तदेार नखल 
कृ णराज पाट ल व योगराज कं शन यांच े बड कॅपेसीट  व समीलर टाईप म ये बसत नस यान े यां या 
कडसे पुराव े नस यान े यांना न वदा स मती या मा यतेनसुार अपा  ठर व यात आले अस यान े फेर ई 
न वदेस आयु त यानंी द.२६/११/२०२१ रोजी मा यता द यानसुार उ त कामाची फेर ई न वदा सचुना 
.११५/०२ सन २०२१-२२ https://mahatenders.in वर स द कर यात आल  अशी ई- न वदा सुचना 

मनपा प  .सा.बा./९६७ द.१६/१२/२०२१ चे प ा वये दै.लोकमत रा य तर या वतमान प ात 
द.१७/१२/२०२१ रोजी स द के यानसुार दले या मुदतीत ०२ ई- न वदा सदर सकेंत 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. 
यानसुार सदर कामाचे आले या ई- न वदा कागदप ाचंी छाननी केल  असता म तेदार यांनी सव आव यक 
कागदप ाचंी पुतता केलेल  असनू म तेदार यानंी दले या ई- न वदा दरांचा तलुना मक त ता खाल ल 
माणे. 

अ. . न वदाधारकाचे नांव न वदा र कम .३३०४९९०/- अपे ीत खच 
१ योगराज कं शन न वदा र कमेवर २०% जा तीचे दराने ३९६५९८८/- 
२ एल.एच. पाट ल कं शन  न वदा र कमेवर ३०.११% जा तीचे दराने ४३००१२२/- 

 वर ल तुलना मक त ता पाहता म तेदार योगराज कं शन यांच ेदर इतर म तेदारापे ा कामाचे 
न वदा र कमेवर २०% जा तीचे दर सवात कमीचे आललेे आहे. सदरचे दर जा त वाटत अस यान ेम तदेार 
यानंा वाटाघाट साठ  प  देवून बोल वणते आल े असता म तदेार यानंी प ा दारे न वदा र कमेवर ७% 
जा ती या दरात काम कर यास लेखी समंती दश वल  आहे. याअनुषंगाने ग णती केल  असता सदर 
कामाला ७% जादा दर वचारात घेता एकुण र कम .३५३६३३९/- मा  इतका खच येणार आहे.  न वदा 
दरापे ा र कम .२३१३४९/- मा न े जा त आहे. म तेदारान े वाटाघाट  अंती ७% जा ती या मागणी 
के यानसुार चाल ूसन २०२१-२२ या SSR या दराशी तलुना केल  असता ७.३९% कमी दसनु येतात. 

वर ल बाब वचारात घेता म तेदार योगराज कं शन याचं े न वदा र कमेवर ७% जा तीचे दर 
मुळ न वदा कमतीवर हणजचे ३३०४९९०/- + डांबराची वाढलेल  कंमत २३१३४९/- = ३५३६३३९/- व इतर 
कर या माणे न वदा दर ि वकारण ेयो य होईल यानसुार सदर कामी र कम .३५३६३३९/- मा  इतका 
खच न वदा र कमे माणे आहे. परंतु न वदेत नमुद माणे आले या दरानसुार िज.एस.ट ., कामगार वमा, 
टे ट गं चाजस, व रॉय ट  यां या र कमा खाल ल माणे समा व ठ करावया या आहे. 

०१ वाटाघाट  अं त ७% जा तीचे दरा नुसार 
अपे ीत खच र कम 

३५३६३३९/- 

०२ िज.एस.ट .१२% ४२४३६१/- 
०३ कामगार वमा ०.५०% १७६८२/- 
०४ टे ट ंग जाचस ५०५०/- 
०५ रॉय ट  २०३५३०/- 
       एकुण अपे ीत खच र कम .:- ४१८६९६२/- 

 

वर नमुद माणे न वदेत आलेले दरानसुार व सव शासक य कर समा व ठ क न एकुण अपे ीत 
खच र कम .४१८६९६२/- मा च े खचास मा यता दान कर यात येत असनू सदर र कमेपैक  र कम 
.३९४३८७५/- मा  नागर  द लते तर व ती सधुारणा योजन ेअतंगत या नधीतुन व र कम .२४३०८७/- मा  

सन २०२१-२२ च ेमनपा अथ संक पातील न वन र ते या लेखा शषाअतंगत खच करणेस तसेच म तेदार 
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योगराज कं शन याचें प ानुसार डांबराचा फरक वचारात घेता न वदा र कमेवर ७% जा तीचे दरात 
एकुण खच .२६३३९१२/- मा ला तसेच पैक  मनपा नधीतून जादा र कमेच ेखच र कम .१६०५८४/- मा ला 
महारा  महानगरपा लका अ ध नयम करण ७ कलम ७३ (क) नसुार मा यता दान कर यात येत आहे.  

