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सभा कामकाजा या सु वातीस स मा.सद यांनी खाल ल माणे दाजंल चे ताव मांडले.  
अ. . स मा.सद यांचे नांव   दांजल चे ताव 
१. महाजन जय ी सु नल, मा.महापौर जळगांव मनपाच े वरोधी प नेता ी.सु नल सुपडू महाजन यांचे 

काका ी व.रामदास दगडू महाजन यांचे द:ुखद नधनाब ल. 
२. १. महाजन जय ी सु नल, मा.महापौर 

२. को हे सधूं वजय 
३. को हे ल लत वजय 
४. आहुजा मनोज नारायणदास 

मोहाडी येथील उपसरपचं ी.गणशे सोनवणे यांचे कै. च.सुजय 
गणशे सोनवणे यांचे अपघाती द:ुखद नधनाब ल. 

३. १. भोळे समा सुरेश 
२. खडके व वनाथ सुरेश 

जळगांव शहर महानगरपा लके या नगरसे वका सौ.अंजनाबाई 
भाकर सोनवणे यांचे नात ू कै. च.सुजय गणेश सोनवणे यांचे 

अपघाती द:ुखद नधनाब ल. 
४. भोळे समा सुरेश उदय कॉलनी येथील ी. नतीन भा कर पाट ल यां या आई 

कै.शा लनी भा कर पाट ल यांचे द:ुखद नधनाब ल. 
५. को हे ल लत वजय १)शहरातील व. कशोर बडगजुर २) मनपा कमचार  ी. दल प 

जानक राम पाट ल यांचे जे ठ बधूं व.हुकूमचंद जानक राम 
पाट ल यांचे द:ुखद नधनाब ल. 

६. खडके व वनाथ सुरेश कै.सुरेश बुधो चौधर  यांचे चरंजीव कै.कंुदन सुरेश चौधर  यांचे 
द:ुखद नधनाब ल. 

७. भंगाळे व ण ूरामदास १)मराठा मयर लगचे सं थापक अ य  कै. हरेश भालचं  
कदम २) गणेश कॉलनी येथील भरत, जयेश व शैलेश यांचे 
वडील वधमान सीनकवासी ावक संघाचे सहमं ी कै. काशचंद 
नैनसुख समद डया ३) नवीपेठ येथील मायट  दसचे संचालक 
मोहन थ ते यां या आई व मल ंद थ ते यां या आजी कै.मंगला 
मनोहर थ ते ४) गजानन हौउ सगं सोसायट  येथील र हवासी 
सोयो स ट सचे संचालक कशोर ढाके यांचे वडील सेवा नवृ त 
श क कै.डालू कृ णा ढाके ५) उदय कॉलनी येथील र हवासी 
उप वभागीय अ धकार  नतीन पाट ल व मला तळेले यां या 
मातो ी कै.शा लनी भा कर पाट ल ६) जानक  नगर येथील रवी 
पाट ल व शैलेश पाट ल यांचे भाऊ कै.स तश न थू महाजन ७) 
मयुर जाखेटे यांचे वडील कै. दल प शवचं  जाखेटे ८) ीराम 
े डगं कंपनी व मधुरा ए ो चे संचालक यामसुंदर बला व 

संतोष बला यांचे वडील कै.सोहनलालजी शवक रणजी बला ९) 
दनेश व शांत टाट या यांचे वडील कै.लल तकुमार टाट या १०) 
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भाकरआ पा सोनवणे व स मा.नगरसे वका सौ.अंजनाबाई 
भाकर सोनवणे यांचे नात ू तसेच ी.गणेश सोनवणे यांचा 

मुलगा कै.सुजय गणेश सोनवणे 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 यानंा दांजल  अपण केल .  

 

सभा कामकाजा या सु वातीस स मा.सद यांनी खाल ल माणे अ भनंदनाचे ताव 
माडंल.े  
अ स मासद यांचे नांव अ भनंदनाचे ताव
१. १.महाजन जय ी सु नल  

   मा.महापौर 
२.को हे ल लत वजय 
३.भंगाळे व णू रामदास 

महापा लकेत गे या अनेक वषापासून लं बत असलेले ४२ कोट  . नधी 
आज मा.पालकमं ी ी.गुलाबरावजी पाट ल यां या सतत या पाठपुरा यामुळे 
मंजूर कर यात आला. मा.पालकमं ी यांनी सु  केले या िज हा नयोजन 
स मती या मा यमातून महापा लकेला दलेल  भरघोस अशी मदत व आता 
जळगावं शहरातील र यांचे कामे आज आले या ४२ कोट  . नधी 
मंजूर मुळे पुण हो यास मदत होईल यासाठ  मा.ना. ी.उ दवजी ठाकरे साहेब 
प मुख शवसेना मु यमं ी महारा  रा य यां या मागदशनाने व 
मा.ना. ी.एकनाथजी शदें साहेब नगर वकास मं ी यां या सहकायाने व 
पालकमं ी मा. ी.गुलाबरावजी पाट ल यांनी वत: केले या सतत या 
पाठपुरा यामळेु हे श य झाले आहे. याकर ता आपले जळगांव वा शयांकडून 
हाद क अ भनंदन तसेच जळगांवकर आपले कायम ऋृणी राहतील. 
जळगावंकरांना आप या मा यमातून याय मळाला असून आपण केलेल  ह  
मदत जळगांव कर कधीह  वस  शकणार नाह . 

२. महाजन जय ी सु नल  
मा.महापौर 

१. इंडोनेपाळ आयोिजत इंटरनॅशनल योगा चॅि पयन शप २०२१-२२ म ये 
गो ड मेडल, युथ ऑलि पक रल गेम फेडेरेशनम ये रा याचे त न ध व 
केलेले, योगासन काराम ये लोबल व ड रेकॉड, ँड मा टर योगा २०१९, 
नॅशनल युथ पोट ॲ ड ए युकेशन फेडरेशनचे योगा चॅि पयन गो ड मेडल, 
वामी ववेकानदं टेट वुमन कॉ पीट शन २०१५-१६, नॅशनल कुल गेम 

२०१९-२० मनी गो फ व टे नस तसेच ऑनलाईन ए शयन योगा चॅि पयन 
यासम ब याच उ कृ ठ काम ग या के याब ल कु.गौर  गणेश महाजन यांचे 
जळगावं शहर महानगरपा लकेतफ हाद क अ भनंदन. 
२. इंडोनेपाळ आयोिजत इंटरनॅशनल योगा चॅि पयन शप २०२१-२२ म ये 
गो ड मेडल, यासम ब याच उ कृ ठ काम ग या के याब ल च.स मुख गणेश 
महाजन यांचे जळगांव शहर महानगरपा लकेतफ हाद क अ भनंदन. 

उपरो  तावाचे अनुषंगाने वर ल सव पदा धकार , खेळाडू यांचे हे सभागहृ अ भनंदन कर त असुन 
उ ल भ व यासाठ  शुभे छा देत आहोत.
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१) द.१४/०२/२०२२ रोजी सकाळी ११.०० वाजता संप न झाले या ऑनलाईन 

(ॲप दारे) सवसाधारण महासभेचे कायवृ त कायम करणे.  
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असा ठराव कर यात येतो क , महासभा मांक- ३५ द.१४/०२/२०२२ रोजी सकाळी ११.०० 
वाजता संप न झाले या ऑनलाईन (ॲप दारे) सवसाधारण महासभेचे कायवृ त कायम करणेस मंजूर  
देणेत येत आहे. 

  मंजुर   
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 

   अनुमोदक :- बरडे नतीन मनोहर
२) महानगरपा लके या आ थापनेवर ल मुख वैदयक य अ धकार , आरो य अ धकार , 

वैदयक य अ धकार …  
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२) महानगरपा लके या आ थापनेवर ल मुख वैदयक य अ धकार , आरो य अ धकार , 
वैदयक य अ धकार  यांना अनु ेय यवसायरोध भ ता (N.P.A.) शासन नणयानुसार लागू करणेबाबत 
शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे.  
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असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लके या आ थापनेवर कायरत 
वैदयक य अ धकार  डॉ.राम कशनचदं रावलानी व इतर ७ वदैयक य अ धकार  यानंी शासन 
नणयानुसार यवसायरोध भ ता मळणेबाबत द.२८/१०/२०२१ रोजी या अजा वये वनंती केलेल  आहे. 

यवसायरोध भ ता हा इं डयन मेडीकल कौ सील ॲ ट १९५६ कंवा डे ट ट ॲ ट १९४८ 
खाल  न दणी केले या वैदयक य पदवीधरानंा शासन वह त दराने अनु ये आहे. उ त वदैयक य 
अ धकार  हे वैदयक य पदवीधर असनू म.न.पा. आ थापनेवर व अ धसं य पदावर कायरत सदर ल 
वैदयक य अ धकार  खाजगी वदैयक य यवसाय कर त नस यान ेशासन नयमा वये यांना वळेोवळेी 
शासना दारे वह त दरान े यवसायरोध भ ता अनु ये आहे. 

शासनान े यवसायरोध भ याचे दर पुढ ल माण ेजा हर केलेले आहे. 
शासन नणय दनांक यवसायरोध भ याचे दर/ माणे 
द.०७/०८/२०१२ रा य शासना या महारा  वदैयक य व आरो य सेवतेील ण सेवेशी 

संबंधीत िज हा श य च क सक, वैदयक य अ ध क, वैदयक य अ धकार , 
वशषे  आ ण वदैयक य अ धकार  गट-अ (रा य तर) या संवगातील 
वैदयक य अ धका यानंा सधुार त यवसायरोध भ ता मंजरू कर याची बाब 
शासना या वचाराधीन होती. आता शासनाने रा य शासना या सावज नक 
आरो य सेवते कायरत असणा या सव वैदयक य अ धकार  यांना ( यानंा 
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यवसायरोध भ ता मळतो तसेच यानंा यवसायरोध मळत नाह  असे 
दो ह  कारच ेवदैयक य अ धकार  मळून) ६ या वतेन आयोगातील वतेन 
ेणीनुसार मुळ वतेना या ३५% यवसायरोध भ ता मंजरू कर याचा नणय 

घेतला आहे. परंतू यानंा मळणारे एकूण वतेन अ धक यवसायरोध भ ता 
यांची एक त र कम दरमहा .८५०००/- पे ा जा त नसावी. 

द.२०/१०/२०१२ संदभ .६ येथील सावज नक आरो य वभाग, शासन नणय माकं मवैअ-
२०११/ . .६२६/११/सेवा -३, द.०७/०८/२०१२ मधील थम प र छेदातील 
अं तम वा य “परंतू यानंा मळणारे एकूण वतेन अ धक यवसायरोध 
भ ता यांची एक ीत र कम दरमहा ८५०००/- पे ा जा त नसावी” याऐवजी 
“परंतू यानंा मळणारे मळु वतेन (मुळ वतेन हणज ेसंबधंीत पदाचे व हत 
वेतन बँड म ये आहर त कर त असलेले वतेन + अनु ेय ेड प ेअसे एकूण 
वेतन) अ धक यवसायरोध भ ता यांची एक त र कम दरमहा .८५०००/- 
पे ा जा त नसावी” असे वाच यात याव.े 

सदर ल दो ह  शासन नणय मनपाला लागु अस याचे दसनू येत नाह  परंतु सावज नक 
आरो य वभागात व मनपात कायरत वदैय कय अ धकार  आ ण पयवे क य / कायकार  पदावर 
कायर त MBBS / BAMS / DMS & RURAL पदवी असणारे सारखेच काम कर त अस यान े
यानंा मा.महासभा ठराव .८३० द.२०/१०/२०२० अ वये डॉ.सौ.नहेा भारंबे यानंा यवसायरोध भ ता 
लाग ु कर याबाबत मा यता दान कर यात आलले  आहे. तसेच मा. थायी स मती ठराव .७२८ 
द.३१/०५/२०११ अ वये डॉ. ी.राम रावलाणी व इतर चार वदैयक य अ धकार  यानंा द.०१/१०/१९९८ 
पासनु यवसायरोध भ ता लाग ुकर यास मा यता दे यात आलेल  आहे. मा  मा. थायी स मती ठराव 
.७२८ द.३१/०५/२०११ या ठरावातील डॉ. ी.राम कशनचदं रावलाणी हे सदयि थतीत कायरत आहे 

व उव रत वैदयक य अ धकार  हे सेवा नवृ त झालेले आहेत. सदर ठरावा वये सदयि थतीत 
डॉ.रावलाणी व डॉ.भारंब ेयां या बाबतीत मा.महासभा / मा. थायी स मती ठराव ा त झाललेे आहेत व 
उव रत कायरत वदैय कय अ धकार  याचं ेबाबतीत कुठलाह  ठराव ा त नाह . मा  उ त ठरावानुसार 
व इतर कायरत वैदयक य अ धकार  यानंा सु दा यवसायरोध भ ता लाग ुकेलेला आहे. परंतु महारा  
महानगरपा लकाअ ध नयम कलम ५१ अ वये वेतन व भ त े ठर व याचा अ धकार रा य शासनाला 
अस यान ेमा.महासभेचा ठराव घेवुन रा य शासनाला पाठ वणे उ चत होईल. 

महानगरपा लका आ थापनवेर कायरत उपरो त वदैयक य अ धकार  हे MBBS, BAMS, 
DMS, & RURAL ह  वदैयक य अहता धारण क रत अस यान ेव यानंी इं डयन मेडीकल कौ सील 
ॲ ट १९५६ खाल  न दणी केलेल  अस यान े१) सावज नक आरो य वभाग शासन नणय .मवैअ-
२०११/ . .६२६/११/सेवा-३ द.०७/०८/२०१२, २)सावज नक आरो य वभाग शासन शु द प क .मवैअ-
२०११/ . .६२६/११/सेवा-३ द.२०/१०/२०१२ शासन नणयातील तरतुद नसुार यवसायरोध भ ता 
मळ यास त ेपा  ठरतात. 

यापवू  मा.महासभा ठराव .८३० द.२०/१०/२०२० मा. थायी स मती ठराव .७२८ 
द.३१/०५/२०११ ठरावा वये महापा लकेत कायरत वैदयक य अ धकार  यांना यवसायरोध भ ता लाग ू
करणसे मा यता दान केलले  अस यान ेतसेच उपरो त कायरत मुख वैदयक य अ धकार , आरो य 
अ धकार , वैदयक य अ धकार  यानंी खाजगी वैदयक य यवसाय कर त नस याची त ाप  ेसादर 
केलेल  अस याने वर ल शासन नणयातील तरतदू नसुार यानंा पुवल ी भावान े यवसायरोध भ ता 
लाग ू करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. तसेच सदरचा ताव महारा  महानगरपा लका 
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अ ध नयम कलम ५१ नसुार रा य शासना या मजूंर साठ  पाठ वणेकामी मा यता दान कर यात येत 
आहे. 
सवानुमते मंजुर 

  अनुकूल मत े :- ६६   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 

 अनुमोदक :- बरडे नतीन मनोहर 
 

३) शवाजी नगर रे वे उ डाण पुलावर तसेच पुलालगत या दो ह  बाजु या र यावर 
९ मटर उंचीचे (octagonal) पोल उभा न पथ द यांची यव था करणे कामी शासनाकडुन आले या तावावर 
नणय घेणे.  
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असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहरातील टॉवर चौकाकडुन शवाजी नगरकड ेजाणा या 
र यावर ल रे व े उ डाण पलु उभारणीच े काम गती पथावर असून अंतीम ट यावर आहे. उभारणी 
कर यात येणा या उ डाण पलुावर तसेच लगत या बाजु या र यावर दवाब तीची यव था करण े
आव यक आहे. उ डाण पलु उभारणीच ेकाम साव.बांधकाम वभाग महारा  शासन यांचमेाफत कर यात 
येत असनू उ डाण पलुावर पथ द यांची यव था करणे बाबत साव.बांधकाम वभाग महारा  शासन यांच े
अ धका याशंी चचा केल  असता साव.बांधकाम वभाग महारा  शासन यां या अ धका यांनी उ डाण पलु 
उभारणी या कामा अंतगत पथ द यांची यव था करणे या कामाचा अंतभाव नस याची मा हती दल . 
उ डाण पुलावर पथ द यांची यव था करण े सदंभात स मा.महानगरपा लका सद य तसेच नाग रकांची 
मागणी असुन उ डाण पलु उभारणी या कामा अतंगत पथ द यांची यव था करणचेा अंतभाव नस याने 
पथ द यांची यव था करणचेे काम महानगरपा लकेस कराव ेलागेल. या कामी साव.बांधकाम वभागा या 
सन २०२१-२२ िज हा दर सचुीनसुार एकुण र कम .३२,२२,३५४/- मा  खच अपे ीत असून ततृ काम 
शासक य नधी उपल ध क न घवेून शासक य नधीतनू करणसेह र कम .३२,२२,३५४/- मा या खचास 
मा यता दान कर यात येत आहे. तसेच सदरहु कामी िज हा नयोजन स मतीकडील नागर  द लते तर 
व ती सधुारणा योजन ेअंतगत नधी उपल ध क न मळणे बाबत तथा नागर  द लते तर व ती सुधारणा 
योजने अंतगत या नधी उपल ध नस यास इतर शासक य नधीतनु / योजने अंतगत नधी उपल ध क न 
मळणबेाबतचा ताव िज हा धकार , िज हा नयोजन स मती जळगांव यांचकेडसे पाठ वणेस मा यता 
दान कर यात येत आहे.  

तसेच सदर कामी िज हा नयोजन स मतीकडुन उपरो त नमदू योजनतेून नधी उपल ध न 
झा यास सदर कामी महानगरपा लके या नधीतनू आव यक नधी उपल ध क न देणेस मा यता 
दान कर यात येत आहे. 

सवानुमत ेमजुंर 

  अनुकूल मते  :- ६६   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 

अनमुोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 
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४) २०२१-२२ चे सुधार त व २०२२-२३ चे मुळ अंदाजप काच े अनुषंगाने काह  
लेखा शषाम ये बदल कर यात आलेले असुन यानुसार केलेले बदल सन २०२०-२१ चे वा षक ले यात दु त 
करणे बाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे.  

 

असा ठराव कर यात येतो क , सन २०२०-२१ च े वा षक जमाखच ले यास महासभा ठराव 

.६८४ द.१५/१२/२०२१ अ वये मंजुर  दलले  आहे. परंतु सन २०२१-२२ चे सुधार त व सन २०२२-२३ 

च ेमुळ अदंाजप काच ेअनषुंगान ेकाह  लेखा शषाम ये बदल कर यात आलेले असनु यानसुार खाल ल 

माणे बदल सन २०२०-२१ च ेवा षक ले यात करण ेआव यक आहे. 

अ. . लेखा शषाच ेनांव र कम कर यात आलेला बदल 
१ महसुल  खच अ-१ सामा य 

शासन अकृषकसारा 
२५००००००/- देवघेव (असाधारण जमाखच) मधुन 

कमी क न महसलु  खचाकड ेवग 
२ महसुल  खच ब-१ अ नीशमन 

वभाग अ नीशमन साधनसामु ी 
६८८५३३/- आग सरु ा नधी अतंगत झालेला खच 

३ महसुल  खच ब-२ वदयतु 
यव था वभाग - न वन 
वदयतु पोल उभारण े

५८७८६५/- महसलु  खचाकडुन भाडंवल  खच भाग-१ 
कड ेवग 

४ महसुल  खच क-१९ सावज नक 
बांधकाम वभाग – र ते यव था व 
दु ती 

६००५४२२/- सवसाधारण र त े अनुदाना अंतगत 
झाललेा खच 

५ महसुल  खच क-६  
दवाखाने व सु तकागहेृ- 
टेल मेडीसीन 

८६५२१३८/- सदरची र कम एकुण म ये समा व ट 
क न घेण.े 

६ भाडंवल  खच-  
आग सरु ा बळकट करण 

६८८५३३/- िज हा नयोजन स मती माफत ा त 
अनदुानातुन झालेला खच 

उपरो त माणे सन २०२०-२१ चे वा षक ले यात बदल करणेस व न वन वा षक लेखे 
तयार करणसे मा यता दान कर यात येत आहे. 
सवानुमत ेमजुंर 

  अनुकूल मते  :- ६६   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 
अनमुोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 
 

५) जळगांव शहर महानगरपा लका मालक या बालगंधव नाटयगहृ, सागर पाक 
मैदान, महानगरपा लकेच े उदयान, बगीचे खु या जागा अनामत घेऊन जागा ता पुर या व पात भाडयाने 
देणेकामी न याने धोरण ठर वणे बाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे.  
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असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लका मालक या बालगंधव 
नाटयगहृ, सागर पाक मदैान, महानगरपा लकेचे उदयान, बगीच ेखु या जागा अनामत घेऊन जागा 
ता परु या व पात भाडयान ेदेणेकामी न याने धोरण ठर वणे बाबत शासनाकडुन आलेला ताव 
र  कर यात येत असून शासनाने जळगांव शहर महानगरपा लका मालक या बालगधंव नाटयगहृ, 
सागर पाक मदैान, महानगरपा लकेचे उदयान, बगीच ेखु या जागा अनामत घेऊन जागा ता परु या 
व पात भाडयाने देणेकामी स मा.सद यांकडून सचूना, अट -शती व दरा ं संबधंी मा हती मागवनु 

स व तर प रपणु ताव पूढ ल सभेत सादर करावा. 
 तोपयत सदयाि थतीत असललेे जुन ेदर व अट -शत माणे जळगांव शहर महानगरपा लका 

मालक या बालगंधव नाटयगहृ, सागर पाक मदैान, महानगरपा लकेच ेउदयान, बगीच ेखु या जागा 
अनामत घेऊन जागा ता परु या व पात भाडयान ेदेणेस मा यता दान कर यात येत आहे.  
सवानुमत ेमजुंर  

  अनुकूल मते  :- ६६   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 

 अनमुोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 
६) अि नशमन वा षक फ  व वभागाकडून दे यात येणा या इतर सेवेचे दर नि चत 

करणे बाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे.  
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असा ठराव कर यात येतो क , महारा  आग तबधंक व जीव सरं क उपाययोजना 
अ ध नयम २००६, कलम २५ या पोटकलम १ नसुार आग सरु ा नधी थापन कर यात आलेला 
असनु अ ध नयमा या कलम ११ नसुार अनुसचुी दोनम ये वेगवेगळया कारा या इमारतींना 
अि नशमन सेवा फ  नधार त कर यात आलेल  आहे. या अनुषगंाने जळगांव शहर महानगरपा लका 
थायी स मती ठराव .२६३ द.०८/०२/२०१० व मा.महासभा ठराव .४९० द.२०/०२/२०१० अ वये ३ 

त े ५ लाख लोकसं ये या महापा लकेला नधार त केले या वगेवगेळया कारा या इमारतींना सदर 
ठरावा या प र श ठात नमूद केले या अि नशमन सेवा फ  आकार यास मा.महासभेन ेमा यता दे यात 
आल  होती. 

मनपा नगररचना वभागा माफत सव कारा या इमारतींना बाधंकाम परवानगी देतेवेळी 
सरसकट १०,०००/- . अि नशमन सेवा फ  संबं धतांकडून वसलू कर यात येते. तर  थायी स मती 
ठराव .२६३ द.०८/०२/२०१० व मा.महासभा ठराव .४९० या प र श ठात नमूद असले या 
वेगवगेळया कारा या इमारतींना वगेवगेळया कारची अि नशमन सेवा फ  कमान फ  या अ धन 
राहून घे यात येवनू सदर ठरावाची पुणपण े अमंलबजावणी नगररचना वभागाकडून होण ेआव यक 
आहे. 

अि नशमन सेवा वभागाकर ता पा रत कर यात आलेले ठराव पढु ल माणे १) मा. थायी 
स मती ठराव .६०७ द.०५/०२/२०११ व २) मा.महासभा ठराव .९३० द.१४/०२/२०११, अि नशमन 
वा षक सेवा शु क, ३) मा. थायी स मती ठराव .२४ द.१३/१२/२०१३, मनपा ह ी या बाहेर आग 
वझ व याचे बल ४) मा. थायी स मती ठराव .२५ द.१३/१२/२०१३ मनपा ह ीत व ह ी बाहेर 
अि नशमन लायस स न वन देणे व नतु नकरण करणे फ  ५) मा.महासभा ठराव .८९१ 
द.२३/०३/२०१८ अि नशमन वा षक फ . 

१ त े ५ ठरावा मधील मा.महासभा ठराव .८९१ वखंडनाचा ताव शासनाकड े
द.२०/०४/२०१८ रोजी पाठ व यात आललेा होता पंरत ू यावर आजपावतेो शासन तराव न कोणतेह  
आदेश ा त झालेले नाह त. तर  उ त १ ते ५ ठराव अ ध मीत क न अि नशमन वभागाकडून 
दे यात येणा या वेगवेगळया सेवा फ  कर ता ता वत त या नुसार दर नि चत कर यात यावेत 
यामुळे अि नशमन फ  आकार यास ससुु ता, प टता व पारदशकता येईल. अि नशमन अ ध नयम 

२००६, कलम १३ नसुार अि नशमन वा षक फ  अि नशमन वभागान े कमान फ  या आ धन राहून 
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अि नशमन वा षक फ  सुधार त शु कान ेआकार याचा सन-२०२२-२३ या आ थक वषापासनू ता वत 
कर यात येत आहे. 

महारा  आग तबंधक व िजव सरं क उपाययोजना अ ध नयम २००६, कलम ११ व कलम 
१३ नसुार ब याच महानगरपा लकेत या या वगा नुसार अ ध नयमातील अनुसचुी दोन मधील 
शासनान े नधार त केले या दरानुसार फ   आकार यात येत.े पुण,े पपंर / चचंवड, औरंगाबाद 
महानगरपा लका यांच े कडून अि नशमन फ  बाबत माग व यात आलेल े आदेश व ठराव या फ  
यती र त पु व या च लत फायर मयम चाजस सु दा आकार यात येतात. तसेच महारा  
महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ कलम ३८६ पोटकलम २ नसुार अि नशमन दाखले देण े कंवा लेखी 
परवानगी देणे, तसेच अि नशमन वभागाकडून दे यात येणा या इतर सेव े पोट  वगेवगेळया 
महानगरप लकेत वेगळेवगळी फ  आकारणी कर यात येते. 

अि नशमन सेवा ह अ याव यक व पाची सेवा असनू नगा रकानंा स म व भावीपण े
पुरवणे हे महानगरपा लकेचे कत य आहे, सदरची सेवा परु व यासाठ  क ाची उभारणी करणे, वाहने, 
उपकरणे यांची खेरेद , वशषे वापराची ( पेशल पपज) वाहने, उपकरण े यांची उपल धता, याची 
नयमीत देखभाल दु तीची यव था, श त असा सेवक वग नमेणे, कमचार  श णाला 
पाठ वण,े कमचार  गणवेश व तदनुषं गक सु वधा परु वण े याकर ता आ थक तरतूद आव यक असते. 
तर  महारा  महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ च े कलम ३८६ पोटकलम २ व महारा  आग 
तबंधक व जीव सरं क उपाययोजना अ ध नयम २००६, नसुार जळगांव शहर महानगरपा लका 

जळगांव अि नशमन वभागामाफत अि नशमन ना-हरकत दाखला, नुतनीकरण, तसेच इतर सेवा फ  
याम ये ससुु ता, प टता व पारदशकता येण ेकामी सन २०२२-२३ या आ थक वषा पासनू सोबत 
दले या प र श ठ “अ” त यानसुार सुधार त फ  लाग ूकरणसे मा यता दान कर यात येत आहे. 

तसेच अि नशमन वभागातगंत व वध कारचे सेवा शु क आकारणी सदंभात पा रत कर यात 
आलेल े १) मा. थायी स मती ठराव .६०७ द.०५/०२/२०११, २) मा.महासभा ठराव .९३० 
द.१४/०२/२०११, ३) मा. थायी स मती ठराव .२४ द.१३/१२/२०१३, ४) मा. थायी स मती ठराव .२५ 
द.१३/१२/२०१३ ५) मा.महासभा ठराव .८९१ द.२३/०३/२०१८ या माण ेठराव पार त झालेले ५ ठराव 
अ ध मीत करणसे मा यता दान कर यात येत असनू प र श ठ “अ” म धल त यानुसार सधुार त 
सेवा शु काचे सुधार त फ /दर नि चत करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 
सवानुमत ेमजुंर 
  अनुकूल मते  :- ६६   तकुल मत े:- ०० 

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

                                    प र श ठ “अ” 

अि नशमन फ /शु क 

अ. . इमारतीचा भोगवटा कार        जळगांव शहर महानगरपा लका ता वत असलेले दर 

  फ  त चौ.मी. . कमान पयाचा अ धन 

१. महारा  आग तबंधक 
व जीव संर क 
उपाययोजना अ ध नयम 
२००६ चे कलम १३ (१) 

अि नशमन 
वा षक फ  २% 
(कलम ११ नुसार 
घे यात आले या 

नवासी इमारती कर ता ५००/- . 

अ नवासी/ यावसायीक इमारती १०००/- . 
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नुसार अि नशमन वा षक 
फ  

कमान फ  वर) 

उ त दो ह  पैक  जी फ  जा त असेल ती आकारावी. 

२. अि नशमन ना-हरकत 
दाखला शु क 

 नवासी इमारती व अ नवासी/ यावसायीक इमारती 
२०००/- ., 

हॉि पटल ० ते २० बेड कर ता २०००/- ., व २० बेड 
वर ल हॉि पटल कर ता ३०००/- .,  

(मनपा ह ीबाहेर ३०००/-) 

३. अि नशमन ना-हरकत 
दाखला नुतनीकरण 

 नवासी इमारती व अ नवासी/ यावसायीक इमारती 
२०००/- ., 

हॉि पटल ० ते २० बेड कर ता १५००/- ., व २० बेड 
वर ल हॉि पटल कर ता ३०००/- .,  

(मनपा ह ीबाहेर ३०००/-) 

४. ता पुरता दाखला शु क  ता पुरते मंडप, 

दशन, सकस, मनोरंजनाचे काय म,फटाका व  
इ.साठ  ३००/- . त दन 

   धा मक काय म १००/- . त दन 

५. आग वझ व याचा दाखला 
शु क/फ  

  

  म.न.पा.ह ीत नवासी इमारती मोफत 

अ नवासी/ यवसायीक इमारत १०००/- . 

  म.न.पा.ह ीबाहेर नवासी इमारती ५००/- . 

अ नवासी/ यवसायीक इमारत १०००/- . 

  औदयो गक 
वसाहत 

२०००/- 

  वाहने  

  दचुाक /तीनचाक  मोफत 

  चारचाक  व 
अवजड 
(HMV/LMV) 

२०००/- 

६. टँडबाय डयुट    

 (वाहन व कमचार  फ त)   
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  म.न.पा.ह ीत थम ३ तासांकर ता २०००/-  + पुढ ल येक 
तासांकर ता १०००/- . 

  म.न.पा.ह ीबाहेर थम ३ तासांकर ता ४०००/-  + पुढ ल येक 
तासांकर ता १५००/- . 

  शासक य 
कामांकर ता, 
शासक य 
ह आयपी 
कॅन हाय 

मोफत 

७. म.न.पा.ह ीत/ह ीबाहेर 
अि नशमन दलाची मदत 
(फायर / रे यु वद ) 

 

  

  नैसग क आप ती 
(ह ीत/ह ीबाहेर) 

मोफत 

  मनपा ह ीबाहेर थम ३ तासांकर ता ३०००/-  + पुढ ल येक 
तासांकर ता १०००/- .(फोम व अ य मा यम वापरले 
अस यास य  कंमत वसलु केल  जाईल) ( ती 
वाहना कर ता) 

८. अि नशमन श ण शु क   

  शासक य सं था मोफत 

  खाजगी सं था थम १ तासाकर ता १०००/-  + पुढ ल येक 
तासांकर ता ५००/- . 

 
७) जळगांव महानगरपा लकेतील वाहन चालक ी. दपक साहेबराव साठे यांना 

आंतरिज हा बदल ने िज हा प रषद कायालय, नंदरुबार येथे वाहन चालक या र त पदावर बदल ने नेमणूक 
देणेकामी ना-हरकत माणप  मळणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 

 
 

असा ठराव कर यात येतो क , ी. दपक साहेबराव साठे यांनी द.०९/०८/२०२१ चे अजा वये िज हा 
प रषद, नंदरुबार येथे वाहन चालक या र त पदावर बदल ने नेमणूक देणेकामी याबाबत महासभेचा नणय 
घेऊन तसा ठराव पार त क न ना-हरकत माणप  मळणेबाबत वनंती केल  आहे. 

ी. दपक साहेबराव साठे यांची अंतगत जा. ./आ था/१८५२ द.२०/०९/२०१३ अ वये मागावग य 
सरळसेवा अनुशेष भरती अंतगत द.२३/०९/२०१३ रोजी भ.ज.ब.(NT-B) ( हदं ूभोई) वगातनू वाहन चालक या 
पदावर वेतन ेणी पये ५२००-२०२००/- ेड पे .१९००/- म ये कायम पदावर नयु ती झालेल  आहे.व त ेह ल  
वाहन चालक हणून मु य लेखा अ धकार  यांचे वभागांत कायरत आहेत. 
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ी. दपक साहेबराव साठे यांचे मुळ गांव हे नंदबुार असुन सदर ठकाणी यांच ेवृ द आई वडीलांसह 
कुटंूबाचे वा त य असुन ते कुटंूबातील एकमेव कता आहे. आई वडील यांचे व मुलांचे पालन पोषण, श ण 
कामी यांना वेळोवेळी जळगांव येथुन नंदरुबार येथे जावे लागते. सदर कामी जळगांव ते नदंरुबार या शहरातील 
अंतर सुमारे २२० क.मी. असुन जाणे येणेस िजकर चे होत अस याचे अजात नमुद क न, यांची वाहन चालक 
या र त पदावर बदल ने नेमणूक देणेकामी ना-हरकत माणप  व म.न.पा.सभेची (मंजूर चा ठराव) सहमती 
मळणेस शासन नणय .एस.आर. ह ./२०१६/ . .५०९/काया.१२ द.१५ मे, २०१९ अ वये ी. दपक साहेबराव 
साठे यांनी वनंती अज केले असलेने सवंगबाहय बदल  धोरण नि चत कर याचा वचार करता येईल. 

ी. दपक साहेबराव साठे यांचे सेवापु तक पाहता यांचे व द वभागीय चौकशी ता वत नाह  तसेच 
यांचेकडेस काह  घेणे नाह  तसेच लेखा प र णाबाबत कोणताह  आ ेप नाह . तसेच ी. दपक साहेबराव साठे 
यांना र त पदावर सामावून घे यात कायालयाची हरकत नाह  असे नमूद आहे. तसेच उपमु य कायकार  
अ धकार (सा.) िज हा प रषद, नंदरुबार यांचे प  जा. ./िज.प.नं./सा. . व./आ था १अ/आिजब/९१६/२०२१ 
द.०३/०९/२०२१ यांनी ी.साठे यांना ना-हरकत माणप  देणेकामी मा.महासभेचे ना-हरकत माणप ारची 
आव यकता आहे. 

वर नमुद शासन नणय व द.०३/०९/२०२१ या प ानुसार ी. दपक साहेबराव साठे यांना यांचे आई-
वडील यांच ेव मुलांचे पालन पोषण, श ण कामी, आंतरिज हा बदल ने िज हा प रषद कायालय, नंदरुबार येथ े
वाहन चालक या र त पदावर बदल ने नेमणूक देणेकामी ना-हरकत माणप  देणेस मा यता दान कर यात 
येत आहे. 

 
सवानुमते मंजुर 
  अनुकूल मत े :- ६६   तकुल मते :- ०० 

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

८) तहकूब वषय – मा.महासभेने महासभा ठराव .७३८ द.१४/०२/२०२२ म ये 
नद शत के यानुसार, जळगाव शहर महानगरपा लका जळगाव द त खाजगी जागेत तसेच मनपा जागेत 
लाव यात येणा या आकाश च हे, जा हरात, बॅनर व फलक कर ता पुढ ल आ थक वषापासून (२०२२-२३ पासून) 
सुधार त धोरण ठर वणेबाबत शासनाकडुन आले या फेर तावावर नणय घेणे.  

 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लका जळगांव ह ीत खाजगी जागेत तसेच 
मनपा जागते लाव यात येणा या आकाश च हे जा हरात, बॅनर व फलक कर ता पुढ ल आ थक वषापासून 
(२०२२-२३ पासून) सुधार त धोरण ठर वणे कामी जा. ं ./ क.व./२१४६/२०२१-२२ द.०३/०२/२०२२ अ वये ताव 
महासभेसमोर सादर कर यात आला होता, या तावा या अनुषंगाने महासभेने ठराव ं .७३८ द.१४/०२/२०२२ 
अ वये सदर वषयी यायालयाचे नवाडे यांची मा हती घेणे कर ता तसेच यावासायीक व महानगरपा लकेचे 
आ थक नुकसान होणार नाह  याची काळजी घेवून या नुसार धोरण ठर वणेकामी शासनाने नयमावल  माणे 
स व तर ताव तयार क न व प ट नयमावल  सह ताव पुढ ल महासभेत सादर करणेबाबत नद शत 
कर यात आलेले आहेत. 

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 महासभेसमोर सादर कर यात आलेला ताव पुढ ल माणे, 

महानगरपा लका ह ीत लाव यात येणा या आकाश च हे, जा हरात, बॅनर व फलक कर ता 
अ ध नयमात खाल ल माणे तरतूद  आहे. 
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 महारा  महानगरपा लका अ ध नयम कलम २४४—कोण याह  य तीस आयु या या लेखी परवानगी शवाय 
कोणतेह  आकाश च हे, जा हरात, बॅनर व फलक उभारता व लावता येणार नाह . 

 महारा  महानगरपा लका अ ध नयम कलम ३८६(१) – जे हा जे हा कोण याह  योजनासाठ  लायस स कंवा 
लेखी परवानगी देता येईल अशी या अ ध नयमा वये कंवा तदनसुार तरतूद कर यात आल  असेल ते हा ते हा 
अशा लायस स कंवा लेखी परवानगीत, या कालावधीसाठ  आ ण नबधा या व शत या अ धन त े दे यात 
आले आहे तो कालावधी आ ण ते नबध व या शत , आ ण या या नवीकरणासाठ  अज करता येईल ती 
तार ख व न द ट केल  पाह जे आ ण असे लायस स कंवा लेखी परवानगी आयु ता या कंवा दे यास त े
आयु तांनी ा धकृत केले या महानगरपा लके या अ धका यास सह  ने दले पाह जे. 

 महारा  महानगरपा लका अ ध नयम कलम ३८६(२) – या अ ध नयमा वये कंवा तदनुसार अ यथा तरतूद 
कर यात येईल या य तर त, अ या येक लायस स कंवा लेखी परवानगी साठ  आयु त महानगरपा लके या 
मंजूर ने वेळोवेळी ठर वल अ या दराने फ  आकारता येईल. 

 तसेच महारा  महानगरपा लका अ ध नयमात मंुबई ां तक महानगरपा लका (जा हरात व फलक नयं ण) 
नयम २००३ याम ये महानगरपा लका े ातील आकाश च हे, जा हरात, बॅनर व फलक यां या नयं णाकर ता 
स व तर नयमावल  दलेल  आहे. तसेच खाल ल माणे तरतूद  देखील आहेत. 

 मनपा या जागेवर ल फलकांना महारा  महानगरपा लका अ ध नयम ७९ या नयमां या अ धन राहून परवानगी 
देवू शकेल. 

 आयु तां या लेखी परवानगी शवाय कोणताह  अजदार जा हरात द शत करणार नाह . 
 एका व श ट ठकाणी दोन वषाहून अ धक नाह  इत या कालावधी साठ  परवानगी देता येईल. 

उपरो त नमूद महारा  महानगरपा लका अ ध नयम कलम-२४४, २४५, ३८६(१) (२) तसेच मुंबई ां तक 
महानगरपा लका (जा हरात व फलक नयं ण) नयम २००३ याम ये जा हरात, बॅनर व फलक, कोणतीह  
आकाश च हे उभार याकर ता आयु त यांची पुव परवानगी घेणे तसेच परवाना फ  आकारणे आव यक आहे. 
यानुसार खाजगी जागेत जा हरात, बॅनर व फलक, आकाश च हे उभार याकर ता परवाना फ  तसेच मनपा 
जागेत लाव यात येणा या जा हरात, बॅनर व फलक, आकाश च हे उभार याकर ता महारा  महानगरपा लका 
अ ध नयम चे कलम ७९ नुसार जागा भाडे व परवाना फ  आकारणे आव यक आहे. 

 महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील मुंबई ां तक महानगरपा लका (जा हरात व फलक नयं ण) नयम 
२००३ याम ये जा हरात, बॅनर व फलक यांची परवानगी देणेबाबत नयमावल  नि चत कर यात आलेल  आहे. 
सदर नयमावल  तसेच महारा  महानगरपा लका अ ध नयम चे कलम २४४, २४५ व ३८६ वचारात घेऊन 
कायवाह  कर यात येईल. 

 खाजगी जागेत जा हरात, बॅनर व फलक, कोणतेह  आकाश च हे उभार याकर ता परवाना फ  .२.५०/- त 
वेअर फुट त म हना (२.५०/- त ०.०९३ वेअर मीटर त म हना) आकारणी ता वत कर यात येत आहे. 

मा  कमान परवाना फ  .५० राह ल. नयमानुसार जीएसट  कराची आकारणी कर यात येईल. 
 मनपा जागते जा हरात, बॅनर व फलक, कोणतेह  आकाश च हे उभार याकर ता परवाना फ  .२.५०/- त 

वेअर फुट त म हना ) .२.५०/- त ०.०९३ वेअर मीटर त म हना) आकरणी ता वत कर यात येत 
आहे मा  कमान परवाना फ  .५० राह ल तसेच महारा  महानगरपा लका अ ध नयम चे कलम ७९ नुसार 
जागा भाडे .१.२५ त वेअर फुट त दवस ( .१.२५/- त ०.०९३ वेअर मीटर त दवस) ता वत 
कर यात येत आहे. यावर देय अस यास नयमानुसार जीएसट  कराची आकारणी कर यात येईल. 

 रोषणाई केले या जा हराती कंवा इले ॉ न स जा हराती ( ड पले बोड) याकर ता तमाह .१०००/- या माणे 
परवाना फ  ची आकरणी कर यात येईल, मा  दहा (१०) दवसापे ा कमी कालावधी अस यास कमान परवाना 
फ  .५००/- राह ल तसेच यापुढ ल कालावधी कर ता तमाह .१०००/- यानसुार दवसाची आकारणी कर यात 
येईल. 

 चार चाक  वर ल जा हरात (आवाज व ड पले सह) यांना त दन .१०००/- या माणे परवाना फ  आकारणी 
कर यात येईल. 
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 र ा / चारचाक  वर ल जा हरात ( वना आवाज व ड पले) यांना तमाह .५००/- या माणे परवान फ  ची 
आकारणी कर यात येईल. 

 फु यावर ल जा हरात याकर ता ममाह .५००/- या माणे फ  ची आकारणी कर यात येईल, मा  दहा (१०) 
दवसांपे ा कमी कालावधी अस यास कमान परवाना फ  .२००/- राह ल तसेच यापुढ ल कालावधी कर ता 
तमहा .५००/- यानसुार दवसाची आकारणी कर यात येईल. 

 पथनाटय (रोड शो उ पादनासह) यांकर ता त दन .१०००/- या माणे परवाना फ  आकारणी कर यात येईल. 
 कोण याह  जा हराती कर ताचा परवाना हा जा तीत जा त २ वषाकर ता देता येईल. 