सवानमुत ेमंजुर 
  अनुकूल मत े :- ६२   तकुल मत े:- ०० 

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

 

नगरस चव :- वषय .१८ :- नागर  द लते तर व यात सधुारणा योजन े अंतगत जळगांव शहर 
महानगरपा लका ह ीत भाग .१८ म ये रजा कॉलनी म ये र ते डांबर करण करणे कामी म तेदार 
योगराज क शन याचं े वाटाघाट  अंती न वदा र कमेवर ७% जा तीचे दरास व येणारा एकुण र कम 
.२६,३३,९१२/- मा च ेखचास मा यता मळणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेण.े 
ी. नतीन ल ढा :- शासनाचा ताव मा य कर यात यावा. 

मा.उपमहापौर :- माझ ेअनमुोदन आहे. 
मा.महापौर :- वषय .१८ सवानुमत ेमजुंर कर यात येत आहे. पुढ ल वषय घे यात यावा. 

असा ठराव कर यात येतो क , नागर  द लते तर व यात सुधारणा योजन ेअतंगत जळगांव शहर 
महानगरपा लका ह ीत भाग .१८ म ये रजा कॉलनी म ये र ते डांबर करण करणे कामास िज हा धकार  
जळगांव याचं े कडील प  .नप/ नयोजन/आर.आर/६९७/२०२१ द.१२/०५/२०२१ अ वये शासक य मा यता 
दान केलेल  आहे. यानसुार आयु त मनपा याचें द.२३/०५/२०२१ या मा यते अ वये उ त कामाची ई-
न वदा सुचना .७९/०२ सन २०२१-२२ https://mahatenders.in वर स द कर यात आल  अशी ई-
न वदा सचुना 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 यानसुार दले या मुदतीत ०३ ई- न वदा सदर सकेंत थळावर ा त झाले या 
आहे. यानसुार सदर कामाच े आले या ई- न वदा कागदप ाचंी छाननी केल  असता म तदेार नखल 
कृ णराज पाट ल व योगराज कं शन हे बड कॅपेसीट  व समीलर टाईप म ये बसत नस यान े यां या 
कडसे पुराव ेनस यान े यानंा न वदा स मतीन ेअपा  ठर व यामळेु फेर ई न वदा माग वणेस आयु त यानंी 
द.२६/११/२०२१ रोजी मा यता द यानसुार उ त कामाची फेर ई न वदा सचुना .११५/०१ सन २०२१-२२ 
https://mahatenders.in वर स द कर यात आल  अशी ई- न वदा सचुना मनपा प  .सा.बा./९६७ 
द.१६/१२/२०२१ च े प ा वये दै.लोकमत रा य तर या वतमान प ात द.१७/१२/२०२१ रोजी स द 
के यानसुार 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 नयमानसुार कायवाह  करावी असे सु चत आहे. यानसुार सदर कामाचे 
आले या ई- न वदा कागदप ांची छाननी केल  असता म तेदार यानंी सव आव यक कागदप ांची पतुता 
केलेल  असनू म तेदार यानंी दले या ई- न वदा दराचंा तलुना मक त ता खाल ल माणे. 

अ. . न वदाधारकाचे नांव न वदा र कम .२०४७१६९/- अपे ीत खच 
१ योगराज कं शन न वदा र कमेवर २०% जा तीचे दराने २४५६६०३/- 
२ एल.एच. पाट ल कं शन  न वदा र कमेवर ३०.११% जा तीचे दराने २६६३५७२/- 

 वर ल तुलना मक त ता पाहता म तेदार योगराज कं शन यांच ेदर इतर म तेदारापे ा कामाच े
न वदा र कमेवर २०% जा तीचे दर सवात कमीचे आललेे आहे. सदरचे दर जा त वाटत अस यान ेम तदेार 
यानंा वाटाघाट साठ  प  देवून बोल वणते आले असता म तदेार यानंी प ा दारे न वदा र कमेवर ७% 
जा ती या दरात काम कर यास लेखी समंती दश वल  आहे. याअनुषंगाने ग णती केल  असता सदर 
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कामाला ७% जादा दर वचारात घेता एकुण र कम .२१९०४७१/- मा  इतका खच येणार आहे. न वदा 
दरापे ा र कम .१४३३०२/- मा न े जा त आहे. म तेदारान े वाटाघाट  अंती ७% जा ती या मागणी 
के यानसुार चाल ूसन २०२१-२२ या SSR या दराशी तलुना केल  असता ५.५९% कमी दसनु येतात. 