वर ल माणे ताव महासभे समोर सादर कर यात आलेला होता, ते हा महासभनेे महासभा ठराव ं .७३८ 
द.१४/०२/२०२२ अ वये सदर वषयी यायालयाचे नवाडे यांची मा हती घेणे कर ता तसेच यावासायीक व 
महानगरपा लकेचे आ थक नुकसान होणार नाह  याची काळजी घेवून या नुसार धोरण ठर वणेकामी शासनाने 
नयमावल  माणे स व तर ताव तयार क न व प ट नयमावल  सह ताव पढु ल महासभेत सादर करणेबाबत 
नद शत केलेले आहे, यानुसार सदर बाबत यायालयाचे नवाडे / आदेश पाहाता उपरो त ताव महासभेसमोर सादर 
करणे उ चत होईल का ? याबाबत व ध   यांनी खाल ल माणे अ भ ाय दलेला आहे, 

महासभा ठराव ं .७३८ द.१४/०२/२०२२ चे अवलोकन केले असता असे नदशनास येते क , मनपास 
मनपा ह ीतील लाव यात येणा या आकाश च हे, जा हरात, बॅनर व फलक कर ता परवानगी / परवाना फ  / 
शु कांत बदल कर याचा ताव सादर केलेला आहे. सदर परवानगी / परवाना फ  / शु क आकार याची तरतदू 
मनपा कायदा कलम २४४, २४५ व ३८६ नुसार नमूद आहे, या तरतदू नुसार परवानगी / परवाना फ  / शु क 
आकार याचे अ धकार आयु तांना आहे. असे माझे मत आहे. याबाबतीत साधारणपणे मा.अलाहाबाद उ च 
यायालया या आदेशाचा आधार घे यात येतो, परंतु सदरचा नवाडा हा “जा हरात कर” या ब ल आहे व व तूत: 

मनपा परवानगी / परवाना फ  / शु क आकारणीबाबत ताव आहे. यामुळे सदरचा याय नवाडा हा तूत 
करणी लागू होत नाह , असे माझे मत आहे. तसेच मुंबई ां तक महानगर पालका (जा हरात व फलक 
नयं ण) नयम २००३ मधील कलम ४ नुसार जा हरातींसाठ  परवानगी घेण ेव सदर परवानगीचे नुतनीकरण 
करणे कायदयाने आव यक आहे. तसेच Maharashtra Prevention of Defecement of Property ACT 
1995 कलम ३ नुसार एखाद  जा हरात मनपाचे परवानगी घेत या शवाय जनतसे ट गोचर असेल अ या 
कोण याह  जागेचे व पुण करेल यास ३ म ह यापयत कारावास कंवा दंड (जो .२०००/- पयत) कंवा दो ह  
अशी तरतदू आहे. याउलट मा.मुंबई उ च यायालयाने PIL No-155 of 2011 नुसार सव था नक वरा य 
सं थसे जा हरात फलकांच े बाबतीत धोरण नि चत कर याचे आदेश दलेले आहेत. तसेच अमरावती येथील 
दवाणी यायाधीश व र ठ तर यांचा अंतर म आदेश देखील “जा हरात करा या” बाबतीत आहे. व मनपाचा 
ताव हा “परवानगी / परवाना फ  / शु क” चे बाबतीत आहे यामुळे ततृ करणी तो लागू होणार नाह , 

असे माझ ेमत आहे. अशा प रि थतीत माझे मत आहे क , रा य घटनेतील १०१ या दु तीनुसार मनपा, 
Local Authorities चे “जा हरात कर” घे याचे अ धकार संपु टात आलेले आहे. परंतु “परवानगी / परवाना फ  / 
शु क” आकार याचे अ धकार मनपास आहेत. सबब मनपा या तावास कायदे शर अडचण / हरकत नाह , असे 
माझे मत आहे. तर  आपण आप या तराव नणय यावा. असा वधी  यांनी अ भ ाय दलेला आहे. 

 वधी  याचंा अ भ ाय पाहता “परवानगी / परवाना फ  / शु क”  आकार याचे अ धकार मनपास 
अस याने यास कायदे शर अडचण /हरकत नस याने 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) वर ल माणे जागाभाडे व परवाना फ  आकारणीचे दरास मा यता दान कर यात 
येत आहे. 

सवानुमते मंजुर 
   अनुकूल मत े :- ६६   तकुल मते :- ०० 

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

९) महानगरपा लका े ात मुलभुत सोई सु वधांचा वकास काय म अंतगत 
शहरातील १ ते ३ कामे करणेस तसेच सदर कामांचा ताव शासक य मा यतेकर ता मा.िज हा धकार ,जळगांव 
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यांचे माफत शासन तरावर शासक य मा यतेकर ता सादर करणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर 
नणय घेणे.  

 

असा ठराव कर यात येतो क , महानगरपा लका े ात मुलभुत सोई सु वधांचा वकास काय म अंतगत 
जळगांव शहर महानगरपा लकेस र कम .१.०० कोट  अनुदान महारा  शासन नगर वकास वभाग शासन 
नणय ं .मनपा-२०२१/ . .-१९४ (०४)/ न व-१६ मं ालय मंुबई द.०३ नो हबर २०२१ अ वये भाग ं .०५ मधील 
र यां या कामांकर ता मंजुर कर यात आले आहे. यानसुार खाल  नमुद कामांचे अंदाजप के सन २०२१-२२ चे 
रा यदर सुचीनसुार तयार कर यात आले आहे. यास यां या नावासमोर दश वले या प ानसुार शहर अ भयंता 
यांनी तां क मा यता दान केलेल  आहे. 

अ. ं . कामाचे नांव अंदाजीत 
र कम 

तां क मा यता 
प  ं .व दनांक 

तां क 
मा यतेची 
र कम 

१ भाग ं .०५ हॉटेल क र मा ते ी. व ण ुभंगाळे यांचे घरापयत 
ते स ह ल हॉि पटलचा पुव द ण कोपरा पयतचा र ता (रामा 
शुज सटर र ता) डांबर करण करणे. 

४५०८००७/- TS/PWD/३९७ 
द.१८/०२/२०२२ 

४५०८००७/- 

२ भाग ं .०५ हॉटेल रच पॅलेस/राज रे सडे सी ते ॲड ी.झा टे 
यांचे घरापयतचा उ तर द ण र ता डांबर करण करणे. 

२३०९८३८/- TS/PWD/३९५ 
द.१८/०२/२०२२ 

२३०९८३८/- 

३ भाग ं .०५ जुने ए लॉम ट ऑ फस/ महारा  बँक ते गु दारा 
( स ह ल पाठ  मा गल) पयतचा र ता डांबर करण करणे. 

३१७९१८२ TS/PWD/३९६ 
द.१८/०२/२०२२ 

३१७९१८२ 

                      एकुण र कम .:- ९९९७०२७/-  ९९९७०२७/- 
 वर नमुद ०१ ते ०३ कामांना शासन नणय .धोरण-२०१७/ . .-१९/न व-१६ मं ालय मुंबई द.१२ 

डसबर २०१७ म धल बाब ं .०४ (इ) अ वये महानगरपा लकेच े नाहरकत आव यक अस याने थम 
महानगरपा लका सवसाधारण सभेत मा यता दान क न तसा ठराव पा रत क न शासक य मा यता 
मळ याचे तावासोबत सादर करणे आव यक आहे. 

तसेच महारा  शासन नगर वकास वभाग शासन शु द प क ं .मनपा/२०२१/ . ं .-१९४(०४)/न व-१६ 
मं ालय मंुबई द.२१ जानेवार  २०२२ अ वये मंजुर अनुदान हे मंजुर कामाकंर ता १००% अस याचे सु चत केलेले 
आहे. यामुळे मनपा नधीवर कुठलाह  बोजा पडणार नाह . 

वर नमुद माणे ०१ ते ०३ कामांना म.न.पा.महासभेची मा यता घेणे आव यक अस याने 
महानगरपा लका े ात मुलभुत सोई सु वधांचा वकास काय म अंतगत उपरो त माणे शहरातील १ ते ३ कामे 
करणेस तसेच सदर कामांचा ताव शासक य मा यतेकर ता मा.िज हा धकार ,जळगांव यांचे माफत शासन 
तरावर शासक य मा यतेकर ता सादर करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 
सवानुमते मंजुर 

  अनुकूल मत े :- ६६   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

१०) महानगरपा लका े ात मुलभुत सोई सु वधांचा वकास काय म अंतगत 
शहरातील १ ते ५ कामे करणेस तसेच सदर कामांचा ताव शासक य मा यतेकर ता मा.िज हा धकार ,जळगांव 
यांचे माफत शासन तरावर शासक य मा यतेकर ता सादर करणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर 
नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , महानगरपा लका े ात मुलभुत सोई सु वधांचा वकास काय म अंतगत 
जळगांव शहर महानगरपा लकेस र कम .१०.०० कोट  अनुदान महारा  शासन नगर वकास वभाग शासन 
नणय ं .मनपा-२०२२/ . .-२६/न व-१६ मं ालय मुंबई द.१८ फे ुवार  २०२२ अ वये भाग ं .१४,१५ व १६ 
मधील खाल ल कामांकर ता मंजुर कर यात आले आहे. यानुसार खाल  नमुद कामांचे अंदाजप के सन २०२१-२२ 
चे रा यदर सुचीनुसार तयार कर यात आले आहे. यास यां या नावासमोर दश वले या प ानुसार शहर 
अ भयंता यांनी तां क मा यता दान केलेल  आहे. 

अ. ं . कामाचे नांव अंदाजीत 
र कम 

तां क मा यता 
प  ं .व दनांक 

तां क मा यतेची 
र कम 

१ भाग ं .१६ अंतगत इदगाह मैदान ते नेर नाका 
मशानभुमी पयत ना यास सरं ण भतं बांधणे. 

९९९७७४५/- TS/PWD/४३४ 
द.१५/०३/२०२२ 

९९९७७४५/- 

२ मेह ण तलाव लगत असले या छ पती शवाजी 
उदयानास सरं ण भतं बांधणे व सुशो भकरण 
क न वक सत करणे. 

४०१३८२८९/- TS/PWD/४४० 
द.१५/०३/२०२२ 

४०१३८२८९/- 

३ भाग ं .१४ बालाजी कराणा मागील गणपती 
मंद र पुण प रसरात ाँ ट र ते व गटार  बांधणे. 

८३०००००/- TS/PWD/४३५ 
द.१५/०३/२०२२ 

८३०००००/- 

४ भाग ं .१४ मेह ण तलाव ओ हर लोपासुन ते 
मेह ण मशानभुमी पुला पयत या ना यास 
रटे नगं वॉल बांधणे. 

४०००००००/- TS/PWD/४३७ 
द.१५/०३/२०२२ 

४०००००००/- 

५ व वध भागात संपुण शहरासाठ  १२.५० मटर 
उंचीचे हायम ट व ९ मी.उंचीचे मनी हायम ट 
लॅ प लावणे (LED लाईट वगळुन) 

१६८८९९९/- TS/ELE/१८२ 
द.१५/०३/२०२२ 

१६८८९९९/- 

                      एकुण र कम .:- १००१२५०३३/-  १००१२५०३३/- 
 वर नमुद ०१ ते ०५ कामांना शासन नणय .धोरण-२०१७/ . .-१९/न व-१६ मं ालय मंुबई द.१२ 

डसबर २०१७ म धल बाब ं .०४ (इ) अ वये महानगरपा लकेचे नाहरकत आव यक अस याने थम 
महानगरपा लका सवसाधारण सभेत मा यता दान क न तसा ठराव पा रत क न शासक य मा यता 
मळ याचे तावासोबत सादर करणे आव यक आहे. 

तसेच महारा  शासन नगर वकास वभाग शासन शु द प क ं .मनपा/२०२२/ . ं .-२६/न व-१६ 
मं ालय मुंबई द.१८ फे ुवार  २०२२ अ वये मंजुर अनुदान हे मंजरु कामांकर ता ७५% शासक य नधी व २५% 
मनपा नधी अस याचे सु चत केलेले आहे.  

वर नमुद माणे ०१ ते ०५ कामांना म.न.पा.महासभेची मा यता घेणे आव यक अस याने 
महानगरपा लका े ात मुलभुत सोई सु वधांचा वकास काय म अंतगत शहरातील १ ते ५ कामे करणेस 
तसेच सदर कामांचा ताव शासक य मा यतेकर ता मा.िज हा धकार ,जळगांव यांचे माफत शासन तरावर 
शासक य मा यतेकर ता सादर करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

सवानुमत ेमंजुर 
  अनुकूल मत े :- ६६   तकुल मते :- ०० 

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

११) जळगांव शहर महानगरपा लकेतील स मा.सद य यांचेकडून मा.महापौर तसेच 
मा. वरोधी प नेता,मनपा,जळगांव यांचेकडेस व वध वकास कामे क न मळणेबाबतचे ताव ा त झालेले 
असून सोबतचे याद तील एकूण ०१ ते ४६८ कामे व वध शासक य योजनां या नधीमधून करणेबाबत 
मा.महापौर, तसेच मा. वरोधी प नेता,मनपा,जळगांव यांचेकडून आले या तावावर नणय घेणे.  
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असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लकेतील सव स मा.नगरसेवकांनी मा.महापौर 
तसेच मा. वरोधी प नेता,मनपा जळगांव यांचेकडेस वकास कामांचे ताव सादर केलेले असून ते व वध 
शासक य योजनांतुन घेणेबाबत वनंती केलेल  आहे. सदर वकास कामे िज हा नयोजन मंडळ तसेच रा य 
शासना या नधीतुन घेणेबाबत तसेच िज हा नयोजन मंडळातील, नागर  द लते तर, नगरो थान, द लत व ती 
सुधारणा योजना, ठ कर बा पा आ दवासी योजना, ना व यपुण इ याद  तसेच रा य शासना या नगर वकास 
वभागातुन ह  मुलभूत सुखसु वधा, नगरो थान, वशेष नधी, ना व यपुण तसेच वै श टयपुण योजनेतुन कामे 
सुच वलेल  असून यास मा.महासभेची मा यता मळणे कामी ताव सादर केलेले अस याने वरोधी 
प नेता,मनपा,जळगांव यांनी सादर केले या यासोबत या याद तील अ. .०१ ते ४६८ वकास कामे उपरो त 
नमूद व वध शासक य योजनां या नधीमधून करणेस मा यता दान कर यात येत आहे.   

 तसेच सभागहृात झाले या चचनसूार तसेच मा. पठा सन अ धकार  यांचे नदशानसूार स मा.सद य, 
ी. व वनाथ सुरेश खडके, ी.राज  झप  पाट ल, ी.द ता य देवराम कोळी व स मा.सद या,सौ.रंजना भरत 

सपकाळे यांनी आपआप या भागातील सुच वलेले यासोबत या याद तील पेज नं.१८ म ये समा व ठ केलेले 
अ. .०१ ते २२ वकास कामे उपरो त नमूद व वध शासक य योजनां या नधीमधून करणेस मा यता दान 
कर यात येत आहे.  

1 सौ. ि या जोहरे भाग ं . 1 ी गोलु च हाण यांचे घरापासून ते ी ाने वर पाटील यांचे 
घरापयत आर.सी. गटार बांधणे 1000000 

2    भाग ं . 1 ी पवार सर यांचे घरापासुन ते ीसागर यांचे घरापयत 
आर.सी.गटार बांधणे.  1000000 

3    भाग ं . 1 ी पेश ितवारी यांचे घरापासुन ते ी िकशोर चौधरी यांचे 
घरापयत आर. सी. गटार बांधणे. 1000000 

4    भाग ं . 1 ी पृ वीराज तलरेजा यांचे घरापासुन ते ी साळंुखे सर यांचे 
घरापयत आर. सी. गटार बांधणे. 1000000 

5 खान कसाना 
बी गबलू खान  

1 . .1 मधील िसटी कॉलनी मधील र ते डांबरीकरण करणे  
10000000 

6     . .1 गदालाल िमल या उ रेकडील मुख गटार चे आरसीसी गटार 
बांधकाम करणे  1000000 

7     . .1 गदालाल िमल पिरसरातील मुख र ते कॉ ीट करणे  10000000 
8     . .1 गदालाल िमल पिरसरातील शाळा . 15 समोरील मनपा मालकी या 

जागेवर समाज मंदीर बांधणे  10000000 

9     भाग ं . 1 सुरेशदादा जैन नगर मधील मेन रोड कॉ ीटी करण करण  8000000 
10     भाग ं . 2 सुरेशदादा जैन नगर मधील मेन रोडा या दो ही बाजुस गटार 

ॉस ग क हट करणे 6000000 

11     भाग .1 ल मी नगर मधील मेन रोड खडीकरण क न इिबरी करण करणे 6000000 
12     भाग ं . 1 धनाजी काळे नगर, पु पांजली. कॉलनी, आ हाणा रोड पयत 

खडीकरण करणे. 6000000 
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13 ॲङ िदलीप 
पोकळे  

1 भाग ं . 1 इं थ नगर व केशरबाग मधील आर.सी.सी. गटार बांधणे,  
3600000 

14     भाग ं . 1 नामदेव नगर मधील आर. सी.सी. गटार बांधणे. 3200000 
15     भाग ं . 1 महावीर नगर मधील आर.सी.सी. गटार बांधणे. 3000000 
16     भाग ं . 1 द ा य नगर व िशवशंकर कॉलनी मधील आर.सी.सी. गटार 

बांधणे.  
2700000 

17     भाग ं . 1 िस दीिवनायक पाक व हिरओम नगर मधील आर.सी.सी. गटार 
बांधणे. 2800000 

18     भाग ं . 1 राज मालती नगर मधील आर.सी.सी. गटार बांधणे. 1500000 
19     भाग ं . 1 नारायणी पाक मधील आर.सी.सी. गटार बांधणे. 1400000 
20     भाग ं . 1 बौ द िवहार ते कानळदा रोड ( रगरोड) दो ही साईडला 

आर.सी.सी. गटार बांधणे. 10000000 

21     . .1 ी अ ण जाधव यांचे घरापासनु ते ी. मोतीलाल पाटील यांचे 
घरापयत आरसीसी गटार बांधणे  500000 

22     . .1 ी सुव यांचे घरापासुन ते ी. डेरेकर यांचे घरापयत आरसीसी गटार 
बांधणे 

500000 

23 ीमती सरीता 
नेरकर  

1 भाग . 1 स ह नं 304/1 + 304/2 सािव ीबाई फुले उ ाना या मागील 
संर ण भत बांधणे 

अंदाजप ा
कानुसार 

24     . .1 भारत नगर मधील गटारी बांधणे 1000000 
25     भाग . 1 महािवर नगर स ह नं 304/1 + 304/2 मधील ओपन पेस येथे 

चेन लक फे स ग करणे व पे ह ग लॉक बसिवणे  800000 

26     . . 1 राजमालती नगर गट . 311/2/2 म ये र ता कॉ ीटीकरण करणे 3000000 
27     . . 1 राधाकृ ण नगर शेजारी वामी समथ नगर म ये र ता कॉ ीटीकरण 

करणे व आरसीसी गटार बांधणे  4000000 

28     . . 1 िशवशंकर कॉलनी म ये र ता कॉ ीटीकरण करणे 2500000 
29     . . 1 िस दीिवनायक पाक गट .331 म ये र ता कॉ ीटीकरण करणे 5500000 
30 सौ.कांचन 

सोनवणे  
2 भाग . 2 वा मक नगर पुल प की चाळ िड.पी. से शफील मटन शॉप 

पयत वेश दार मान िसमट कॉफ़ीट दारे आर.सी.सी. तयार क न यावर 
आ कवी महष  वा मीक नगर वेश दारावर नांव टल े म अ रानुसार 
टाकणे. 

अंदाजप ा
कानुसार 

31     भाग ं . 2 वा मक नगर प कीचाळ पुलापासनू ते ना या या पूव 
बाजुपासनु मिहला शौचालय पासुन भैया या वखार पयत ना याला संर ण 
भत तयार करणे.  

अंदाजप ा
कानुसार 

32     भाग ं . 2 उ वल चौक िस दीिवनायक मंदीर खु या जागेस संर ण िमत 
बांधणे. 

अंदाजप ा
कानुसार 

33     भाग . 2 हिरओम नगर हनुमान मंदीर खु या जागेस याढीय संर ण भत, 
गेट बांधणे व पे हर लॉक बसिवणे. 

अंदाजप ा
कानुसार 

34     भाग ं . 2 कांचन नगर िदलीप िकराणा समोर स.नं. 18 खु या जागेस 
संर ण भत, पे हर लॉक, गेट बसिवणे 

अंदाजप ा
कानुसार 

35     भाग ं . 2 हिरओम नगर गट नं. 17/522 मधील साईबाबा मंदीर हिरओम 
नगर म ये पे हर लॉक बसिवणे 

अंदाजप ा
कानुसार 

36     भाग ं . 2 कांचन नगर वामी नारायण मंदीर येथे पे हर लॉक प प याचे 
शेड बसिवणे 

अंदाजप ा
कानुसार 

37     भाग ं . 02 कांचन नगर मधील ी. चुनीलाल बािव कर यांचे घरापासुन 
(घरकुल कोपरा ) इंगळे यांचे घरापयत आर.सी.सी. गटार बांधकाम करणे 
(23x1 मीटर) 

150000 
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38     भाग ं . 02 कांचन नगर गणपती मंदीर मागील बाजु कंपाऊड कोपरा ते 
िड.पी. पयत आर.सी. गटार बांधकाम करणे. (30x1 मीटर )  100000 

39     भाग ं . 02 कांचन नगर िड.पी. पासुन गणपती मंदीरा समोरील कंपाऊड 
कोपरा पयत आर.सी. गटार बांधकाम करणे. (50x1 मीटर ) 200000 

40     भाग ं . 02 हिरओम नगर मधील कांचनताई सोनवणे यांचे घरापासनू ते 
ओम साई राम िब ड ग पयत दो ही बाजुस असले या आर.सी.सी. गटार 
बांचणे. (75x1 मीटर ) 

150000 

41     भाग ं . 02 हिरओम नगर अिनल हॉलमन यांचे घरासमोर मंगलाबाई यांचे 
घरापासुन ते असोदा रोड पयत दो ही बाजुस आर.सी. सी. गटार बांधणे. 
(63x1) (7.00 मीटर ) 

150000 

42     भाग ं . 02 हिरओम नगर असोदा रोड ते साईबाबा मंदीरापयत दो ही बाजु 
पयत आर.सी. सी. गटार बांधणे. (50x1 मीटर ) 150000 

43     भाग ं . 02 हिरओम नगर साईबाबा मंदीर समोर रितलाल सपकाळे यांचे 
घरापासुन ते साईबाबा मंदीर गेट पयत दो ही बाजु पयत आर.सी. सी. गटार 
बांधणे. (50x1 मीटर 

100000 

44 ी.नवनाथ 
दारकंुडे 

2 भाग 2 भुरे मामलेदार लॉट मधील भडंगर ते सितष कंडारे यांचे घरापयत 
मेन रोड या दो ही बाजुस निवन गटार बावणे. 3000000 

45     भाग . स.न. 238 मधील ि य मराठा समाज पासून ते अशोक जाधव 
याच घरापयत दो ही बाजूस निवन गटार बांधणे तसेच िठकिठकाणी रोड 

ॉस ग क हट टाकणे 
3000000 

46     भाग . २ पांढरे यांचे घरापासून ते राजू शदे व को हे, वरखडे बगी या 
पयत तसेच द ु बादंल ते बंडु महागडे यांचे घरापयत दो ही बाजुस निवन 
गटार बांधणे तसेच िठकिठकाणी रोड ॉ सग क हट टाकणे 

6000000 

47     भाग ं .2 िशवाजी नगर दवाखा यापासनू ते हुडको कोप या पयत मेन 
रोडाचे िठकिठकाणी रोड ॉ सग क हट टाकणे 3000000 

48     भाग के 1व2 म ये धनाजी काळे नगर, पु पांजली कॉलनी म ये िठकिठकाणी 
दो ही बाजु या गटारी बाधणे तसेच िठकिठकाणी रोड ॉ सग क हट टाकणे 4000000 

49     भाग 1 व 2 म ये खूबचंद शाळेपासुन ते शम  यां या घरापयत दो ही बाजुस 
गटारी बांधणे तसेच िठकिठकाणी रोड ॉ सग क हट टाकणे 2500000 

50     भाग 1 व 2 म ये खूबचंद शाळेपासुन ते शम  यां या घरापयत दो ही र ता 
खडीकरण करणे  3000000 

51     . .1 दयारामभाई पटेल यांचे वखारी पासुन ते भगवती सॉ िमल पयत र ता 
खडीकरण करणे. 6000000 

52     . 1 दयारामभाई पटेल यांचे वखारी पासुन ते भगवती सॉ िमल पयत दो ही 
बाजु या गटारी बांधणे तसेच िठकिठकाणी रोड ॉ सग क हट टाकणे 3000000 

53     भाग ं . 2 म ये असले या पिरसरातील हुडको मधील ग ली नं. 1 मधील 
12 मीटर र ता डांबरीकरण करणे. 2000000 

54     भाग ं . 2 म ये असले या पिरसरातील हुडको मधील ग ली नं. 2 मधील 
12 मीटर र ता र ता डांबरी करण करणे. 2000000 

55     भाग ं . 2 म ये असले या पिरसरातील शकील बागवान यांचे घरापासून ते 
महारा  दाल िमल, हुडकोचा कोपरा, गो वद पुरोहीत यांचे घरापयत 
िठकिठकाणी आर.सी.सी. क हट टाकणे व निवन गटार बांधणे. 