वर ल बाब वचारात घेता म तेदार योगराज कं शन याचं े न वदा र कमेवर ७% जा तीचे दर 
मुळ न वदा कमतीवर हणजचे २०४७१६९/- + डांबराची वाढलेल  कंमत १४३३०२/- = २१९०४७१/- व इतर 
कर या माणे न वदा दर ि वकारण ेयो य होईल यानसुार सदर कामी र कम .२१९०४७१/- मा  इतका 
खच न वदा र कमे माणे आहे. परंतु न वदेत नमुद माणे आले या दरानसुार िज.एस.ट ., कामगार वमा, 
टे ट गं चाजस, व रॉय ट  यां या र कमा खाल ल माणे समा व ठ करावया या आहे. 

०१ वाटाघाट  अं त ७% जा तीच ेदरा नसुार अपे ीत खच र कम २१९०४७१/- 
०२ िज.एस.ट .१२% २६२८५७/- 
०३ कामगार वमा ०.५०% १०९५२/- 
०४ टे ट गं जाचस ५०५०/- 
०५ रॉय ट  १६४५८२/- 
      एकुण अपे ीत खच र कम .:- २६३३९१२/- 

 

वर नमुद माणे न वदेत आलेले दरानसुार व सव शासक य कर समा व ठ क न एकुण अपे ीत 
खच र कम .२६३३९१२/- मा च े खचास मा यता दान कर यात येत असनू सदर र कमेपैक  र कम 
.२४७३३२८/- मा  नागर  द लते तर व ती सधुारणा योजन ेअतंगत या नधीतुन व र कम .१६०५८४/- मा  

सन २०२१-२२ च ेमनपा अथ संक पातील न वन र ते या लेखा शषाअतंगत खच करणसे तसेच म तेदार 
योगराज कं शन याचें प ानुसार डांबराचा फरक वचारात घेता न वदा र कमेवर ७% जा तीचे दरात 
एकुण खच र कम .२६३३९१२/- मा ला तसेच पैक  मनपा नधीतून जादा र कमेच े खच र कम 
.१६०५८४/- मा ला महारा  महानगरपा लका अ ध नयम करण ७ कलम ७३ (क) नसुार मा यता दान 

कर यात येत आहे.  
सवानमुत ेमंजुर 

  अनुकूल मत े :- ६२   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 

 अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 
 

नगरस चव :- वषय .१९ :- जळगांव शहर महानगरपा लके या वा ण य योजनाकर ता धारण केले या 
ज मनी या अकृषक सारा बाबत महसलू वभागाकडसे तसेच मे. यायालयात मनपातफ बाज ू माडंणेकामी 
अनभुवी असणा या वधी ाची नेमणूक करणेबाबत शासनाकडून आले या तावावर नणय घेणे. 
ी. नतीन ल ढा :- शासनाचा ताव मा य कर यात यावा. 

मा.उपमहापौर :- माझ ेअनमुोदन आहे. 
मा.महापौर :- वषय .१९ सवानुमत ेमजुंर कर यात येत आहे. पुढ ल वषय घे यात यावा. 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लके या वा ण य योजनाकर ता धारण 
केले या ज मनी या अकृषक सारा भरणेबाबत दरवष  तह सलदार व सहा यक िज हा धकार ,जळगांव भाग 
यांचेकडून नोट स मनपास बजा व यात येतात, परंतु ज मनी या अकृषक सा याबाबतचे मागणी देयके दे यात 
येत नाह , व अवाजवी अकृषक सारा आकार यात येतो, तसेच नोट स देतानंा यात संबंधीत कायालय 
अवाजवी ४० पट दंड ह  आकारतात. ५ पट पांतर त कराची आकारणी केल  जाते यामळेु सदर कामी महसलू 
वभागाकडसे अ पल दाखल कर याकामी तसेच महानगरपा लकेची बाजू मांडणेकामी वेळ सगंी म.े यायालयात 