4500000 

56     भाग . 1 व 2 मधील लागुन असले या पिरसरातील धनाजी काळे नगर 
मधील स.नं. 342 अ,ब,क मधील मेन र ते सोडुन व इतर कॉ ीटीकरण 
करणे  

6000000 
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57     भाग . 1 व 2 मधील लागुन असले या पिरसरातील पु पांजली कॉलनी 
मधील स.नं. 342ड, भाग . 1,2,3 मधील मेन र ते सोडुन व इतर 
कॉ ीटीकरण करणे  

5000000 

58     भाग ं . 2 म ये असले या पिरसरातील कंक यांचे घरापासून ते इ ाहीम 
कसाई यांचे घरापयत र ता कॉ ीट ग करणे. 970000 

59     भाग ं . 2 म ये असले या पिरसरातील िवनायक पाटील यांचे दकुानापासुन 
ते राजु शदे यांचे घरापयत र ता कॉ ीट ग करणे. 980000 

60     भाग ं . 2 म ये असले या पिरसरातील पालोदकर यांचे च की पासुन ते  
वसंत शदे यांचे घरापयत तसेच शकील बागवान यांचे घरापयत र ता 
कॉ ीट ग करणे. 

990000 

61     भाग ं . 2 म ये असले या पिरसरातील महाजन दवाखाना ते अिनलमामा 
चौधरी यांचे मागील बाजुस मधील र ता र ता कॉ ीट ग करणे. 997000 

62     भाग ं . 2 म ये असले या पिरसरातील हिरष जै वाल यांचे शलीम खान 
यांचे घरापयत र ता डांबरीकरण करणे. 2500000 

63     भाग ं . 2 म ये असले या पिरसरातील रमेश जोगी यांचे घरापासून ते संजय 
लोहार यांचे घरापयत र ता डांबरी करण करणे. 2500000 

64     भाग ं . 2 म ये असले या पिरसरातील सरेुश जोगी यांचे घरापासून ते 
येताळ बाबा मंदीरा पयत र ता डांबरी करण करणे. 2500000 

65     भाग ं . 2 ममुराबाद ना यापासुन ते गोसावी मशानभुमी व मिलक 
शाळे या कोप यापासून ते स.नं. 414 पासुन ते 418 पयत लागून असलेला 
मोठा नाला या या दो ही बाजुस संर ण भत बांधणे व दो ही पुल बांधणे  

12500000 

66     भाग ं . 2 म ये असले या पिरसरातील वेताळ बाबा मंदीरा पासुन ते 
महाजन यांचे दवाखा यापयत र ता डांबरी करण करणे.  2000000 

67     भाग ं . 2 म ये असले या पिरसरातील ि य मराठा समाज पासून ते 
अशोक जाधव, पोळ यांचे घर, तसेच पाठक च की पयत र ता डांबरी करण 
करणे. 

5000000 

68     भाग ं . 2 म ये असले या पिरसरातील धनाजी काळे िवहीरी पासून ते राजु 
शपी यांचे घरापयत र ता डांबरी करण करणे 3000000 

69     भाग ं . 2 म ये असले या पिरसरातील स.नं. 344,337,338 मधील 
िठकिठकाणी आर.सी.सी. क हट टाकणे व निवन गटार बांधणे 5000000 

70     भाग ं . 2 म ये असले या पिरसरातील ि ती क थान या चारही बाजुस 
गटार बांधुण िठकिठकाणी लॅब क हट टाकणे. 2000000 

71     भाग ं . 2 म ये असले या पिरसरातील मुत कार शदे याचें घरापासुन ते 
अिनलमामा चौधरी यां या मागील व पुढील बाजुस गटार बांधुण िठकिठकाणी 
लॅब कट टाकणे. 

5000000 

72     भाग ं . 2 म ये असले या पिरसरातील ी मोटस ते राजवाडा झोपडप ी 
पयत आर.सी.सी गटार बांधुण िठकिठकाणी लॅब क तसेच र ते 
कॉ ीटीकरण करणे. 

6000000 

73     भाग ं . 1 व 2 ला लागून असलेले पिरसरातील धनाजी काळे नगर  मधील 
िठकिठकाणी रोड ॉस ग क हट व निवन आर.सी.सी. गटार बांधणे, 5000000 

74     भाग ं . 1 व 2 ला लागून असलेले पिरसरातील पु पांजली कॉलनी मधील 
िठकिठकाणी रोड ॉस ग क हट व निवन आर.सी.सी. गटार बांधणे. 5000000 

75     भाग ं . 1 व 2 ला लागून असलेले पिरसरातील काश पोळ यांचे 
घरापासुन ते खूबचंद शाळे पयत तसेच हनुमान सॉ िमल कौशल भोसले यांचे 
घरापयत र ता डांबरी करण करणे. 

3000000 
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76     भाग ं . 1 व 2 ला लागून असलेले पिरसरातील खुबचंद िव ालय गेट 
पासुन ते बाबुभाई पटेल यांचे घरापयत र त कॉ ीट ग करणे  2000000 

77     भाग ं . 1 व 2 ला लागून असलेले पिरसरातील दयाभाई पटेल यांचे 
घरापासुन ते भगवती सॉ िमल पयत 12 मीटर र ता डांबरीकरण करणे 5000000 

78     भाग ं . 1 व 2 ला लागून असलेले पिरसरातील पु पांजली कॉलनी मधील 
िठकिठकाण या ग यां मधील र ते डांबरी करण करणे.  6000000 

79     भाग ं . 1 व 2 ला लागून असलेले पिरसरातील धनाजी काळे नगर 
िठकिठकाण या ग यां मधील र ते डांबरी करण करणे. 5000000 

80      भाग ं . 1 व 2 ला लागून असलेल ेपिरसरातील द  कॉलनी मधील 
िठकिठकाण या ग यां मधील र ते डांबरी करण करणे. 4000000 

81     भाग ं . 2 नागला िकराणा टोअर ते अशोक जाधव यां या घरापयत र ता 
डांबरी करण करणे. 2500000 

82     भाग ं . 2 अशोक जाधव यां या घरापासुन ते पाठक च की या 
कोप यापयत र ता डांबरीकरण करणे. 2500000 

83     भाग ं . 2 िशवाजी नगर हुडको मधील ग ली नं. 1 चा 24 मीटरचा र ता 
डांबरी करण करणे  2500000 

84     भाग ं . 2 िशवाजी नगर हुडको मधील ग ली नं. 2 चा 24 मीटरचा र ता 
डांबरी करण करणे  2500000 

85     भाग ं . 2 ांती चौक ते झडे यां या घरापयत र ता डांबरी करणकरणे 2500000 
86     भाग ं . 2 झडे यां या घरापासनु ते हुडको या कोप यापयत र ता डांबरी 

करण करणे. 
अंदाजप ा

कानुसार 
87 ी.िकशोर 

बािव कर  
2 . .2 पवन नगर, पिरसर व रे वे लाईन जवळ ड युबीएम र ता तयार 

करणे  575000 

88     भाग . ०२ िवकास अंडेवाला यांचे घरापासून ते भैयाची वखार पयत र ता 
कॉ ीटीकरण करणे.  2000000 

89     भाग . ०२ रमेश हरचंद यां या घरापासून ते साईनाथ यां या घरापयत र ता 
कॉ ीटीकरण करणे, 2000000 

90     भाग . ०२ िहत  राय सग यां या घरापासून ते मनोज वाणी यां या घरापयत  
र ता कॉ ीटीकरण करणे 1500000 

91     भाग ं . ०२ वा मीक नगर दो ही घरकुल म ये व बाजुला ग लीत र ता 
कॉ ीटीकरण कवा पे हर लॉक करणे. 2500000 

92     भाग . ०२ मुरलीधर सपकाळे यांचे घरापासून ते द ु वायरमन यांचे 
घरापयत व मह  सोनवणे ते मोहन गंभीर सोनवणे व महेश सोनवणे यां या 
तीनही ग लीतील र ता कॉ ीटीकरण कवा पे हर लॉक करणे. 

3000000 

93     भाग . ०२ शालीक अ पा सपकाळे यांचे घरापासून ते कैलास इंगळे 
पोलीस यां या घरापयत र ता डाबंरी करण करणे.  2500000 

94     भाग ं . ०२ अशोक सोनवणे यांची ग ली व रमेश इंगळे यांची ग ली संदीप 
भाचा सपकाळे व बाजुची ग लीतील र ता कॉ ीटीकरण कवा पे हर लॉक 
करणे. 

3000000 

95     भाग ं . ०४ भगवान चौधरी ते िवण चौधरी यांचे घरापयत र ता 
कॉकीटीकरण करणे कवा पे हर लॉक बसिवणे 1500000 

96     भाग ं . ०४ संजुभाऊ कासार यांची ग ली व नागेश पाटील यांचे 
घरासमोरील संपूण ग लीत कॉकीटीकरण करणे कवा पे हर लॉक बसिवणे.  2500000 

97     भाग ं . ०४ रमेश महाले यांची ग ली व िवनोद पंडीत कोळी ते बाबु वडर 
याचे घरापयत र ता कॉकीटीकरण करणे िकया पे हर लॉक बसिवणे 2000000 
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98     भाग ं . ०४ िवनोद पाटील मंुबईवाले यां या घरापासनू ते साव. शौचालय 
पयत र ता कॉ ीटीकरण करणे कवा पे हर लॉक बसिवणे 3000000 

99     भाग ं . ०४ या संपूण भागात आर.सी.सी. गटार तयार करणे 3500000 
100     भाग ं . ०४ ना याला संर ण भत बांधणे 3000000 
101     भाग ०२ जै वाल दादा यां या घरापासून ते गोटु िर ावाला व काश जाधव 

यांची ग ली ते काजल िकराणा ते छोटू कंुभार ते गणेश गाडवे व बंटी गवळी 
यांची ग ली व राहुल िहवरकर यांचे घरापयत र ता कॉ ीटीकरण करणे व 
लॅब क हट करणे.  

3500000 

102     भाग . ०२ छोबी बुवा यांचे घरापासून ते साव. शौचालयापयत र ता 
कॉ ीटीकरण करणे 1200000 

103     भाग ं . ०२ अ पा महाजन यांचे घरापासुन से साव. शौचालया पयत र ता 
कॉ ीटीकरण करणे 1200000 

104     भाग . ०२ डॉ. सुभाष दादा यां या घरापासून ते रे वे लाईन पयत र ता 
कॉ ीटीकरण करणे 1200000 

105     भाग . ०२ बदबुाई सोनवणे मंगल काय लयाची ग ली मधील र ता 
कॉ ीटीकरण करणे 1200000 

106     भाग ं . ०२ राज ुशम  यांचे घरापासून ते मयुर शपी यांचे घरापयत व मोहन 
महाराज यांची ग ली पयत र ता फॉफीटी करण करणे व ७ िठकिठकाणी 
लॅब क हट तयार करणे  

1200000 

107     भाग ०२ ल ेसटर येथील जे ठ नारीकांना बस यासाठी बाक व पे हर लॉक 
बसिवणे कवा कॉ ीटीकरण करणे, बोअर ग, हायलॅ प, गेट, िजम सािह य, 
व भतीला चैनल ग फे स ग तयार करणे तसेच रंगरंगोटी करणे 

3000000 

108     भाग ं . ०२ िशवशंकर नगर मधील साव, ओपन पेस िठकाणी पे हर लॉक 
बसिवणे व रंगरंगोटी, गेट, व इतर कामे करणे. 2000000 

109     भाग ं . ०२ वाणी मंगल काय लया या आजुबाजु या ३ ते ४ ग लीतील व 
वामी नारायण मंदीर ते गायकवाड ताई यांची ग लीतील र ता कॉ ीट ग 
कवा डाबंरीकरण करणे 

7000000 

110     भाग ं . ०२ पवन नगर येथील र ता डांबरी करण करणे. 2500000 
111     भाग . 02 गंगाराम गु जी सपकाळे यांचे घरापासुन ते नबा सैदाणे यांचे 

घरापयत आरसीसी गटार बांधकाम करणे व िसमट कॉ ीटीचे क हट तयार 
करणे  

995000 

112     . . 2 कालंका माता मंदीराजवळील  पिरसरातील मनपा ओपन पेस म ये 
साव. वाचनालय बांधणे.  7500000 

113     . . 2 म ये िविवध िठकाणी गटारीवर आरसीसी लॅब क हट टाकणे  500000 
114 सौ.गाय ी शदे  2 . .2 िशवाजी नगर हमालवाडा हनुमान मंदीर जवळील तसेच िमझ  चौक ते 

राजवाडा पयतची आरसीसी गटार बांधणे  1000000 

115     . . 2 हमालवाडा सावजिनक शौचालय ते गाय ी ो हजन द य या 
कोप यापयत ते संभाजी चौकापयत र ता डांबरीकरण करणे  2500000 

116     . . 2 सभाजी चौक ते क या छा ालय या कोप यापयत र ता डाबंरीकरण 
करणे  

2500000 

117     . . 2 देशमुख यां या घरापासून ते ठाकरे यां या घरापयत र ता डाबरीकरण 
करणे.  2500000 

118     . . 2 महाजन दवाखाना पासून दधू क ापयत ते सुरेश जोगी यां या 
घरापयत र ता डांबरीकरण करणे 2500000 

119     . . 2 रमेश जोगी यां या घरापासून ते राठोड यां या घरापयत र ता 
डांबरीकरण करणे. 2500000 
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120     . . 2 जै वाल यां या घरापासून ते शु ला डेअरी ते खान यां या घरापयत 
र ता डांबरीकरण करणे  2500000 

121     . . 2 पठाण साहेब यां या घरापासून ते शाम िपठव यां या घरापयत र ता 
डांबरीकरण करणे, 2500000 

122     . . 2 िशवशंकर मंिदर ते िशवाजीनगर म जद पयत र ता डांबरीकरण 
करणे 

2500000 

123 सौ.िमना 
सपकाळे 

3 . .3 जुना खेडी र यालगत दो ही बाजूस आरसीसी गटार बांधणे  
9850000 

124     . .3 स.नं. 95,96  व पिरसरात आरसीसी गटार बांधणे  6000000 
125     . .3 साई िमना नगर म ये र ते डांबरीकरण करणे (स.नं.120,129,130) 6200000 
126     . .3 डीएनसी कॉलेज पिरसरात आरसीसी गटार बांधणे  4500000 
127     . .3 स.नं. 58,59,60 कावेरी हॉटेल पिरसरात आरसीसी गटार बांधणे  3000000 
128     . .3 स.नं. 119 म ये र ते डाबंरी करणे  6000000 
129     . .3 जुने जळगांव, आंबेडकर नगर म ये आरसीसी गटार व कॉ ीट पाथवे 

तयार करणे  960000 

130     . . 3 तलाठी काय लय से स.नं. 44 पयत र ता डांबरीकरण करणे. 5500000 
131     . . 3 खेडी स.नं. 45 व 46 म ये र ते डाबंरीकरण करणे.  5200000 
132     . . 3. स.नं. 47, 62 व 63 म ये र ते डांबरीकरण करणे.  8500000 
133     . . 3 स.नं. 3 व 5 म ये र ते डांबरीकरण करणे, 5100000 
134 ी.द ा य 

कोळी  
3 . .3 खेडी स.नं. 47 दादाजी दरबार पिरसरात आरसीसी गटार बांधणे  

992000 

135 सौ. रंजना 
सपकाळे  

3 . .3 स.नं. 88 गणेशपाक भागात आरसीसी गटार बांधणे  
987000 

136     . .3 ानदेव नगर पासुन ते गोपाळपुरा पयत दो ही बाजनेु आरसीसी गटार 
बांधणे  

10000000 

137 ी. िवण 
को हे  

3 . .3 गट . 173 राधेपाक गट . 53 दारका नगर आरसीसी गटार 
बांधणे 

980000 

138   गोपाळपुरा ते खेडी गांव पयत  
139     सुनंिदनी पाक िड.एन.सी. कॉलेज रोड  
140     जमुना नगर  
141     ानदेव नगर पिरसर 
142     संुदर नगर  
143     ीराम नगर  
144     संकेत हॉ पटल रोड  
145     ेमचंद नगर महादेव मंदीर पिरसर  
146     खेडी िशणु नगर  
147     िवनायक नगर  
148     . . 3 स.नं. 51 व 52 म ये र ते डांबरीकरण करणे. 6100000 
149     . . 3 स.नं. 75 व 76 म ये र ते डांबरीकरण करणे.  7200000 
150     . . 3 स.नं. 66 व 69 म ये र ते डांबरीकरण करणे. 5100000 
151     . . 3 स.नं. 70 व 71 म ये र ते डांबरीकरण करणे. 8000000 
152     . . 3 स.नं. 95 व 96 तळेले कॉलनी म ये र ते डांबरीकरण करणे. 6000000 
153     . . 3 स.नं. 117 व 118 योगे वर नगर म ये र ते डांबरीकरण करणे. 6200000 
154 ी.चेतन 

सनकत 
4 . . 4, शिनपेठ व का ा फैल, गु नानक नगर, बळीराम पेठ पिरसरातील 

िविवध िठकाणचे र ते काँ ीटीकरण करणे. 30000000 
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155     . . 4, पावताबाई ओकनगर व चौगुले लॉट पिरसरातील िविवध िठकाणचे 
र ते काँ ीटीकरण करणे. 15000000 

156     . . 4, शिनपेठ, चंदनवाढी, गवळीवाडा, दालफड पिरसरातील िविवध 
िठकाणचे र ते काँ ीटीकरण करणे. 15000000 

157     . .4 शिनपेठ गु नानक नगर सांडपा याची पाईप लाईन / बंदी त गटार 
चबर बनिवणे  999990 

158     . .4 ई सामपुरा सैयद सादीक भाई भंगारवाले यांचे घरापासुन कादरी 
चौकपयत र ता िसमट कॉ ीट करणे  

2000000 

159     . . 4 जिमल कुरैशी (देशमुख रेडीओ) याचे घरापासुन ते ॲड.अिकल साहेब 
(म जद) चौक पयत र ता कॉ ीटीकरण करणे  

1000000 

160     . . 4 शिनपेठ, गु नानक नगर, का ाफाईल,इ लामपुरा,िभलपुरा तसेच 
. .4 अंतगत िठकिठकाणी पे हर लॉक बसिवणे  

3000000 

161     . . 4 िठकिठकाणी गटारीवर लॅब क हट बांधणे  1000000 
162     . . 4 अंतगत शिनपेठ, गु नानक नगर, का ाफाईल,इ लामपुरा,िभलपुरा, 

चंदनवाडी, चौघुले लॉट तसेच . .4 पिरसरात िठकिठकाणी 12.5 िमटर,9 
िमटर, 6 िमटरचे हायम ट लॅ प लावणे  

3000000 

163 ी.कैलास 
सोनवणे 

4 . .4 म ये िठकिठकाणी आरसीसी गटार सह लॅब क हट टाकणे  
4000000 

164 सौ.चेतना 
चौधरी  

4 . .4 म ये मारोती पेठेतील निवन गटारी तयार करणे  
1000000 

165 ी.िव णु 
भंगाळे  

5 . .5 अंतगत गांधी नगर पिरसरात िठकिठकाणी डांबरी र ते तयार करणे  
5600000 

166     . .5 अंतगत ओंकार नगर पिरसरात िठकिठकाणी कॉ ीट र ते तयार 
करणे  

6000000 

167     . .5 अंतगत ओंकार नगर िदि तवाडी पिरसरात आरसीसी गटार व लॅब 
क हट तयार करणे  2000000 

168     . .5 राधािकसनवाडी म ये बालगधव कोपरा ते मॉडन ग स हाय कुल गेट 
नं. 02 पयतचा र ता डांबरीकरण करणे (पुव प चम र ता)  2325534 

169     . .5 डॉ.िकरण मुठे ते गटाणी चाळ पयतचा पुव प चम र ता डांबरीकरण 
करणे 

2812478 

170     . .5 पारीक पाक उ ाना सभोवतालचे र ते डांबरीकरण करणे  3990478 
171     . .5 मॉडन ग स हाय कुल ते शामभाऊ कोगटा यांचे घरापयतचा र ता 

डांबरीकरण करणे  3326753 

172     . .5 हॉटेल िरच पॅलेस / राज रेिसडे सी ते ॲङ ी. झा टे यांचे घरापयतचा 
उ  दि ण र ता डांबरीकरण करणे 2309838 

173     . .5 जुने इ लॉयमट ऑिफस / महारा  बँक ते गुर दारा (िस हील 
पाठीमागील) पयतचा र ता डांबरीकरण करणे 3179182 

174     . .5 हॉटेल किर मा ते ी.िव णु भंगाळे यांचे घरापयत ते िस हील 
हॉ पटल चा पूव दि ण कोपरा पयतचा र ता (रामा शुज सटर र ता) 
डांबरीकरण करणे  

4508007 

175 सौ.मंगला 
चौधरी  

6 . .06 म ये गणेशवाडी, तुकारामवाड    व जानकी नगर येथे निवन गटार 
बांधणे  

1000000 

176 सौ.शुिचता हाडा 6 . .6 म ये िठकिठकाणी गटार क हट करणे  10000000 
177 ी.अिमत काळे  6 . .6 मधील मा टे ट हाऊस ते नानीबाई अ वाल लायापयत र ता 