 60

मनपामाफत दावा तसेच बाज ूमांडणकेामी या कायवाह  कर ता ज मनी या अकृषक सा या या आकारणी बाबत 
मा हती असलेल े व ध  यांची नमेणूक करण े आव यक आहे. याबाबत म.न.पा. व धस लागार याचेंशी 
झाले या चचनुसार सदरकामी ॲड ी.एन.आर.पाट ल हे मा हतगार व अ यास ूअस याचे सांग यात आल.े 
यानसुार ॲड ी.एन.आर.पाट ल यांना महसलू वभागाकडून आकार यात येणा या अकृषक सा याबाबत 
याबाबत अ पल, सुट इ याद बाबत इ छुकता तसेच मानधना बाबत आयु त यां या मा यतेन े प ा दारे 
वचारणा कर यात आल . प ा या अनुषगंान ेॲड ी.एन.आर.पाट ल यानंी खाल ल माणे मानधन र कम 
सुचवलेल  आहे. 

१. महसूल वभागाकडे अपील दाखल करणे.          येक  अ पल .३५०००/- माणे 
(सुनावणीस उपि थत राहून अं तम नणय यु तीवादापयत)         (जळगांव बाहेर ल अपेलेट फोरम कडेस अपे त 
                                                                मानधना य तर त जाणे येण ेखच  
                                                                र कम .७०००/- येक सुनावणी तारखेस) 

२. वषयां कत दवाणी यायालयात दा यासंबंधीत    .३,००,०००/- 
३. वषयां कत कामी कागदप े उपल ध क न घेणेसाठ  खच करावा लाग यास तो खच अ त र त राह ल. 
मनपा वधी स लागार याचं े अ भ ाय पाहता, महसलू वभागाकडून बजाव यात आले या मागणी 

नोट सीबाबत मे. यायालयात अकृषक सा याबाबत वर त दावा दाखल करण ेगरजचेे अस यान ेतसेच ॲड 
ी.एन.आर.पाट ल यांचेशी कर यात आले या चचनूसार अकृषक सारा आकारणी बाबत महसलू वभागाकडील 
ा त नोट सीबाबत करण नहाय तपासणी क न आव यकत े माणे महसलू वभागाकड े अ पल करणे, 

खुलासा दाखल करणे, गरजे माणे यायालयात दावा दाखल करणे, शासनाकड ेसारा माफ  कर ता ताव 
सादर करणे तसेच अकृषक सारा बाबत इतर सपंणु कायवाह साठ  र कम पये २,७५,०००/- मा  
मानधनाबाबत ॲड ी.एन.आर.पाट ल यानंी त डी समंती दलले  आहे यानसुार ॲड ी.एन.आर.पाट ल याचंी 
र कम .२,७५,०००/- मा  मानधनावर नयु ती करणेस  तसेच कायादेश देणेस काय तर मंजरू  दान 
कर यात येत आहे.   

सवानुमत ेमजुंर 
   अनुकूल मते  :- ५०   तकुल मत े:- ०० 

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

 

नगरस चव :- वषय .२० :- महारा  महानगरपा लका अ ध नयमाचे कलम १०५ (१) व १०६(१) अ 
अ वये लेखा प र ण वभागातील द.०३/१०/२०२१ ते द.१०/१०/२०२१, द.११/१०/२०२१ त े द.१७/१०/२०२१, 
द.१८/१०/२०२१ त े द.२४/१०/२०२१, द.२५/१०/२०२१ त े द.३०/१०/२०२१, द.०१/११/२०२१ त े द.०७/११/२०२१, 
द.०८/११/२०२१ त े द.१४/११/२०२१, द.१५/११/२०२१ त े द.२१/११/२०२१, द.२२/११/२०२१ त े द.२८/११/२०२१ 
व द.२९/११/२०२१ त े द.०५/१२/२०२१(एकूण - ०९ अहवाल) अखेर संपणा या सा ता हक लेखा तपासणी 
कामाचा मु य लखेाप र क वभागाकडील अहवालाची मा हती घेणे. 
ी. नतीन ल ढा :- लेखाप र ण अहवालाची मा हती घे यात आल . 

मा.उपमहापौर :- माझ ेअनमुोदन आहे. 
मा.महापौर :- वषय .२० सवानुमत ेमजुंर कर यात येत आहे. पुढ ल वषय घे यात यावा. 