डांबरीकरण करणे 8000000 

178 ी.सिचन 
पाटील  

7 . .7 मारोती पाक िशव कॉलनी मधील गट . 56 म ये आरसीसी गटारी 
बांधणे  

1000000 
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179     . .7 मारोती पाक िशव कॉलनी मधील गट . 56 म ये डांबरी र ता करणे  4200000 
180     . .7 मारोती पाक िशव कॉलनी मधील गट . 56 म ये आरसीसी गटार व 

लॅब क हट बांधणे  2000000 

181     भाग . 7. िप ाळा गट नं. 56 मारोती पाक येथील खु याजागेम ये पाथवे 
तयार करणे 1800000 

182     भाग . 7. िप ाळा गट नं. 54/2 िशवकॉलनी येथील खु याजागेम ये पाथवे 
तयार करण 2200000 

183     भाग . 7, िप ाळा गट नं. 59 स त ृंगीमाता मंिदर चौक येथील 
खु याजागेम ये पाथवे तयार करणे 2000000 

184     भाग . 7. िप ाळा गट नं. 86/1 वासुदेव पाक येथील खु याजागेम ये 
कंुपण खु याजागेम ये कंुपण भत तयार करणे 5500000 

185     भाग . 7. िप ाळा गट नं. 99 अथव कॉलनी थील खु याजागेम ये कंुपण 
भत तयार करणे 2075000 

186     भाग . 7. िप ाळा गट नं. 89/2 आर एम एस कॉलनी येथील 
खु याजागेम ये कुपण भत तयार करणे 1650000 

187     भाग . 7. िप ाळा गट नं. 80/1/2अ आशाबाबा नगर येथील 
खु याजागेम ये कंुपण भत व पाथवे तयार करणे 1200000 

188     भाग . 7. प ाळा गट नं. 95/2/1+95/2/2 आर एम एस कॉलनी येथील 
खु याजागेम ये कुपण भत तयार करणे 1850000 

189     भाग . 7. िप ाळा गट नं. 89 भाग पंिडतराव कॉलनी हनुमान मंिदर येथील 
खु याजागेम ये कंुपण भत तयार करणे 800000 

190     . .7 अंतगत भिगरथ कॉलनी गु द  कॉलनी िज हा पिरषद कॉलनी व 
ीकृ ण कॉलनी अंतगत डांबरी र ते तयार करणे  25000000 

191     . .7 आशाबाबा नगर मधील र ते कॉ ीट करणे  10000000 
192     . .7 आरएमएस मधील र ते कॉ ीट करणे  10000000 
193     . .7 पंचशील नगर मधील र ते कॉ ीट करणे  10000000 
194     . .7 ीकृ ण कॉलनीतील आरसीसी गटार बांधणे 6000000 
195     . .7 ीकृ ण कॉलनीतील र ते डांबरीकरण करणे  12000000 
196 सौ. ितभा 

पाटील  
8 . .8 िनमखेडी िशवार चंदअु णा नगर गट . 26 म ये आरसीसी गटार 

बांधणे 
1000000 

197 डॉ.चं शेखर 
पाटील  

8 भाग  8 मधील ीराम नगर िटळक नगर देवराम नगर िव लवाडी, खोटे 
नगर साई नगर कृ णपूरम रामदार पाक फेडरेशन कॉलनी, मयुरे वर कॉलनी, 
40 खो या, साई मंिदर पिरसर क याणी नगर, दादावाडी, ारका नगर चंद ु
आ णा नगर, घन याम नगर, िशवधाम मंिदर पिरसर, सावता नगर िशवम 
नगर इतर आव यक िठकाणी डांबरीकरण, िसमट कॉ ीट ि िम स प तीने 
र ता व गटारी गटार का हट बनिवणे 

49285485 

198 ी.मनोज 
चौघरी 

8 भाग  ८ म ये रजनी िपठाची िगरणी ते व नील नेमाडे यांचे घरा पयत 
र ता डांबरीकरण करणे 

4098527 

199     भाग ८ म ये राम दार पाक पिरसरातील र ते डांबरीकरण करणे. 4291597 
200     भाग . ८ म ये िशवराज रेिसडे सी पिरसरात र ते डांबरीकरण करणे.  843000 
201     भाग .८म ये बालिव व शाळेसमोरील मयुरे वर कॉलनी पिरसरातील र ते 

डांबरीकरण करणे  
1099000 

202     भाग .८ म ये िनमखेडी गट नं ७७ ा कॉलनी, िनमखेडी िशवार, म ये 
र ते डांबरीकरण करणे  

6900000 

203 

    

भाग . ८ म ये साई मंदीर गट नं. ९० ते िटळक नगर मधील र ते 
डांबरीकरण करणे  

4500000 
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204 

    

भाग .८ म ये सायली मेिडकल ते ४० खो या से ीराम मंदीर पयत र ता 
डांबरीकरण करणे 

5400000 

205 

    

भाग . ८ म ये दादावाडी ीराम मंदीर, क यान नगर जु या हायवे पयत 
र ता डांबरीकरण करणे 

6075000 

206     भाग .८ म ये हायवे दशन कॉलनी व पिरसरातील र ते डांबरीकरण करणे 4200000 
207 

    

भाग . ८ म ये िगतांजली लाझा ते िडलाईट अप . व प चमेकडील पुव-
प चम र ते डांबरीकरण करणे 

11174804 

208     भाग .८ म ये खोटेनगर पिरसरात अंतगत रोड डांबरीकरण करणे.  7009176 
209 

    
भाग .८ म ये द  रेसीडे सी व पिरसराम ये िनमखेडी िशवार डांबरीकरण 

करणे 
2021000 

210 

    

भाग . ८ म ये िनमखेडी िशवार गट नंबर ११५/१ व २ साई नगर मधील 
डाबरीकरण करणे  

7940433 

211 

    

भाग . ८ म ये िनमखेडी गट न ९९/३D/१ सहया ी कॉलनी मधील र ते 
िरसरफे सग डाबरीकरण करणे. 

1374000 

212 

    

भाग . ८ म ये बालिव व शाळेसमोरील व मयुरे वर कॉलनी पिरसरातील 
र ते डाबंरीकरण करणे. 

1099000 

213     भाग . ८ म ये िनमखेडी गट नंबर ११८/३ म ये गटारी बांधणे. 940000 
214 

    

भाग ८ म ये तालुका पोिलस टेशन लागूनचा उ रेकडील र ता व गट न 
११२ मधीत पूव व प चम र ते डांबरीकरण करणे 

1500000 

215 

    

भाग .८ म ये जु या हायवेपासून गट नं. ११६, ११८ मधील िट. ही. टॉवर ते 
नवीन हायवे पयतचा र ता डांबरीकरण करणे. 

2950000 

216 

    

भाग . ८ म ये खोटे नगरी ते स म अपाटमट िनमखेडी रोड पयत र ता 
डांबरीकरण करणे  

4500000 

217 

    

भाग . ८ म ये गट नं. ११२ िनमखेडी िशवार िहरा गवरी पाक व 
ऑ सीजन पाक समोरीत र ता डांबरीकरण करणे  

2550000 

218 

    

भाग . ८ म ये गट नं. १२१/अ ३ िनमखेडी मधील पुव प चम र ते ( लॉट 
नं. २० ते २६, ४० ते ३४, ५२ ते ४७) र ते डाबंरीकरण करणे. 

1725000 

219 

    

भाग . ८ म ये िनमखेडी गट नं. २५/१/२/३ म ये आर.सी.सी. गटारी 
बनवणे, िशवधाम मंदीर पिरसर 

1500000 

220     भाग . ८ म ये आहुजा नगर मधील र ते िरसफ सग करणे. 4000000 
221 

    

भाग . ८ म ये सावता नगर आ हाणे िशवारातील गट नं. ३११ र ते 
खडीकरण करणे. 

2000000 

222 सौ. ितभा 
देशमुख  

9 भाग . 9 मानराज पाक, कृ णा टॉवर पासुन सुबध लासेस पयत र ता 
डांबरी करणे  2500000 

223     भाग . 9 कृ णा टॉवर पासनु ते राज  पाटील यांचे घरापयत र ता 
डांबरीकरण करणे  2500000 

224     भाग . ९ गट नं. २८ मु ताई नगर संजय मुकूदा पाटील यांचे घरापासुन ते 
टल फॅ टरी िभती पयत दो ही बाजूस आर.सी.सी. गटार लॅब क हट 

बांधणे 
150000 

225     भाग ं . ९ गट नं. २८ मु ताई नगर िगरीराज ो हीजन से िशपी भाऊ साहेब 
यांचे घरापयत पयत दो ही बाजूस आर.सी.सी. गटार बांधणे 100000 

226     भाग ं . ९ गट नं. २८ काश पाटील यांचे घरापासून ते महाजन यांचे 
घरापयत पयत दो ही बाजुस आर.सी.सी. गटार बांधणे 50000 

227     भाग ं . ९ िवजय वाघ याचे घरापासून ते ना यापयत दो ही बाजुस 
आर.सी.सी. गटार बांधणे 150000 



 78

228     भाग ं . ९ गट नं. २९ मु ताई नगर द  ो हीजन ते ृणोत यांचे घरापयत 
पयत दो ही बाजुस आर.सी.सी. गटार बांधणे 100000 

229     भाग ं . ९ गट नं. २५ िनवृ ी नगर आर. एन. पाटील यांचे घरापासुन ते 
च हाण यांचे घरापयत पयत दो ही बाजुस आर.सी.सी. गटार बांधणे 150000 

230     भाग ं . ९ गट नं. २५ िनवृ ी नगर दीप चौधरी ते जोगी यांचे घरापयत 
दो ही बाजुस आर.सी.सी. गटार बांधणे 150000 

231     भाग ं . ९ गट नं. २३/२२/१ पंचातन मंदीर या बाजुस दो ही बाजुस 
आर.सी.सी. गटार बांधणे 150000 

232 ी.मयुर कापसे  9 . .9 शंकर आ पा नगर व मनुदेवी माता मंिदर पिरसरात गटारी करणे  1000000 
233 सौ. ितभा 

कापसे  
9 . .9 ओमशांती नगर गट नं. 18 ीराम कॉलनी व गट . 15,16,17 

पिरसरात गटारीकरणे 1000000 

234 ी. िवजय 
पाटील  

9 . .9 म ये गट 347/2 आरसीसी गटार बनिवणे (पांडुरंग नगर) 
1000000 

235 ी.कुलभूषण 
पाटील 

10 भाग . 14 मधील अशोक िकराणा ते जकात सोसायटी पयतचा र ता 
डांबरीकरण करणे  16154153 

236 सौ.शोभाबाई 
बारी  

10 . .10 म ये गट नं. 186 ना याला एक साईड आरसीसी संर ण भत 
बांधणे व 187/2 येथे आरसीसी गटार बांधणे  1000000 

237     सोमाणी माकट ते ेम नगर पुलापयत प ाळा मु य र ता ं दीकरण क न 

आरसीसी गटार बांधणे व पे हर लॉकने पाथवे तयार क न व इ.पोल लाईट 

लावणे व मु य चौकाचे सुशोिभकरण करणे  
28980198 

238     खंडेराव नगर येथे उवरीत िविवध िठकाणी पे हर लॉक तयार करणे  8811735 
239     संत िमराबाई नगर म ये आरसीसी गटार बांधणे व कॉ ीट र ते करणे  31429707 
240 हसीना बी शेख  10 . .10 प ाळा हुडको खॉजा नगर िब ड ग . 1 पासुन ते िब ड ग .26 

पयत आरसीसी गटार बांधकाम करणे  1000000 

241     . .10 प ाळा खॉजानगरी भागात र ते कॉ ीटीकरण करणे  13427841 
242     . .10 प ाळा हुडको जुनी, खॉजानगरी भागात आरसीसी गटार बाधंणे  1879865 
243     . .10 प ाळा हुडको निवन, खॉजानगरी भागात आरसीसी गटार बाधंणे  4689668 
244     . .10 हूडको फेडरेशन ते सब टेशन पयत र ता डांबरीकरण करणे  5500000 
245     गणपती नगर म ये आरसीसी गटार बांधणे व कॉ ीट र ते करणे 31105051 
246     खंडेराव नगर रे वे पुलापासुन ते संत िमराबाई नगर पयत ना याला संर ण 

भत बांधणे व िठकिठकाणी पुल बांधणे  69759273 

247     बँक कॉलनी, वंृदावन कॉलनी, ि मुत  कॉलनी, आसावा नगर, 
िस दीिवनायक कॉलनी येथे र ते कॉ ीटीकरण करणे  31325896 

248 ी.सुरेश 
सोनवणे 

10 . . 10 गट नं. 219 म ये आरसीसी गटार बांधणे  
1000000 

249     प ाळा सोमाणी माकट ते कंुभारवाडा ना यापयत आरसीसी गटार बांधणे  13920227 
250     आझाद नगर म ये आरसीसी गटार बांधणे व कॉ ीट र ता बांधणे 20931852 
251     प ाळा हूडको िब ड ग . 01 ते 26 मधील र ते डांबरीकरण करणे  8498788 
252     प ाळा हूडको गट नं.214/3, 214/4 व 216 म ये आरसीसी गटार बांधुन

रोड ॉ सग लॅब बांधणे  4805837 

253 सौ.पावताबाई 
िभल  

11 भाग . 11 मधील महादेव मंदीर ते िबसिम ला चौक र याचे दो ही बाजुने 
आरसीसी गटार बांधणे 1000000 

254     भाग . 11 मधील मधील आंबेडकर पुत यामागील ती ही ग लीत 
र याचे दो ही बाजुने आरसीसी गटार बांधणे 1000000 

255     भाग . 11 मधील तडवी ग लीला लागुन असले या ३ ग लीम ये 
र याचे दो ही बाजुने आरसीसी गटार बांधणे 1000000 
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256     . .11 वडर ग लीला लागुन 6 ग या म ये दो ही बाजुस आरसीसी गटार 
बांधणे  

1995025 

257     . .11 धनगर वा ातील ५ ग या म ये दो ही बाजुस आरसीसी गटार 
बांधणे 

1703041 

258     स.नं ९३/९२ ओपन पेस मा ती मंदीर िभ ल याडा कं पाऊड करणे  1000000 
259     जयदीप कॉलनी म ये दो ही बाजुस आर.सी.सी. गटार बांधणे 668987 
260     शाम नगर, धनगर वाडा, तडवी वाडा, जयदीप कॉलनी, या भागात र ते 

कॉ ीटीकरण करणे. 4166961 

261     भोईग ली येथे आर.सी.सी. गटार व र ता कॉ ीटीकरण करणे 3390963 
262     दगु  माता मंदीर येथे आर.सी.सी. गटार व र ता कॉ ीटीकरण करणे 713826 
263     नवनाथ मंदीर येथे आर.सी.सी. गटार व र ता कॉ ीटीकरण करणे 3390963 
264     शाम नगर म ये दो ही बाजुस आर.सी.सी. गटार बांधणे 4913331 
265     जुना बाजार प ा येथील र ता कॉ ीटीकरण करणे 3226694 
266     बाजारा या उवरीत ग ली म ये आर.सी.सी. गटार बांधणे. 1068930 
267     . .11 गट नं. 260 येथील िभ ल व नाथ समाज दफनभुिम येथे वॉल 

कंपाऊंड व इतर सोयीसुिवधा करणे 
अंदाजप का

नुसार  
268 सौ.उषाबाई 

पाटील  
11 . .11 म ये गट नं. 115,117 व 119 आरसीसी गटार व लॅब क हट 

बांधणे  
5000000 

269     . .11 मधील 100 फुटी रोड घटडी पासुन ते पठाण बाबा द य  पयत 
र या या दो ही बाजुस आरसीसी गटार, पाथवे, दभुाजक बांधुन यामं ये 
पथिदवे बसिवणे व र ता डांबरीकरण करणे  

55000000 

270 सधुताई को हे  11 . . 11 प ाळा गट . 69 मधील को हे नगर लॉ. . 22 ते 30 पयत रोड 
साईडने आरसीसी गटार बांधणे  427517 

271     . . 11 प ाळा गट . 69 मधील को हे नगर रोड साईडने आरसीसी गटार 
बांधणे 658370 

272 लिलत को हे  11 भाग . 11 अंतगत िविवध पिरसरात 16 िमटर व ९ िमटर पोल उभारणे 1000000 
273     . . 11 मेह ण / प ाळा िशवरोड ग ह मट पॉलीटे नीक ते रामानंद नगर 

कडे जाणारा मेनरोड पयतचा र ता डांबरीकरण करणे व िठकिठकाणी 
कॉ ीटीकरण करणे. 

अंदाजप का
नुसार  

274     . .11 ी. अंभोरे यां या घराजवळ र ता कॉ ीटीकरण करणे  748260 
275     . . 11 प ाळा गट . 148 यशवंत नगर म ये कॉ ीटीकरण करणे  2534033 
276     . . 11 मधील िव ुत कॉलनी मधील रािहले या गटारी बांधणे अंदाजप का

नुसार  
277     .  11 िप ाळा गट . 64/2 व 3 मधील भुषण कॉलनी रोड साईडने 

आरसीसी गटार बांधणे 736209 

278     . . 11 ि पाळा गट . 69 म ये को हे नगर रोड साईडने आरसीसी गटार 
बांधणे 

658370 

279     . . 11 िप ाळा गट . 104/1व मधील ओपन पेसला चेन लक फे स ग 
क न पे हर लॉक बसिवणे 3156153 

280     .  11 प ाळा गट . 61/1अ मधील को हे नगर रोड साईडने आरसीसी 
गटार बांधणे 

अंदाजप का
नुसार  

281     . . 11 प ाळा गट .102 मधील ओपन पेसला चेनिलक फे स ग क न 
पे हर लॉक बसिवणे 937652 

282     . . 11 प ाळा गट .69 मधील को हे नगर लॉ . 22 ते 30 पयत रोड 
साईडने आरसीसी गटार बांधणे 427517 

283     . . 11 प ाळा गट . 145 म ये आरसीसी गटार बांधणे 999766 
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284     . . 11 प ाळा गट . 101/3 मंुदडा नगर म ये आरसीसी गटार बांधुन 
रोड ॉ सगला लॅब बांधणे  201997 

285     . . 11 मधील गट . 94/1 व 94/2 कोठारी नगर पिरसर मधील र ते 
डांबरीकरण करणे  5394821 

286     . . 11 मधील प ाळा गट .146 मधील ओपन पेसला चेन लक फे स ग 
करणे व पे हर लॉक बसिवणे 1824581 

287     . . 11 मधील प ाळा गट . 102 मधील ओपन पेसला चेन लक 
फे स ग करणे व पे हर लॉक बसिवणे  937652 

288     . . 11 मधील प ाळा गट . 104/1ब मधील ओपन पेसला चेन लक 
फे स ग करणे व पे हर लॉक बसिवणे  3156153 

289     . . 11 मधील प ाळा गट . 61/1अ मधील को हे नगर रोड साईडने 
आरसीसी गटार बांधणे  481308 

290     . . 11 प ाळा िशवार गट नं. 61,62 व 63 को हे नगर मधील र ते 
डांबरीकरण करणे  10405176 

291     . . 11 द  िडगंबर हौस ग सोसायटी व गुलमोहर कॉलनी गट नं. 
152/4/1अ2, 151/1, 152/2 मधील र ते डांबरीकरण करणे  6282658 

292     . . 11 प ाळा िशवार गट नं. 64 व 78 मधील र ते डांबरीकरण करणे  3203251 
293     . . 11 प ाळा िशवार गट नं. 141 मधील र ते डांबरीकरण करणे  4345989 
294     . . 11 प ाळा िशवार गट नं. 143 व 144 मधील र ते डांबरीकरण करणे  2985040 
295     . . 11 प ाळा िशवार गट नं. 65,66,69,70 व 76 मधील र ते 

डांबरीकरण करणे  13098141 

296     . . 11 प ाळा िशवार गट नं. 150 िकसनराव नगर मधील र ते 
डांबरीकरण करणे  8327388 

297     . . 11 मुदडा नगर प ाळा िशवार गट नं. 101 मधील र ते डांबरीकरण 
करणे  

13590724 

298     . . 11 भगवान नगर भूषण कॉलनी प ाळा िशवार गट नं. 102,104 
मधील र ते डांबरीकरण करणे  12317198 

299     . . 11 शा ी नगर अंिबका हौ.सोसायटी व जीवन नगर मधील गट नं. 
105,106,107 मधील र ते डांबरीकरण करणे  8626514 

300     . .11 मधील 102 मधील ओपन पेसला चेन लक फे स ग करणे व 
पे ह ग लॉक बसिवणे  937652 

301     . .11 मधील प ाळा गट . 104/1ब मधील ओपन पेसला चेन लक 
फे स ग करणे व पे ह ग लॉक बसिवणे 3156153 

302     . .11 मधील प ाळा गट . 104/1ब र यास पे ह ग लॉक बसिवणे 3212477 
303     िव ुत िवभाग युिनट .4 अंतगत . .11 मधील को हे नगर 100 फुटी रोड 

ते िगरणा पं पग रोड पयत (100 फुटी रोड रगरोड) येथे 9 िमटर उंचीचे 
(octagnal) पोल उभा न खर काश यव था करणे  

2251816 

304     िव ुत िवभाग युिनट .4 अंतगत . .11 मधील को हे नगर 100 फुटी रोड 
ते िगरणा पं पग रोड पयत (100 फुटी रोड रगरोड) येथे लगत या पाथवे 
िठकाणी 6 िमटर उंचीचे (octagnal) पोल उभा न खर काश यव था 
करणे  

853969 

305     . . 11 मधील को हे नगर 100 फुटी रोड ते िगरणा पं पग रोड पयत (100 
फुटी रगरोड) र ता डांबरीकरण करणे 53916121 

306     . . 11 मधील प ाळा बालिनकेतन शाळा ते खंडेराव नगर रे वे पुला पयत 
ना याला संर ण भत बांधणे व िठकिठकाणी पुल बांधणे  

10876421
2 

307     . . 11 प ाळा गट . 145 म ये आरसीसी गटार बांधणे 999766 
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308     . . 11 प ाळा गट . 101/3 मंुदडा नगर म ये आरसीसी गटार बांधुन 
रोड ॉ सगला लॅब बांधणे  201997 

309     . . 11 मधील गट . 94/1 व 94/2 कोठारी नगर पिरसर मधील र ते 
डांबरीकरण करणे  5394821 

310     . . 11 मधील प ाळा गट .146 मधील ओपन पेसला चेन लक फे स ग 
करणे व पे हर लॉक बसिवणे 1824581 

311     . . 11 मधील प ाळा गट . 102 मधील ओपन पेसला चेन लक 
फे स ग करणे व पे हर लॉक बसिवणे  937652 

312     . . 11 मधील प ाळा गट . 104/1ब मधील ओपन पेसला चेन लक 
फे स ग करणे व पे हर लॉक बसिवणे  3156153 

313     . . 11 मधील प ाळा गट . 61/1अ मधील को हे नगर रोड साईडने 
आरसीसी गटार बांधणे  481308 

314     . .11 मधील प ाळा गट . 63 िव ुत कॉलनी मधील चांदणी चौक ते 
आयटीआय पयत आरसीसी गटार बांधणे  998390 

315 सौ.गाय ी राणे 12 . . 12 अंतगत ल मी नगर पासून ते जु या पो टल कॉलनी म ये आरसीसी 
गटार व क हट तयार करणे  1400000 

316 ी.िनितन बरडे शामा साद मुखज  उ ान अंदाजप का
नसुार  

317   िनमखेडी िशवार सव ं . 98/1+2 िहरा िशवा कॉलनी, िव लवाडी  
अंदाजप का

नुसार  

318     टीपी कीम नं. 2, ओपन पेस 448, िववेकानंद यायामशाळा ओपन पेस अंदाजप का
नुसार  

319     मेह ण सव ं . 472/2 इं थ नगर मधील जागेत  अंदाजप का
नुसार  

320     सागरपाक, महापािलकेची जागा, जळगाव अंदाजप का
नुसार  

321     मेह ण िशवार 561/1ब, धांडे नगर  अंदाजप का
नुसार  

322     मेह ण सव ं . 480/2, पावती नगर अंदाजप का
नुसार  

323     मेह ण सव ं . 472/2 इं तनगर अंदाजप का
नुसार  

324     मेह ण सव ं . 416/1/2, जीवनमोती नगर, मोहाडी रोड अंदाजप का
नुसार  

325     मेह ण सव ं . 563/4/A, पवन िह स अंदाजप का
नुसार  

326     मेह ण सव ं .467/1 हनुमान कॉलनी  अंदाजप का
नुसार  

327     मेह ण सव ं . 473/अ+ब गु द  कॉलनी अंदाजप का
नुसार  

328     भाग . 12 मधील पटेल नगर, टेिलफोन नगर भागातील र ते डांबरीकरण 
करणे  

6000000 

329     भाग . 12 मधील साने गु जी कॉलनी मधील मु य र ते डांबरीकरण 
करणे  

5500000 

330     भाग . 12 मधील सुरेश नगर अिभयंता कॉलनी मधील र ते डांबरीकरण 
करणे  

4455000 

331     भाग . 12 मधील नंदनवन कॉलनी भागातील र ते डांबरीकरण करणे  6050000 
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332     भाग . 12 मधील प ाळा स.नं. 149/2 व 149/3 मधील नेहल कॉलनी 
भागातील र ते डांबरीकरण व कॉ ीटीकरण करणे  5400000 

333 सौ.उ वला 
बडाळे 

12 . . 12 अंतगत गजानन हौस ग सोसायटी ते पावती नगर म ये आरसीसी 
गटार व क हट तयार करणे  1200000 

334 सौ. सुरेखा 
तायडे  

13 . .13 अ मधील मोहन नगर यंबक नगर म ये आरसीसी गटार बांधणे  
1000000 

335 ी.िजत  मराठे  13 भाग . 13 मधील गट . 447/2 चै ाबन कॉलनी पिरसरातील नवीन 
गटारी बनिवणे  1000000 

336 सौ. योतीताई 
च हाण  

13 भाग ं . 14 मधील िड.माट मागील रोड ते सुिनल उपासने यांचे घरापयत 
र ता डांबरी करण करणे. 1000000 

337     भाग ं . 14 सिलम ॲटो गॅरेज ते िशरसोली रोड सपकाळे यांचे घरापयत 
र ता डांबरी करण करणे.  1000000 

338     भाग ं . 14 रमेश अ रदे यांचे च की पासुन ते संजय कासार यांचे घरापयत 
र ता डांबरी करण करणे 1000000 

339     भाग ं . 14 णव चचोले यांचे घरापासुन ते अशोक राणे यांचे घरापयत 
र ता डांबरी करण करणे 1000000 

340     भाग ं . 14 मोद संकलेचा यांचे घरापासुन ते वंसतराव वाघ यांचे घरापयत 
र ता डांबरी करण करणे 1000000 

341     भाग ं . 14 तमजी शाळेपासुन ते अिनल तळेले मोहाडी रोड पयत र ता 
डांबरी करण करणे 1000000 

342     . .13 मधील मेह ण स. . 459 रायसोनी नगर मधील र ते डांबरीकरण 
करणे (िड.जे. चौक ते ीमती मंगलाताई बारी यांचे घरामागील भाग) 1771000 

343     . .13 मधील िववेक कॉलनी भागातील मु य र ते डाबंरीकरण करणे 9360000 
344     . .13 मधील नविजवन सुपर शॉप पासुन आनंद नगर र व  नगर मधुन 

जाणारा मोहाडी रोड डांबरीकरण करणे 4950000 

345     . .13 मधील मोहन नगर भागातील स. . 448 मधील र ते डांबरीकरण 
करणे 

6451691 

346     . .13 मधील चं लोक अप . ते मोहाडी रोड बापु पाटील यांचे घराकडील 
र ता डांबरीकरण करणे 9000000 

347     . . 13 उ वल शाळा पिरसर, आदश नगर लाय स लब, र व  नगर, 
नुतनवष  कॉलनी संपुण पिरसरात आरसीसी गटारी बाधंणे. 1000000 

348     . .13 मधील चै बन कॉलनी मेी ण स.नं. 447/1/1 लेआऊट ओपन पेस 
लगत पुव व उ र बाजुस रोड साईडला संर ण भत बांधणे  1536500 

349     भाग . 13 मधील मेह ण स.नं. 563-6अ लाईफ टाईल अपाटमट 
समोरील भागात र ते कॉ ीटकरण करणे व रोड साईडला आर.सी.सी. गटार 
बांधणे. 

2748120 

350 सौ.अंजनाबाई 
सोनवणे  

13 . .13 स.नं. 453 पिरसरातील झाकीर हुसैन कॉलनी मधील र ते 
डांबरीकरण व बोळ कॉ ीटीकरण करणे  8072000 

351     . . 13 लाय स हॉल व नेह  नगर भागातील स.नं.411 व 412 मधील 
गटारीचे कामे करणे  995777 

352 ीमती रेखा 
पाटील  

14 . .14 मधील जवाई कॉलनी व ल मी नगर मधील र ते डांबरीकरण करणे  
13611699 

353     . .14 मधील महाजन नगर चौक ते िनळकंठ नगर पयत ना या या बाजुने 
र ता खडीकरणासह डांबरीकरण करणे  4500000 

354     . .14 मधील सव नं. 267, 269, 270, 271, 272, 274 या िठकाणी रोड 
ॉ सग क हट बांधणे  1000000 



 83

355     . .14 मधील मेह ण एमआयडीसी कंपाऊंड पासनु ते पाणी पुरवठा 
ऑिफस ना याला संर ण भत बांधणे व रोड ॉ सग लॅब क हट बांधणे  2904144 

356     . .14 मधील सव नं. 444 मधील ओपन पेस िवकिसत करणे  4000000 
357     . .14 मधील सव नं. 267 व 270 जकात सोसायटी मधील र ते खडीकरण 

व डांबरीकरण करणे  20421837 

358     . .14 मधील एकनाथ नगर ते मंगलपुरी नगर पयत पाटचारी साईडला र ता 
डांबरीकरण करणे  12138992 

359     भाग मांक 14 म ये िठकिठकाणी 9 मीटर उंचीचे व 12.5 मीटर उंचीचे 
हायमा ट व िमनी हायमा ट लॅ प बसिवणे 3000000 

360     भाग मांक 14 मधील अशोक िकराणा ते जकात सोसायटी पयतचा 18 
मीटर ं द र यास िड हाईडर बांधणे 1250000 

361     भाग मांक 14 मधील अशोक िकराणा ते जकात सोसायटी पयतचा 18 
मीटर द र यावर िमनी हायमा ट लॅ प बसिवणे 2100000 

362     भाग . 14 मधील अशोक िकराणा चौक ते वामी समथ चौक या 
र या या दोघ साईडला आरसीसी गटार बांधणे व रोड क हट बांधणे 1500000 

363 ी.सदािशवराव 
ढेकळे 

14 िशरसोली ना यापासून म छीबाजार पयत DPDC फंड मधून गटार बांधणे, अंदाजप का
नुसार  

364     तांबापुरा िशखवाडयापासून ते म छी बाजारापयत DPDC फंड मधून गटार 
बांधणे, 

अंदाजप का
नुसार  

365     िशखवाडयापासून ते ई छादेवीपयत DPDC फंड मधून गटार बांधणे अंदाजप का
नुसार  

366     भाग मांक 14 मधील मेह ण स.नं. 417-420 गाय ी नगर व िवनोबा 
नगर परीसरातील र ते डांबरीकरण करणे. 12344081 

367     भाग . 14 मधील मेह ण स.नं. 416 िजवनमोती सोसायटी परीसरातील 
र ते डाबंरीकरण करणे 3889071 

368     भाग . 14 मेह ण मधील राम नगर परीसरातील र ते डांबरीकरण करणे 3057780 
369     भाग . 14 मधील आदश नगर मेह ण स.न. 438, 439 मधील र ते 

डांबरीकरण करणे. 4211042 

370     भाग . 14 मधील िशरसोली रोडवरील क  तान मधील पाथवे 
कॉ ीटीकरण करणे. 3196703 

371     भाग . 14 मधील आदश नगर मेह ण स. नं. 436, 437,444 मधील र ते 
डांबरीकरण करणे 9606454 

372     भाग . 14 गाय ीनगर िशरसोली रोड ते िशवाजी उ ान ना यापयत या 
ना यास िरटे नग वॉल बांधणे व रोड ॉ सगला लॅब टाकणे 6048906 

373     भाग . 14 मेह ण मशानभुमी म ये र ता कॉ ीटीकरण करणे संर ण 
भत बांधणे, िवधीशेड, पे ह ग लॉक, टॉयलेट बैठक यव था करणे 10000000 

374 सौ.सुरेखाताई 
सोनवणे 

14 भाग ं . 14 म ये गाय ी नगर मधील ना याला िरटे नग वॉल व रोड ॉस ग 
क हट बांधणे. 2015006 

375     भाग . 14 मधील महाजन नगर नाला ते द  िकराणा पयतचा र ता 
खडीकरणासह डांबरीकरण करणे.  8500000 

376     भाग . 14 गाय ी नगर मधील मेह ण स.नं. 417-420 मधील लॉ. . 1 
ते ३८ पयतचा र ता खडीकरणासह डाबंरीकरण करणे  1500000 

377     . .14 गजानन बाबा मंदीरापासून ते इं थ भवन पयत दो ही बाजुस 
आरसीसी गटार बांधणे 999000 

378     भाग . 14 मधील अशोक िकराणा ते जकात सोसायटी पयतचा र ता 
डांबरीकरण करणे  16154153 
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379 ी. सुिनल 
महाजन 

15 . .14 म ये िशवाजी उ ान सुशोिभत क न िवकिसत करणे  
45000000 

380     संपुण जळगांव शहरासाठी 12.50 िमटर उंचीचे हायम ट व 9 िमटर उंचीचे 
िमनी हायम ट लावणे  20000000 

381     जळगांव शहर मनपा ह ीतील मधील िशवाजी उ ान सुशोिभकरण व पयटन 
थळ िवकिसत करणे  

10000000
0 

382     . ..10 म ये गट .18 जळगांव मनपा या मालकी या खु या जागेस 
संर ण भत बांधणे व िवकिसत करणे  2500000 

383     . .5 म ये िविवध िठकाणी र ते कॉ ीट करणे  20000000 
384     . .13 नवजीवन सपुर शॉप समोरील र ता मोहाडी रोड पयत वामी समथ 

क ा जवळुन जाणारा र ता डांबरीकरण करणे  4950000 

385     . .13 चं लोक अप मट ते शोभा अप टमट मोहाडी रोडचा र ता 
डांबरीकरण करणे 5915000 

386     . . 16 मधील चोखामेळा बोड ग ते लाठी शाळेकडे जाणारा र ता 
खडीकरण क न डांबरीकरण करणे 1500000 

387     . .14 मधील तडवी समाज मंगल काय लय येथे पे हल लॉकसह िव ुत 
यव था करणे  2500000 

388     . .16 मधील खाटीक समाज मंगल काय लय येथे पे हल लॉकसह िव ुत 
यव था करणे 2500000 

389     . .16 मधील ल मी नगर पासुन ते पलंग कारखा यापयत आरसीसी गटार 
करणे व िठकिठकाणी गटार व लॅब क हट टाकणे.  

4500000 

390     महानगरपािलका शासिकय इमारतीला बाहेर या बाजुने रंगकाम करणे  3000000 
391     . .15 मेह ण अंतगत नम कार लॅिमनेट ते िम लत हाय कुल या 

पुलापयत आरसीसी गटार व लॅब क हट बांधणे  
4000000 

392 सौ.रे मा काळे  16 . .16 म ये पंचमुखी हनमुान मंदीरापासुन ते डॉ. चचोले यांचे दवाखा या 
पयत आरसीसी गटार बांधकाम करणे  998000 

393     . .16 जुनी स ाट कॉलनी गट नं. 510/1, 510/2 येथे र ते कॉ ीटीकरण 
करणे  

4998998 

394     . .16 निवन स ाट कॉलनी गट नं. 510/2 येथे आरसीसी गटार बं◌ाधणे 3000000 
395     . . 16 ई वर कॉलनी अिरहंत कॉलनी येथे र ते कॉ ीटीकरण करणे. 5057308 
396     . . 16 ढाकेवाडी पिरसरात र ते डांबरीकरण करणे.  7045299 
397     . . 16 म ये ई वर कॉलनी अिरहंत कॉलनी ढाकेवाडी भागात आरसीसी 

गटार बांधणे 4326327 

398     . . 16 सालार नगर म ये र ते डांबरीकरण करणे  6772129 
399     . . 16 सालार नगर म ये आरसीसी गटार बांधणे 1120000 
400     . . 16 मासुमवाडी मधील र ते कॉ ीटीकरण करणे  2287630 
401     . . 16 साईबाबा मंदीर ते सालार नगर मु य ना यावरील आरसीसी गटार 

बांधणे  
7826300 

402     . . 16 शिनवार (आठवडे) बाजार बाजार पिरसरात आसीसी गटार बांधणे  995450 
403     . . 16 मधील चोखामेळा बोड ग ते लाठी शाळेपयतचा र ता डांबरीकरण 

करणे 
4900000 

404     . 16 मधील ई वर कॉलनी म ये आरसीसी गटार सह लॅब क हट 
बांधणे  

1000000 

405 ी. मनोज 
आहूजा  

16 . .16 टी.एम. नगर म ये र ता डांबरीकरण व आरसीसी गटार बांधणे 
5720380 

406     . .16 सव म नगर पिरसरात आरसीसी गटार बांधणे 998892 
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407     . . 16 सधी कॉलनी पिरसरात िसमट कॉ ीट र ते तयार करणे  7232890 
408 सौ.िमना ी 

पाटील  
17 . . 17 खेडी िशवार गट . 58/7 म ये आरसीसी गटारी बांधणे व 

िठकिठकाणी लॅब क हट टाकणे 990000 

409     . .17 स.नं. 141/1क/15 म ये डांबरी र ते करणे  4100000 
410     . .17 स.नं. 141/2 व 141/3 म ये डांबरी र ते करणे  3800000 
411     . .17 अयो या ो हीजन समोर 141/3 खु या जागेत उ ान िवकिसत 

करणे  
998000 

412     . . 17 स.नं.141 जवळील ना यास संर ण भत बांधणे  1000000 
413     . . 17 स.नं. 136 म ये डांबरी र ते करणे  5200000 
414     . . 17 मधील सव नं. 40 अयो या नगर भागात आर.सी.सी. गटार बांधणे 5460000 
415     . . 17 मधील सव नं. 14 व 40 र भागात र ते डांबरी करण करणे. 8125000 
416     . .17 मधील हनुमान नगर म ये र ते डांबरी करण करणे 5100000 
417     . .17 अयो या नगर िस दी िवनायक शाळा पुलापासुन स.नं. 138 पयत 

ना यास संर ण भत बांधणे 5900000 

418     . . 17 मेह ण िशवार ग. . 40 र ते डाबंरीकरण करणे   5000000 
419     . . 17 मेह ण िशवार ग. . 40 म ये आरसीसी गटार व लॅब क हट 

तयार करणे  2500000 

420     . .17 सािव ी नगर गट नं. 156/1अ3अअ157/158 मधील र ते 
कॉ ीटीकरण करणे  3500000 

421     . . 17 खेडी िशवार गट . 58/7 म ये बी वॉटर पासून ल मीनारायण 
नगर संपुण र ते कॉ ीटीकरण/डांबरीकरण करणे 12000000 

422 सौ.रंजना 
वानखेडे  

17 . .17 मधील हनूमान नगर सव .57/58 व कौितक नगर मधील सव 
.43 येिथल आरसीसी गटारी व क हट करणे 1000000 

423     भाग के १७ मधील हनुमान नगर मधील लॉट नं १ से हनुमान पैराडाईस 
पयत डांबरीकरण र ता करणे (सव नं. ५७/५८) 700000 

424     भाग १ मधील हनुमान नगर मधील लॉट नं २७ ते २२ पयत डांबरीकरण 
र ता करणे (सव नं. ५७/५८) 700000 

425     भाग के १७ मधील हनुमान नगर मधील लॉट नं. ३२ ते ३७ पयत 
डांबरीकरण र ता करणे (सव नं. ५७/५८) 700000 

426     भाग क १७ मधील हनुमान नगर मधील लॉट नं. ४४ ते ४९ पयत 
डांबरीकरण र ता (सव नं. ५७/५८) 700000 

427     भाग क १७ मधील हनुमान नगर मधील लॉट नं. ५६ ते गाग  पाक पयत 
डांबरीकरण र ता करणे (सव नं. ५७/५८)  700000 

428     भाग क १७ मधील द  मंिदर ते कौतीक नगर पयत डांबरीकरण र ता करणे 
(सव नं.४३) 1000000 

429     भाग  १७ मधील सव नं. ३८/४/५ मधील धनशकु मेडीकल ते दा 
अपाटमट पयत डांबरीकरण र ता करणे  600000 

430     भाग  १७ मधील सव नं. ३८/४/५ मधील धनशकु मेडीकल ते नेहतुल 
अपाटमट पयत डांबरीकरण र ता करणे 200000 

431     भाग . १७ मधील सव नं. ३९/१ सागर शॉपी से शंकरभाऊ िनवाळकर 
यां या घरापयत र ता करणे 250000 

432      भाग . १७ बुरहानी ो हीजन समोरील रोड ते संजय नारखेडे यां या 
घराकडून, राहूल ल ा यां या घराकडून िध भाई िकलबील शाळेपयत व 
मागील ग ली पयत डाबंरीकरण र ता करणे 

1500000 
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433     भाग . १७ सरसन वासु अ णा यां या घरापासुन ते मातो ी अपाटमट ते 
पोल फॅ टरी मागील रोड डांबरीकरण र ता करणे 1500000 

434     भाग १७ मधील राम पॅलेस समोरील रोड ते अशोक अ णा यां या घरापयत 
व मागील ग ली डांबरीकरण र ता करणे 1500000 

435     भाग के १७ मधील िदपभाऊ रोटे यां या घरासमोरील रोड डांबरीकरण 
र ता करणे 1500000 

436     भाग क १७ मधील िभकन पाटील ते राणे यां या घरापयत डांबरीकरण र ता 
करणे  250000 

437     भाग  १७ मधील टेमकर यां या घरापासुन, अथव अपाटमट ते ना या 
पयत डांबरीकरण र ता करणे 500000 

438     भाग  १७ मधील िसता पॅलेस समो न ते ई. एस. आय. दवाखा या 
समोरील रोड डांबरीकरण र ता करणे  400000 

439     भाग  १७ मधील सुरेश पाटील यां या घरापासुन ते िस ी िवनायक शाळे 
पयत डांबरीकरण र ता करणे 300000 

440     भाग  १७ मधील िरगल लाझा ते िरतेश माळी यां या घरापयत 
डांवरीकरण र ता करणे 600000 

441     भाग  १७ मधील हनुमान नगर मधील आर. सी. सी. गटर व कटर (सव नं. 
५७/५८) 3000000 

442     भाग क १७ मधील कौतीक नगर मधील आर. सी. सी. गटर व कटर (सव 
नं. ४३) 1500000 

443     भाग  १७ मधील सदगु  नगर मधील िठकिठकाण आर. सी. सी. गटर व 
क हंटर (सव नं. ३२/१, ३९/२, ३८/४/५) 2000000 

444 ी.सुिनल 
खडके  

17 . .17 आयो या नगर पिरसरात रामचं  नगर व जांगीड ा हण सभा 
पिरसरात निवन आरसीसी गटार बांधणे 980000 

445     भाग . १७ ी गोपाळ को हे ते ी भारंबे यांचे घरापयत (बदाम ग ली ) 
र ता कॉ ीट करण करणे, 2668754 

446     भाग . १७ िनले वर टे ट हाऊस से ीकांत नेमाडे यांचे घराजवळ र ता 
कॉ ीटीकरण करणे 916494 

447     . .17 पांझरापोळ चौक ते काशीबाई शाळेपयत डांबरी र ता तयार करणे  2825551 
448     . .17 एस.टी.व स शॉप ते कािशबाई शाळेपयत डांबरी र ता करणे  6277576 
449 िरयाज बागवान  18 . . 18 गणेशपुरी हष पेपर पिरसर, जाकीर हूसैन कॉलनी पिरसर, साहील 

शॉपी पिरसर, अ सा नगर पिरसर व इतर िठकाणी आरसीसी गटार बांधणे व 
लॅब क हट टाकणे  

1000000 

450     . . 18 मा टर कॉलनी, अ मास कॉलनी, केजीएन डेअरी, बौ दवाडा 
पिरसर, अपना घर कॉलनी व इतर िठकाणी कॉ ीटीकरणाचे र ते तयार 
करणे.  