असा ठराव कर यात येतो क , महारा  महानगरपा लका अ ध नयमाचे कलम १०५ (१) व १०६(१) अ 
अ वये लेखा प र ण वभागातील द.०३/१०/२०२१ ते द.१०/१०/२०२१, द.११/१०/२०२१ त े द.१७/१०/२०२१, 
द.१८/१०/२०२१ त े द.२४/१०/२०२१, द.२५/१०/२०२१ त े द.३०/१०/२०२१, द.०१/११/२०२१ त े द.०७/११/२०२१, 
द.०८/११/२०२१ ते द.१४/११/२०२१, द.१५/११/२०२१ त े द.२१/११/२०२१, द.२२/११/२०२१ ते द.२८/११/२०२१ व 
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द.२९/११/२०२१ ते द.०५/१२/२०२१(एकूण - ०९ अहवाल) अखेर सपंणा या सा ता हक लखेा तपासणी कामाचा 
मु य लेखाप र क वभागाकडील अहवालाची मा हती घेतल . 

सवानुमत ेमजुंर 
  अनुकूल मते  :- ५०   तकुल मत े:- ०० 

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

 

 

नगरस चव :- वषय .२१ :- महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम ७३(ड) नसुार मा.आयु त 
यानंी केले या सं वदांची मा हती घेण.े 
ी. नतीन ल ढा :- १ त े८ सं वदांची मा हती घे यात आल . 

मा.उपमहापौर :- माझ ेअनमुोदन आहे. 
मा.महापौर :- वषय .२१ मधील सव सं वदानंा सवानुमते मजुंर कर यात येत आहे.  
 

असा ठराव कर यात येतो क , महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम ७३(ड) 
नसुार मा.आयु त यांनी केले या सं वदाचंी मा हती घेतल . 

१. शासक य आदेश .सा.बा./१६७ द.११/०१/२०२२ अ वये महारा  सुवण जयंती नगरो थान महाअ भयान 
अंतगत भाग .१४ म ये रामे वर कॉलनी राज शाळे पासुन इं थ चौकापयत ना याला रटे रगं वॉल 
व रोड ॉ सगं क हट बांधणे कामी म तेदार ी.योगराज गणेश पाट ल यांचे न वदा र कमेपे ा 
३.१३% सवात कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम .१६,५०,०२६/- मा  खचाची सं वदा. 

२. शासक य आदेश .सा.बा./१६९ द.१२/०१/२०२२ अ वये आमदार था नक वकास काय मा अतंगत 
जळगांव मनपा ह ीतील वाड .०३ गट नं.११८/१० योगे वर नगर येथील मनपा ओपन पेस म ये पे हर 
लॉक बसवनू सुशो भकरण करणे कामी म तेदार बालाजी इ ा चर यांच े न वदा र कमेइतकेचेच 
सवात कमीचे आलेल ेदर ि वकृत क न एकूण र कम .७,५७,६६५/- मा  खचाची सं वदा.(मा.आ. ी.सरेुश 
दाम ुभोळे) 

३. शासक य आदेश .सा.बा./१७० द.१२/०१/२०२२ अ वये आमदार था नक वकास काय मा अतंगत 
जळगांव मनपा ह ीतील वाड .१७ गट न.ं१३६/३ सुदशन कॉलनी मधील मनपा ओपन पसे म य े
उदयान वक सत करण े कामी म तेदार बालाजी इ ा चर याचं े न वदा र कमेइतकेचेच सवात 
कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम .९,८०,१८१/- मा  खचाची सं वदा.(मा.आ. ी.सरेुश दाम ुभोळे) 

४. शासक य आदेश .सा.बा./१७१ द.१२/०१/२०२२ अ वये आमदार था नक वकास काय मा अंतगत 
जळगांव मनपा ह ीतील वाड .१७ गट नं.१३८ हॅ पी होम कॉलनी मधील मनपा ओपन पसे म ये 
उदयान वकसीत करण ेकामी म तेदार बालाजी इ ा चर यांचे न वदा र कमेइतकेचेच सवात कमीचे 
दर ि वकृत क न एकूण र कम .९,२७,२२१/- मा  खचाची सं वदा.(मा.आ. ी.सरेुश दाम ुभोळे) 

५. शासक य आदेश .सा. बां./१७२ द.२१/०१/२०२२ अ वये महानगरपा लका े ात मलुभतु सु वधांचा 
वकास काय म अतंगत शासनाने वत रत केले या २५ कोट  अनुदानातनु श लक ५ कोट  अंतगत 
जळगांव शहर महानगरपा लका ह ीत भाग .१० पं ाळा मशानभमुी सुशो भकरण क न वकसीत 
करण े कामी म तेदार डी.एच.पाट ल क शन याचें न वदा न वदा र कमेपे ा १% कमीचे दरान े
सवात कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम .१०,८६,६१५/- मा  खचाची सं वदा. 

६. शासक य आदेश .लेखा ८२२/१ द.२२/१२/२०२१ अ वये दहेुर  न द लेखाप दतीची अमंलबजावणी करण े
कामी सनद  लेखापाल हणुन शाम सदार या ॲ ड असोसीए स याचें वाटाघाट  अतंी सवात कमीचे दर 
ि वकृत क न एकूण र कम .९,००,०००/- मा  खचाची सं वदा. 
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७. शासक य आदेश ./ वदयतु/२०/२०२१-२२ द.२४/०१/२०२२ अ वये वारड् .१९ अतंगत येत असले या 
सु म कॉलनी व आज ुबाजु या प रसरात अि त वात असले या पोलवर ि ट लाईट फेजवायर ओढून 
पथ द यांची यव था करण े (महा वतरण कंपनी यां या सपुरि हजन ि कम अंतगत) कामी म तेदार 
इंगळे इले क स,जळगांव यांच ेअंदाजीत र कमेपे ा ०.१०% कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम 
.२४,५६,९५१/- मा  खचाची सं वदा. 

८. शासक य आदेश .सा.बां./१७४ द.३१/०१/२०२२ अ वये नागर  द लते तर व ती सुधारणा योजन ेअतंगत 
भाग .१४ म ये मेह ण नाथ मशानभमुी लगत गटार बाधंुन रोड ॉसींग लॅब बांधण े कामी 

म तेदार डी.एच.पाट ल क शन यांचे न वदा र कमेपे ा १०.११% कमीचे दर ि वकृत क न एकूण 
र कम .४,०६,१९०/- मा  खचाची सं वदा. 
सवानुमत ेमजुंर 
 अनुकूल मते  :- ५०   तकुल मत े:- ०० 

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

 

ी. वशाल पाठ  :- चेतन भाऊंना बोल ु दल ेनाह . मला वाईट वाटले. 
ी. नतीन ल ढा :- वशालजी आपण सवानी केले या सहकायाब ल सवाच ेमनपवुक ध यवाद. 
ी.चतेन सनकत :- आ हाला बोलायचे अ धकार आहे. नतीन भाऊ,महापौरताई मला बोलायला वेळ देणार 

आहे मला व वास आहे यांचेवर, टे शन घेऊ नका. मला महापौर, उपमहापौर नतीनभाऊंवर व वास आहे.  
ी. नतीन ल ढा :- चेतन भाऊंचा आम यावर पुण व वास आहे. संपणु सभागहृात यां या व वासाला तडा 

जाणार नाह . याची मी खा ी देतो.सभागहृातील सव सद यांचे मनपुवक आभार.  
मा.महापौर :- नगरस चवांनी रा गीतसाठ . 
ी.चतेन सनकत:- ताई एक मनीट एक मनीट, एक वषय मांडायचा आहे. रा गीत या अगोदर बोलत आहे.  

मा.महापौर :- चेतन भाऊ. बोला. 
ी.चतेन सनकत :- मला एक वषय असा माडंायचा आहे ताई.मी ५२३ सफाई कमचार  संदभात माग या 
मट गंम ये उपि थत केललेा होता न, या याम ये मी उ च यायालयाम ये दाद मा गतलेल  आहे. हे सव 
सभागहृाच ेल ात आणुन देत आहे. फ त हा वषय मी तमु या सवा या ल ात आणनु देत आहे. दोन चार 
दवसाम ये महानगरपा लकेला नोट स मळणार आहे याची. फ त याची क पना मी सभागहृासमोर देत आहे. 
हा वषय मी यावळेेला ह  मांडला होता. हा वषय मी ७ नंबरवर चचा सु  असतानंा ह  माडंत होतो आ ण 
आताह  तोच वषय मांडत आहे. थकँ य ुताई. 
ी. नतीन ल ढा :- ध यवाद चेतन भाऊ.   

मा.महापौर :- ठक आहे. 
मा.महापौर :- नगरस चवांनी रा गीताला सु वात करावी. 
नगरस चव :- सव स मा.सद यानंी रा गीतसाठ  उभ ेराहाव ेह  वनतंी.  

रा गीत झा यानतंर सभा संप न झाल . 
 

सह /- 
       

 
   