11000000 

451 सु ा बी देशमुख 18 . .18 मेह ण अंतगत ल मी नगर द  मंदीराजवळ आरसीसी गटार बांधणे 1000000 
452     . . 18 मा टर कॉलनी, अ मास कॉलनी, केजीएन डेअरी, बौ दवाडा 

पिरसर, अपना घर कॉलनी व इतर िठकाणी आरसीसी गटार बांधणे 1000000 

453 ी.िव म 
सोनवणे 

19 . .१९ अंतगत सुि म कॉलनी १६७/१/२ म ये र ते खडीकरणासह 
डांबरीकरण करणे  9000000 

454     . .१९ अंतगत सुि म कॉलनी अंतगत १६६/१/४ १६६/२/३ म ये र ते 
खडीकरणासह डांबरीकरण करणे 12500000 

455     . .१९ अंतगत सुि म कॉलनी अंतगत स. . १८४/२, १८४/३ म ये र ते 
खडीकरणासह डांबरीकरण करणे  7000000 
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456     . .१९ अंतगत सुि म कॉलनी अंतगत पोिलस कॉलनी पिरसरातील र ते | 
खडीकरणासह डांबरीकरण करणे 10000000 

457     . .१९ अंतगत स. . २४९ एमडीएस कॉलनी ओपन पेसला कंुपन भत 
बांधणे  

3000000 

458     . .१९ अंतगत सुि म कॉलनी औरंगाबाद हायवे ते सुि म कॉलनी िरव ा 
टॉप यंत आरसीसी गटार बांधणे. 8000000 

459     . .१९ अंतगत स. . १६९/२अ म ये अिमत कॉलनीत आरसीसी गटार 
बांधणे. 

15000000 

460     . . १९ मेह ण स.नं. २७३ स.नं. २७४ (पुवकडील भाग) या भागात 
आरसीसी गटार बांधणे लॅब क हट बांधणे  5700000 

461     . . १९ मेह ण स.नं. २४९ एमडीएस कॉलनीत तसेच सं कृती िव ालया 
जवळील पिरसर येथे आरसीसी गटार बांधणे लॅब क हट बांधणे 40000000 

462     . . १९ मधील अंबरझरा तलाव पाटचारीस दो ही बाजुने संर ण भत बांधणे 55000000 
463 सौ.िजजाबाई 

भापसे 
19 . . 19 गट . 166/2+3 म ये चैत य म छ नाथ देव थानाम ये प याचे 

संभामंडप बांधणे व पिरसरात पे हल लॉक बसिवणे   500000 

464     . .19 म ये सुि म कॉलनी गट . 166/1+4, 166/2+3, 167/2 व 
181/1, 184/1, 184/2, 184/3 मधील गटारी नसले या िठकाणी आरसीसी 
गटारी व लॅब क हट बांधणे. 

3500000 

465     . .19 म ये गट . 187/ए,187/बी,187/सी,187/2ए, 187/2बी,188 म ये 
आरसीसी गटारी व लॅब क हट बांधणे तसेच ड युबीएम र ते तयार करणे  9500000 

466     . . 19 गट . 81/1 म ये ओपन पेसम ये म टीपपज हॉल बांधणे व 
पे हल लॉक बसिवणे   6000000 

467     . .19 म ये सुि म कॉलनी गट . 166/1+4, 166/2+3, 181/1 व 
167/1/2 मधील 6 मीटर र ते कॉ ीटीकरण करणे. 

अंदाजप का
नुसार  

468     . .19 म ये सुि म कॉलनी गट . 166/1,2,3,4 व 181/1 167/2,184/1, 
184/2, 184/3 व गजानन महाराज मंदीरापासुन सुि म कॉलनी िर ा टॉप ते 
हॅ पी िकराणा पयत गटारी नसले या िठकाणी आरसीसी गटारी व लबॅ 
क हट बांधणे. 

3000000 

     

1 ी.िव वनाथ 
सुरेश खडके  

17 ड . .17 अंतगत सािव ी नगर येिथल बाबा मोटस ते मातृभुमी चौक पयत 
र याचे डांबरीकरण करणे  

2     . . 17 अंतगत मनोज वॉटर ते िहरा पाईप पयत र याचे डांबरीकरण करणे  
3     . . 17 अंतगत िलला पाक ते सोपान देव नगर पयत र याचे डांबरीकरण 

करणे 
4     . . 17 अंतगत काळे पे ोल पंप ते ी.नवल पाटील यांचे घरापयतचा र ता 

डांबरीकरण करणे  
5     . .17 अशोक नगर येथे ी.सुिनल सरोदे यांचे घरापासुन ते महादेव 

मंदीरापयत गटारी बांधणे (अयो या नगर) 

6     . . 17 ी नगर लॅब क हट बांधणे (अयो या नगर) 
7     . . 17 जुने जळगांव येथील भा यल मी चौकात लॅब क हट बांधणे 
8     . .17 गोपाळपुरा जुने जळगांव येथे ठगे सोसायटी समोरील लॅब क हट 

बांधणे  
9     . . 17 अयो या नगर येिथल पांडे भवन जवळ लॅब क हट बांधणे 
10     . . 17 अशोक नगर येथे डॉ.िहवरकर यांचे घरासमोरील लॅब क हट 

बांधणे 
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11 ी. राज  
िझप  पाटील  

14 . .14 मधील मेह ण स.नं. 250 मधील हनुमान मंदीर (निवन पा याची 
टाकी) रामे वर कॉलनी पिरसरातील र ते िज हा वा षक योजने अंतगत कवा 
वेळोवेळी शासन तरावर जो िनधी उपल ध होईल या योजने अंतगत 
डांबरीकरण करणे 

11133300 

12     . .14 मधील मेह ण स.नं. 251 मधील वामी समथ मंदीर पिरसरातील 
र ते िज हा वा षक योजने अंतगत कवा वेळोवेळी शासन तरावर जो िनधी 
उपल ध होईल या योजने अंतगत डांबरीकरण करणे 

12635250 

13 सौ.रंजना भरत 
सपकाळे  

3 . .3 ानदेव नगर ते गोपाळपुरा दो ही बाजनेु आरसीसी गटार बांधणे  
9500000 

14     . .3 जुना असोदा रोड पिरसर व िदनकर नगर म ये आरसीसी गटार बांधणे  4200000 
15     . .3 िदनकर नगर म ये पे हर लॉक बसिवणे  3000000 
16 ी.द ा य 

देवराम कोळी  
3 . .3 गट . 103/3 र ते डांबरीकरण व कॉ ीटीकरण करणे 

17     . .3 ी.पु षोततम सपकाळे ते वंदाबाई साळंुखे बारकु न यु यांची ग ली 
र ते डांबरीकरण व कॉ ीटीकरण करणे 

18     . .3 साई िकराणा ते पु षो म सोनवणे यांची ग ली र ते डांबरीकरण व 
कॉ ीटीकरण करणे 

19     . .3 गट . 102/1/2 ी.अ ण गंगाराम सपकाळे ते ताप िभका सोनवणे 
यांचे घरापयत र ता डांबरीकरण व कॉ ीटीकरण करणे 

20     . .3 ी.िदलीप शामराव ते गोकुळ नामदेव तानकु सुरेश इसाराम ते िव णु 
इंगळे यांचे घरापयत र ता डांबरीकरण व कॉ ीटीकरण करणे 

21     . .3 गट . 103/1अ ी.धनराज रामा ते र व  पंढरीनाथ सपकाळे यांचे 
घरापयत र ते डांबरीकरण व कॉ ीटीकरण करणे 

22     . .3 ी.भगवान भाऊलाल ते ी.कांती िपतांबर सपकाळे यांचेघरापयत 
र ता डांबरीकरण व कॉ ीटीकरण करणे 

 

सवानुमते मंजुर 
  अनुकूल मत े :- ६६   तकुल मते :- ०० 

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

१२) महानगरपा लका े ात मुलभुत सोई सु वधा वकास योजने अंतगत शासनाने 
द.१८/०२/२०२२ रोजी दले या मा यते या अनुषंगाने शासन नधीत मंजूर केले या ०५ कामां य त र त इतर 
०२+०४ असे ०६ वकास कामे करणेबाबत मा. वरोधी प नेता,मनपा,जळगांव यांचेकडून आले या तावावर 
नणय घेणे.  

 
 

असा ठराव कर यात येतो क , शासन नणय .मनपा-२०२२/ . .२६/न व-१६ दनांक १८/०२/२०२२ 
अ वये वाड मांक १४,१५ व १६ म ये महानगरपा लका े ात मुलभतु सोई सु वधा वकास योजना अंतगत 
शासनाने पये १०.०० कोट चा नधी देणे बाबत शासन नणय पा रत केलेला आहे, मा  सदर शासन नणयात 
अट .३ म ये क प खचा या ७५ ट याचा शासनाचा व मनपा ह सा २५ ट के राहणार आहे. मा  अशी 
धारणा आहे क, शासनाने ७५ ट के माणे सदर योजने अंतगत पये १०.०० कोट  नधी वतर त कर यास 
मा यता देतांना पये १०.०० कोट  ह  ७५ ट के र कम ह  शासनाची राह ल व या य त र त २५ ट के हणजेच 
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पये ०२.५० कोट ची उवर त कामे मनपा नधीतील असतील कर ता शासन नणयात नमुद ०५ कामां य त र त 
खाल ल माणे ०२ कामे मनपा २५ ट के ह यापोट  घे यास मा यता दान कर यात येत आहे. 

१ 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 आरसीसी गटार व रोड ॉ सगंला लॅब 
क हट बांधणे 

१०००००००.०० 

२ भाग .१४ म ये सव नं.२६७, २७० व जकात सोसायट  म ये र ते खडीकरण व 
डांबर करण करणे. 

२०४२१८३७.०० 

तसेच या य त र त मनपा १०० ट के नधीतुन खाल ल माणे नमुद कामांना मा यता दान 
कर यात येत आहे. 

 

१ भाग .१४ म ये गाय ी नगर मधील ना यास रटे नगं वॉल व रोड ॉसींग क हट 
बांधणे. (मनपा नधी अतंगत) 

२०१५००६.०० 

२ भाग .१४ गाय ी नगर मधील मेह ण स.नं.४१७-४२० मधील लॉट नं.१ ते ३८ 
पयतचा र ता खडीकरणासह डांबर करण करणे. (मनपा नधी अंतगत) 

१५०००००.०० 

३ भाग .१४ मधील महाजन नगर नाला ते द त कराणा पयतचा र ता खडीकरणासह 
डांबर करण करणे. (मनपा नधी अंतगत) 

८५०००००.०० 

४ भाग .१६ म ये ई वर कॉलनी येथे र ते कॉ ट करण करणे. (मनपा नधी अतंगत) ७१०००००.०० 
तसेच सदर कामी शासनाने नि चत केलेल  ०५ कामे वर ल माणे २५ ट के मनपा ह यातील ०२ 

कामे व १०० ट के मनपा ह यातील ०४ कामे अशी एक त ११ कामांची न वदा या राब वणे कामी 
मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने शासन नणया माणे यो य ती कायवाह  करावी. 
सवानुमते मंजुर 

  अनुकूल मत े :- ६६   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान  
 

१३) मनपा अि नशमन वभागा कर ता न वन आधु नक म ट पपज वाहन खरेद  
करणेबाबत मा. वरोधी प नेता,मनपा,जळगांव यांनी दले या तावावर नणय घेणे.  

 

  

 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लकेचा वाढता व तार तसेच औदयो गक, 
यापार  े ांचा दे खल वकास होत असून यानसुार मनपा अि नशमन वभागाकडे अदयावत अशी अि नशमन 
यं णा असणे अ यंत गरजेच ेआहे. सदर कामी मनपाकडेस अि त वात असले या अि नशमन बंब हे पारंपार क 
प दतीचे आहेत. या वाहनासंह अदयावत यं णेसाठ  आधु नक अि नशमन म ट पपज वाहनाची अ यअव यकता 
भासत असून आधु नक अि नशमन म ट पपज वाहनाम ये पा याची टाक , फोम टँक, डी.सी.पी. सीओटु टाईप 
फायर ए सट युशस तसेच लाईट मा ट, वचं व अदयावत असे ४० ते ५० उपकरणे अस याने मनपा 
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अि नशमन वभागा कर ता एक नग न वन आधु नक म ट पपज वाहन खरेद  करणसे मा यता दान कर यात 
येत आहे.  

तसेच सभागहृात झाले या चचनूसार भाग स मती ं .१ ते ४ कर ता येक  १ या माणे ०४ न वन 
मनी फायर फायटर वाहने खरेद  करणसे मा यता दान कर यात येत आहे.  
सवानुमते मंजुर 
  अनुकूल मत े :- ६६   तकुल मते :- ०० 

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

१४) शासक य आयुवद णालय,जळगांव या णालयासाठ  महानगरपा लके या बंद 
झाले या शाळा, दवाखाने, जागा ता पुर या कालावधीसाठ  देणेबाबत मा. वरोधी प नेता,मनपा,जळगांव यांचेकडुन 
आले या तावावर नणय घेणे.  

 

 
 

असा ठराव कर यात येतो क , अ ध ठाता शासक य आयुवद णालय,जळगांव यांचेकडील 
जा. .शाआ ज/आ था/ ण हत/इमारत/२२७/२०२२ द.१६/०२/२०२२ चे प ानुसार शासक य आयुवद णालय व 
संलि नत महा वदयालय जळगांव येथे सु  कर यात शासनाकडुन मा यता मळालेल  आहे. या णालयासाठ  
शासनाकडुन मौजे चचंोल  ता.िज.जळगांव येथे जागा नि चत कर यात आलेल  आहे. सदर जागेवर ल 
बांधकामाची या चालु असुन यासाठ  काह  कालावधी लागणार आहे. या तव या णालयासाठ  सदर 
नयोिजत जागेवर ल बांधकाम पुण होऊन उपल ध होईपयत या णालयासाठ  जागेची पयायी यव था होणे 
आव यक आहे. 

शासनाने जळगांव शहर व आजुबाजु या प रसरातील गोरगर ब याधी त णांना आयुवद च क सा 
प दतीने आरो य सु वधा अ यंत माफक शासक य दरात उपल ध हा यात या हेतनेू जळगांव शहराम ये हे 

णालय सु  कर यास मा यता दलेल  आहे. परंतु सदर णालय काया वीत ठेवणेसाठ  शासनाची पुरेसी 
जागा उपल ध नस यामुळे ण उपचारासाठ  अडचणी नमाण होत आहेत. 

जळगांव शहरात गोरगर ब याधी त णांना आरो य सु वधा अ यंत माफक शासक य दरात उपल ध 
क न देणे कामी शासक य आयुवद णालयासाठ  जळगांव शहर महानगरपा लका मालक या बंद शाळा, 
दवाखाने, जागा ता पुर या कालावधी वापरासाठ  मागणी केलेल  आहे. 

उपरो त नमुद बाब ह  शहरातील गोरगर ब यांना अ यंत अ प माफक शासक य दरात पुर वणचेी असून 
यामळेु महानगरपा लकेकडून कोणताह  खच न करता शहरवार सयांचा हताचा अस यामुळे शासक य आयुवद 

णालय काया वीत करणसेाठ  शासक य आयुवद णालय,जळगांव या णालयासाठ  यो य ती मा हती घेवुन 
महानगरपा लके या बंद झाले या शाळा, दवाखाने, जागा ता पुर या कालावधीसाठ  देणेस मा यता दान 
कर यात येत आहे. 

शासनाने महानगरपा लके या बंद झाले या शाळा, दवाखाने, जागा यांची मा हती घेवून यो य ती 
कायवाह  करावी. 

सवानुमते मंजुर 
   अनुकूल मत े :- ६६   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 
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१५) पं ाळा शवार गट नं.४० ह  जागा व या ठकाणची इमारत सामािजक, 
सां कृ तक डा इ याद  व वध उप मासाठ  जळगांव िज हा सकल मराठा समाज बहुउ शेीय सं थसे देणेबाबत 
मा.उपमहापौर,मनपा,जळगांव यांचेकडुन आले या तावावर नणय घेणे.  
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असा ठराव कर यात येतो क , पं ाळा शवार गट नं.४० ह  जागा  ोपद  नगर बालसं कार व 
सामािजक मंडळ,जळगांव या सं थेस दलेल  अस याने पं ाळा शवार गट नं.४० ह  जागा व या ठकाणची 
इमारत सामािजक, सां कृ तक डा इ याद  व वध उप मासाठ  जळगांव िज हा सकल मराठा समाज 
बहुउ ेशीय सं थेस देणेबाबत आलेला ताव र  करणेस मा यता दान कर यात येत आहे.  

मा  जळगांव िज हा सकल मराठा समाज बहुउ ेशीय सं थेस सामािजक, सां कृ तक डा इ याद  
व वध उप मासाठ  जळगांव शहरातील म यवत  भागात महानगरपा लके या मालक ची जागा उपल ध 
अस यास तसा स व तर शासक य ताव पूढ ल महासभेत शासनाने सादर करावा. 
सवानुमते मंजुर 
  अनुकूल मत े :- ६६   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 
 अनुमोदक :- बरडे नतीन मनोहर 

१६) मौजे जळगांव शवार स.नं.२४७/३/अ ह  मनपा खुल  जागा अ खल 
भारतीय, ी. वामी समथ गु पीठ यांना समाज उपयोगी कामासाठ  दे याबाबत मा.उपमहापौर,मनपा,जळगांव 
यांचेकडुन आले या तावावर नणय घेणे.  
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असा ठराव कर यात येतो क , मौजे जळगांव शवार स.न.ं२४७/३/अ ह  मनपा खुल  जागा अ खल 
भारतीय, ी. वामी समथ गु पीठ यांना समाज उपयोगी कामासाठ  दे याबाबत आलेला ताव तहकूब कर यात 
येत आहे. 

शासनाने उपरो त जागेसंदभात स व तर मा हती घेवून अ ध नयमातील तरतूद नूसार पूढ ल सभेत 
प रपूण शासक य ताव सादर करावा.  
सवानुमते मंजुर 
  अनुकूल मत े :- ६६   तकुल मते :- ०० 

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

१७) नागर कांना वैदय कय सु वधा उपल ध क न देणेकामी “वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे 
शवसेना वैदयक य मदत क ” यांना जळगांव शहरा या म यवत  भागात जागा उपल ध क न देणेबाबत 
मा.उपमहापौर,मनपा,जळगावं यांचेकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 

 .  
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असा ठराव कर यात येतो क , नागर कांना वैदय कय सु वधा उपल ध क न देणेकामी “वंदनीय 
बाळासाहेब ठाकरे शवसेना वैदयक य मदत क ” यांना जळगांव शहरा या म यवत  भागात जागा उपल ध 
क न देणेबाबत आलेला ताव तहकूब कर यात येत आहे. 

शासनाने वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे शवसेना वैदयक य मदत क ासाठ  जागा देणे आव यक आहे 
यासाठ  जळगांव शहरा या म यवत  भागात जागा उपल ध अस यास या जागेसंदभातील स व तर शासक य 
ताव पूढ ल महासभेत सादर करावा.  

सवानुमते मंजुर 
   अनुकूल मत े :- ६६   तकुल मते :- ०० 

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

१८) मनपा खुला भुखंड ं .१५१/१ ह  जागा समाजोपयोगी कामासाठ  हॅ पी मरर 
रसच ॲ ड म ट पपज फौऊंडेशन यांना उपल ध क न देणेबाबत स मा.सद या,सौ.पावताबाई दामु भल यांनी 
दले या तावावर नणय घेणे.  

असा ठराव कर यात येतो क , मनपा खुला भुखंड ं .१५१/१ ह  जागा समाजोपयोगी कामासाठ  हॅ पी 
मरर रसच ॲ ड म ट पपज फौऊंडेशन यांना उपल ध क न देणबेाबत आलेला ताव तहकूब कर यात येत 
आहे. 

शासनाने हॅ पी मरर रसच ॲ ड म ट पपज फौऊंडेशन यांना समाजोपयोगी कामासाठ  जागा देणे 
आव यक आहे यासाठ  जागा उपल ध अस यास या जागेसंदभातील स व तर शासक य ताव पूढ ल 
महासभेत सादर करावा.  
सवानुमते मंजुर 

  अनुकूल मत े :- ६६   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 

 अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 
१९) . .३ अंतगत खेडी गावठाण प रसरातील गट नं.६४ चा खुला भुखंड वक सत 

करणेसाठ  शवरा य त ठान,जळगांव शहर यांना देणेबाबत स मा.सद या,सौ.रंजना भरत सपकाळे यांनी 
दले या तावावर नणय घेणे.  

 

असा ठराव कर यात येतो क , . .३ अंतगत खेडी गावठाण प रसरातील गट नं.६४ चा खुला भुखंड 
वक सत करणेसाठ  शवरा य त ठान,जळगांव शहर यांना देणेबाबत आलेला ताव तहकूब कर यात येत 
आहे. 
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शासनाने शवरा य त ठान,जळगांव शहर यांना समाजोपयोगी कामासाठ  जागा देणे आव यक आहे 
यासाठ  जागा उपल ध अस यास या जागेसंदभातील स व तर शासक य ताव पूढ ल महासभेत सादर 
करावा.  
सवानुमते मंजुर 

  अनुकूल मत े :- ६६   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 

 अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 
 

२०) जळगांव शवार स.न.ं१४२ मधील खुल  जागा (ओपन पेस) सां कृ तक व 
शै णक कामासाठ  मळणबेाबत ी याम प रवार फौऊंडेशन,जळगांव यांनी दले या अजावर नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शवार स.नं.१४२ मधील खुल  जागा (ओपन पेस) सां कृ तक 
व शै णक कामासाठ  मळणेबाबत आलेला ताव तहकूब कर यात येत आहे. 

शासनाने ी याम प रवार फौऊंडेशन,जळगांव यांना सां कृ तक व शै णक कामासाठ  जागा देणे 
आव यक आहे यासाठ  जागा उपल ध अस यास या जागेसंदभातील स व तर शासक य ताव पूढ ल 
महासभेत सादर करावा.  

 
 सवानुमते मंजुर 

  अनुकूल मत े :- ६६   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 

 अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 
२१) मनपा ह ीतील मौजे पं ाळा गट नं.१९०/५ मोकळी जागा अ य , राम आनंद 

बहुउ ेशीय सं था,जळगांव यांना मळणेबाबत अ य , राम बहुउ े शय सं था,जळगांव यांनी दले या अजावर 
नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , मनपा ह ीतील मौजे पं ाळा गट नं.१९०/५ मोकळी जागा अ य , राम 
आनंद बहुउ ेशीय सं था,जळगांव यांना मळणेबाबत आलेला ताव तहकूब कर यात येत आहे. 

शासनाने राम आनंद बहुउ ेशीय सं था,जळगांव यानंा समाजपयोगी कामासाठ  जागा देणे आव यक 
आहे यासाठ  जागा उपल ध अस यास या जागेसंदभातील स व तर शासक य ताव पूढ ल महासभेत सादर 
करावा.  
  सवानुमते मंजुर 

  अनुकूल मत े :- ६६   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 

 अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 
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२२) मौजे नमखेडी गट नं.२४ या मंजुर अ भ यासातील खुला भुखंड (ओपन पेस) 
वकसीत करणेकामी जयभ ा बहुउ े शय सं था,जळगांव यांना देणेबाबत जयभ ा बहुउ े शय सं था,जळगांव 
यांनी दले या अजावर नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , मौजे नमखेडी गट नं.२४ या मंजुर अ भ यासातील खुला भुखंड 
(ओपन पेस) वकसीत करणेकामी जयभ ा बहुउ े शय सं था,जळगांव यांना देणेबाबत आलेला ताव तहकूब 
कर यात येत आहे. 

शासनाने जयभ ा बहुउ े शय सं था,जळगांव यांना समाजपयोगी कामासाठ  जागा देण ेआव यक आहे 
यासाठ  जागा उपल ध अस यास या जागेसंदभातील स व तर शासक य ताव पूढ ल महासभेत सादर 
करावा.  
 सवानुमते मंजुर 

  अनुकूल मत े :- ६६   तकुल मते :- ०० 
  सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 
 अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 
 

२३) मनपा . .१५ अंतगत मेह ण गावठाण स.स.नं.४८६ मनपा या खु या जागेत 
सामािजक हॉलला माजी नगरसे वका व. ीमती सुभ ाबाई सुरेश नाईक यांचे नांव देणेबाबत स मा.सद य, 
ी.कैलास नारायण सोनवणे यांनी दले या तावावर नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , मनपा . .१५ अंतगत मेह ण गावठाण स.स.नं.४८६ मनपा या खु या 
जागेत सामािजक हॉल ि थत असून सदर भागासाठ  माजी नगरसे वका व. ीमती सुभ ाबाई सुरेश नाईक 
यांनी व वध वकास कामासंाठ  अथक य न केलेले असून या सुमारे ३० वषापासून या भागा या जे ठ 
नगरसे वका हो या. व. ीमती सुभ ाबाई सुरेश नाईक यांची या भागात आठवण हणनू मनपा . .१५ 
अंतगत मेह ण गावठाण स.स.नं.४८६ मनपा या खु या जागते सामािजक हॉलला माजी नगरसे वका व. 
ीमती सुभ ाबाई सुरेश नाईक यांचे नांव देणसे मा यता दान कर यात येत आहे.  

शासनाने सदर जागेस यापुव  कोणाचे नांव दले गेले नस याबाबत खा ी क न यावी. 
सवानुमते मंजुर 
  अनुकूल मत े :- ६६   तकुल मते :- ०० 

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

२४) . .२ कांचन नगर मधील ले सटर जवळील चौकास “ वलास चौक ” 
नामकरण करणबेाबत स मा.सद य, ी. कशोर रमेश बा व कर यांनी दले या तावावर नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लका भाग .२ अंतगत कांचन नगर 
प रसरात ले सटर जवळ वलास चौक ि थत असून तेथे सुमारे २० वषापासुन नागर क दाटव तीचा र हवासी 
प रसर आहं◌े तसेच सदर प रसरात “ वलास चौक ”  हे एकमेव लॅ डमाक ( थळदशक) ठकाण असून या 
प रसरातील नागर कां या व वध द तऐवज जसे आधारकाड, मतदान काड, भाग नहाय मतदार याद , गॅस काड 
यावर प यवहारासाठ  मुख थळदशक हणुन “ वलास चौक ”  असा उ लेख प ट न द व यात आलेला 
आहे. तसेच सदर चौकास जळगांव शहर महानगरपा लकेकडुन अ धकृत र या “ वलास चौक ”  असे नामकरण 
करणेबाबत सतत नागर कांकडुन मागणी होत अस याने . .२ कांचन नगर मधील ले सटर जवळील चौकास “ 
वलास चौक ” नामकरण करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर चौकास यापुव  कोणाचे नांव दले गेले नस याबाबत खा ी क न यावी. 
सवानुमते मंजुर 

   अनुकूल मत े :- ६६   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 

  अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 
२५) ओपन पेसम ये ओपन िजम बस व यासाठ  िज हा डा अ धकार  यांना ताव 

देणेकामी मा.महासभेची मा यता मळणेबाबत स मा.सद य, ी. नतीन मनोहर बरडे यांनी दले या तावावर 
नणय घेणे. 

 

असा ठराव कर यात येतो क , महारा  शासना या डा व युवक सेवा संचालनालय, महारा  रा य, 
पुण े यांचे वदयमाने िज हा डा अ धकार  कायालयामाफत जळगांव शहर महानगरपा लका ह ीतील 
ओपन पेसम ये ओपन िजमसाठ  नधीची उपल धता शासनाकडून मळणार अस याने सदर कामास 
महानगरपा लकेस कोणताह  खच येणार नस याने खाल ल नमूद भाग .१२ म धल ओपन पेस व इतर 
ठकाण या ओपन पेसम ये ओपन िजम बसव यासाठ  िज हा डा अ धकार  यांचेकडेस ताव पाठ वणेकामी 
मा यता दान कर यात येत आहे.  

अ.न.ं ओपन िजम बस व यासाठ  जागेच े ठकाण 
१. शामा साद मखुज  उदयान 
२. नमखेडी शवार सव ं .९८/१+२ हरा शवा कॉलनी, व लवाडी 
३. ट पी क म न.ं२, ओपन पेस ४४८, ववेकानंद यायामशाळा ओपन पसे 
४. मेह ण सव .४७२/२ इं थ नगर मधील जागेत 
५. सागरपाक, महापा लकेची जागा, जळगांव 
६. मेह ण शवार ५६१/१ब, धाडं ेनगर 

७. मेह ण सव .४८०/२, पावती नगर 

८. मेह ण सव .४७२/२ इं तनगर 

९. मेह ण सव .४१६/१/२, जीवनमोती नगर, मोहाडी रोड 

१०. मेह ण सव .५६३/४/A, पवन ह स 

११. मेह ण सव .४६७/१ हनमुान कॉलनी 
१२. मेह ण सव .४७३/अ+ब गु द त कॉलनी 
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सवानुमत ेमजुंर 

  अनुकूल मते  :- ६६   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 
अनमुोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

२६) मनपा वदयुत वभागाचे मुख कायालय शासक य इमारतीत थलांतर त 
करणेबाबत स मा.सद य, ी. शांत सुरेश नाईक यांनी दले या तावावर नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लका वदयतु वभागाचे मुख कायालय हे 
सदयि थतीत शहरातील गणपती नगर येथे ि थत असून सदर प रसर शास कय इमारत तसेच इतर यु नट 
कायालयांपासुन ब याच अंतरावर आहे. यामुळे कमचा यांना सतत वाहनां दारे ये-जा करावी लागते व वदयुत 
वभागासंबंधी अनेक कामकाजात अडचणी नमाण होत अस याचे दसून येत आहे. प रणामी कायालयीन 
कामकाजास वलंब होवून वपर त प रणाम होत अस याने महानगरपा लकेचे आ थक हत ल ात घेता तसेच 
वदयुत वभागातील कमचा यांवर व र ठांकडुन नयं ण ठेवणे व स मा.सद यांना त ार  नवारणासाठ  संपक 
सुलभ करणे या ट ने सरदार व लभभाई पटेल जळगांव शहर महानगरपा लका शासक य इमारती या १४ या 
मज याव रल र त असलेला कायालयात महानगरपा लका, वदयुत वभाग मुख याचंी कायालयीन 
कामकाजासाठ  कायम व पी बैठक यव था करणसे मा यता दान कर यात येत आहे. 

सवानुमते मंजुर 
   अनुकूल मत े :- ६६   तकुल मते :- ०० 

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

२७) का यर नावल  चौक ते डी-माट या मागावर ल पोल स अ ध क यां या 
नवास थानालगत या जागेत व:खचाने बगीचा वक सत करणेस व याअनुषंगाने नयोिजत बगी यास “ 
कांताई मतृी बगीचा ” असे नांव देणेबाबत मळकत यव थापक, जैन इ रगेशन स ट स ल. यांनी दले या 
अजावर नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , का यर नावल  चौक ते डी-माट या मागावर ल पोल स अ ध क यां या 
नवास थानालगत या जागेत व:खचाने बगीचा वक सत करणेस व याअनुषंगाने नयोिजत बगी यास “ 
कांताई मतृी बगीचा ” असे नांव देणबेाबत मळकत यव थापक, जैन इ रगेशन स ट स ल. यांनी 
द.१०/०३/२०२२ चे प ा वये मागणी केलेल  आहे. 

आज जळगांव शहरातील व वध े ात जैन इ रगेशन स ट स ् ल. आ ण भवरलाल ॲ ड कांताबाई 
जैन फाऊंडेशन हया सं था भरघोस सामािजक काय कर त आहे. जळगांव शहरासाठ  कंपनीची सहकायशील 
भू मका वषानुवष अबाधीत काया वीत असतांनाच केवळ यावसा यक असणं कंवा उदयोजक असणं या या 
पल कडचं जीवनमु य देय मोठे भाऊंनी आयु यभर जपलं यांच सं काराची चती हणून कंपनीने “ भाऊंचे 
उदयान ” व “ महा मा गांधी उदयान ” हे अ यंत सुस ज, सुशो भत, नुतनीकरण व वक सत केल ेआहे, 
यायोगे आबालवृ दांसाठ  सव सुखसो यु त सु वधा उपल ध क न शहरवा सयांना अभुतपूव भेट व पात दले 

आहे यांमुळे जळगांव शहरा या स दयात भर पडल  आहे. कंपनीने वेळोवेळी सामािजक बां धलक  जोपासत 
जळगांव शहर व शहरवा सयांकर ता अनेक लोकोपयोगी नवनवीन उप म आजपयत राब वलेले आहेत व यापुढेह  
राब वणार आहे. 

याच धत वर का यर नावल  चौक ते डी-माट या मागावर ल पोल स अ ध क यां या 
नवास थानालगत या मोकळया जागेत कंपनीमाफत व:खचाने बगीचाची न मती व वकास हावा अशी 
आमची मन वी इ छा आहे. जेणके न, शहरा या वकासात व स दयात अजून मोलाची भर पडेल यात शंका 
नाह . 

जैन इ रगेशन स ट स ल. यां या आजपयत या सामािजक व लोकोपयोगी कामांचा वचार करता 
वषयां कत का यर नावल  चौक ते डी-माट या मागावर ल पोल स अ ध क यां या नवास थानालगत या जागेत 
जैन इ रगेशन स ट स ल. यांना व:खचाने बगीचा वक सत करणेस व याअनुषंगाने नयोिजत बगी यास “ 
कांताई मतृी बगीचा ” असे नांव देणेस महानगरपा लके या अट -शत स बंधनकारक राहून मा यता दान 
कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर जागा यापूव  कोण याह  सं थसे वक सत करणे कामी दल  गेल  नस याबाबत खा ी 
क न घेवुन पूढ ल कायवाह  करावी. 
  सवानुमते मंजुर 

  अनुकूल मत े :- ६६   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

२८) जळगांव शहरातील र यावर वज वा हनी उभारणी कामी नवीन पोल टाकणे 
कंवा जुने पोल/लाईन थलांतर त करणेपुव  मनपाची लखीत परवानगी (NOC) घेणेबाबत म.रा. व. व.कं.मयाद त 
यांना बंधनकारक करणेबाबत स मा.सद य, ी.कैलास नारायण सोनवणे यांनी दले या तावावर नणय घेणे. 

 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लका ह ीत, महानगरपा लके या र यावर, 
मनपा या मळकती ठकाणी महा वतरण कंपनी मया./महापारेषण कंपनी मया. यांचया माफत तसेच महा वतरण 
कंपनी मया. या १.३% सुपरि हजन ि कम अंतगत शासन मा य वदयुत ठेकेदार माफत व वध लघदुाबाची / 
उ चदाबाची / अ त उ चदाबाची वज वा हनी उभारणीचे कामे कर यात येत आहेत. भारतीय वज अ ध नयम 
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१९१० चे कलम १२ ते १६ व १८ वज अ ध नयमय २००३ चे कलम ६७,६८ व १८५ महारा  ां तक मनपा 
अ ध नयम १९४९ चे कलम २२९ तसेच च लत वदयुत नयमा या चौकट त राहून महा वतरण कंपनी मया./ 
महापारेषण कंपनी मया. पायाभूत सु वधांची उभारणीची कामे करावयाची आहेत. काम करणे पूव  संबंधीत जागा 
मालक ची संमती तथा NOC ा त क न यावयाची असतांना महानगरपाल का ह ीत महानगरपाल का 
मालक या जागेवर र यावर महानगरपाल केची पुव परवानगी न घेता महा वतरण कंपनी मया./ महापारेषण 
कंपनी मया. माफत वज वा हनी उभारणीची व वध कामे कर यात येत आहे. 

परवानगी न घेता पोल उभारणीचे थळ नि चत क न न घेता इतर  कोठेह  पोलची उभारणी 
कर यात येत अस याने र याची ेनेज सि टम तसेच व वध वकास कामे करतांना चुक या प दतीने 
उभारणी केले या वज वा हनीचा अडथळा नमाण होतो. अ या वेळेस महानगरपा लकेस वकास कामे कर या 
कामी अडथळा नमाण करणारे पोल थलांतर त कर याचे काम हाती यावे लागते. वज वा हनी महा वतरण 
कंपनी मया. या मालक ची अस याने वज वा हनी थलांतर त कर या बाबत महा वतरण कंपनीला सां गतले 
असता महा वतरण कंपनी मया. याकामी खच कर यास नकार देते व महानगरपा लकेस वखचाने काम कर या 
बाबत सुच वते. महानगरपा लकेची चकु नसतांना वज वा हनी थलांतर त करणे कामी खच करणे चुक चे आहे. 
याकामी मनपास खच करावा लागत अस याने मनपाचे आ थक नुकसान होत आहे. कर ता भारतीय वज 
अ ध नयम १९१० चे कलम १२ ते १६ व १८ वज अ ध नयम २००३ चे कलम ६७,६८ व १८५ महारा  ां तक 
मनपा अ ध नयम १९४९ चे कलम २२९ तसेच च लत वदयुत नयमा या चौकट त राहून तसेच मनपाची 
लखीत परवानगी घेत यानंतरच पायाभूत सु वधांची उभारणी कर याची कामे करावी. महा वतरण कंपनी 
मया./महापारेषण कंपनी मया. यांना मनपा जागेवर तथा र यावर वना परवानगी वज वा हनीची उभारणीची 
कामे के यास ती कामे मनपा या जागवेर अ त मण के याचे ठर व यात येवुन महारा  ां तक मनपा 
अ ध नयम १९४९ चे २३१ मधील तरतूद नुसार कोणतीह  नोट स न देता मनपा माफत उभारणी केलेल  वज 
वा हनी न का सत करेल तसेच या कामी येणा या खचाची वसुल  सु दा महा वतरण कंपनी मया./ महापारेषण 
कंपनी मया. यांचे कडुन कर यात येईल. 

जळगांव महानगरपा लकेने म.रा. व. व.कं.मयाद त यांना जा. ./ वदयुत/५८८/२०२१ दनांक ०२/०७/२०२१ 
चे प ा वये कायवाह  कर या संदभात कळ वले आहे मा  असे नदशनास आले आहे क , महा वतरण कंपनी 
अदयापावेतो ह  वदयुत पोल नवीन टाकणे कंवा जुने पोल थलांतर त करणे संदभात मनपाची कोणतीह  
NOC घेतांना दसून येत नाह . या तव महा वतरण कंपनीने नवीन पोल टाकणे कंवा जुने पोल / लाईन 
थलांतर त करणपुेव  महासभेची परवानगी घेणे बंधनकारक राह ल 

जळगांव शहर महानगरपा लका शासनास उपरो त माणे कायवाह  करणेस मा यता दान कर यात 
येत आहे. 
सवानुमते मंजुर 
  अनुकूल मत े :- ६६   तकुल मते :- ०० 

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

२९) सोमाणी माकट येथील कालबा य पा याची टाक  न क सत कर याबाबत 
मा.उपमहापौर,मनपा,जळगांव यांनी दले या तावावर नणय घेणे. 

 .  
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असा ठराव कर यात येतो क , पं ाळा येथील सोमाणी मनपा माकट आवारात पा याची एक जुनी 
टाक  अि त वात आहे. पुव या काळी प या या पा याचा पुरवठा कर यासाठ  या टाक चा वापर होत होता. 
मा  आता ह  टाक  वापरात नसुन कालबाहय झालेल  आहे. टाक ची पडझड झालेल  असुन, या टाक या 
बांधकामा या आडोशाने लोक या खाजगी थांबुन असतात. तसेच अवैध यवसाय चालवले जातात. यामुळे गरै 
कार गु हे घड याची भती आहे. याचबरोबर या टाक वर चढ याची वा आत उतर याचा कार कोणी के यास 

अपघात घड याचीह  भती आहे. शवाय टाक या बांधकामामुळे जागाह  नाहक अडवल  गेलेल  असुन, व छता, 
हवा- काश या ट नेह  टाक  अडचणीची ठरत अस याने उपरो त बाबींचा वचार करता सोमाणी माकट येथील 
कालबा य पा याची टाक  (बांधकाम) न क सत करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 
सवानुमते मंजुर 
  अनुकूल मत े :- ६६   तकुल मते :- ०० 

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

३०) पं ाळा येथील मु य चौकात छ पती शवाजी महाराजाचंा आ वा ढ पुतळा 
उभार याबाबत मा.उपमहापौर,मनपा,जळगांव यांनी दले या तावावर नणय घेणे. 

 
 

 
 

असा ठराव कर यात येतो क , अव या महारा ाचे आरा य दैवत छ पती शवाजी महाराज यांचा 
अ वा ढ पुतळा पं ाळा येथील मेन चौकात बस व याची मागणी था नक नाग रकांतुन होत आहे. 

छ पती शवाजी महाराज आ ण मराठयांचा दैद यमान इ तहास आम यासाठ  ेरणा ोत आहे. जाणता 
राजा छ पती शवाजी महाराज यां या दै द यमान इ तहासाचे मरण होऊन न वन पढ ला ेरणा मळावी या 

ट ने छ पती शवाजी महाराज यांचा पुतळा उभारला जा याची आव यकता आहे. छ पती शवाजी महाराजांनी 
ग नमी प दतीने दलेले लढे हे जग स द आहेत. धुरंदर सेनानी असले या छ पती शवाजी राजांनी 
मावळयां या मदतीने वरा य थापन केले. केवळ लढव या आ ण वजयी स ाटच नाह  तर रयतेचा कैवार  
असलेला जनक याणकार  राजा हणुनह  छ पती शवाजी महाराजांचे नाव घेतले जाते. 

छ पती शवाजी महाराज हे अव या महारा ाचे आरा य दैवत होय. तसेच यांचा इ तहास 
कायम व पी िजवंत तसेच येणा या पढ ला कायम मरणात राहावा हणुन यांचा अ वा ढ पुणाकृती 
व पातील पुतळा पं ाळा  मु य चौकात बस व याची था नक नाग रकांतनु मागणी होत अस याने पं ाळा 

येथील मु य चौकात छ पती शवाजी महाराजांचा आ वा ढ पुतळा उभारणेकामी मा यता दान कर यात येत 
आहे. 

तसेच सभागहृात झाले या चच माणे व स मा.सद य, ी.नवनाथ व वनाथ दारकंुडे यांनी मा.महापौर 
यांना दले या लेखी तावानसूार तसेच मा. पठा सन अ धकार  यांच े सूचने माणे रे वे उ डाण पुला या 
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व ता रकरणामुळे शवाजी नगर येथील क येक वष जुना छ पती शवाजी महाराजांचा पुतळा हल व यात 
येणार आहे. मा  छ पती शवाजी महाराजांचा हा अधाकृती व पातील पुतळा हा अ वा ढ पुणाकृती व पात 
थलांत रत कर याची मागणी छ पती शवाजी नगरवा शयांतफ कर यात येत अस याने अव या महारा ाचे 

आरा य दैवत असलेले छ पती शवाजी महाराज यांचा जुना अधाकृती व पातील पुतळा हा अ वा ढ पुणाकृती 
व पात न वन जागी बस व यास मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने उपरो त बाबत नयमा माणे उ चत कायवाह  करावी. 
सवानुमते मंजुर 
  अनुकूल मत े :- ६६   तकुल मते :- ०० 

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

३१) जळगांव शहर महानगरपा लका मालक या मेह ण शवार स ह न.ं ४३१/अ 
(फायनल लॉट नं.२८७) आ ण स ह नं.४३१/ब (फायनल लॉट नं.२८८) सागर पाक मैदानावर व:खचाने ओपन 
िजम वक सत करणे कामी परवानगी मळणेबाबत एल.के.फाऊंडेशन, जळगांव यांनी दले या प ावर नणय 
घेणे. 

 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहरात एल.के फाऊंडेशनतफ व वध सामािजक, शै णक व 
समाजपयोगी अनेक उप मे राब वत आहे. शहरात मनपा मालक चे सागर पाक मैदानावर सकाळ या वेळी 
प रसरातील नागर कांसह संपूण शहरातुन जॉगींग, यायाम, योगासाठ  मोठया सं येने येत असतात तसेच 
सायंकाळ या वेळी दे खल नागर कांची वदळ असते. अ या ठकाणी ओपन िजम वक सत के यास नागर कांसाठ  
उ तम सेवासु वधा होईल. सदर ठकाणी एल.के.फाऊंडेशन माफत व:खचाने ओपन िजम वक सत कर याचा 
मानस अस याचे एल.के.फाऊंडेशन,जळगांव यांनी द.१५/०३/२०२२ रोजी चे प ात नमूद केले असून सागर पाक 
मैदानावर व:खचाने ओपन िजम वक सत करणे कामी परवानगी मळणेबाबत वनंती केलेल  अस याने 
महानगरपा लके या अट -शत स बंधनकारक राहून जळगांव शहर महानगरपा लका मालक या मेह ण शवार 
स ह नं. ४३१/अ (फायनल लॉट नं.२८७) आ ण स ह नं.४३१/ब (फायनल लॉट नं.२८८) सागर पाक मैदानावर 
एल.के.फाऊंडेशन, जळगांव यांना व:खचाने ओपन िजम वक सत करणे कामी परवानगीस मा यता दान 
कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर जागेत ओपन िजम वक सत करणे कामी यापूव  कोण याह  सं थेस जागा दल  गले  
नस याबाबत खा ी क न कायवाह  करावी. 
सवानुमते मंजुर 

  अनुकूल मत े :- ६६   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

३२) यायाम शाळेक रता शासक य अनुदान मळणेसाठ  ना-हरकत माणप  
मळणेबाबत स मा.सद य, ी. नतीन मनोहर बरडे, सरकायवाह, डा र सक पोटस लब,जळगांव यांनी 
दले या प ावर नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , यायाम शाळेक रता शासक य अनुदान मळणेसाठ  ना-हरकत माणप  
मळणेकामी डा र सक पोटस लब,जळगांव यांनी द.१०/०२/२०२२ चे प ा वये वनंती केलेल  असून सदर 
प ात नमूद केलेनूसार जळगांव शहरातील ओपन पेस सव ं .२३६/३ड या जागेत डा र सक पोटस ् लबची 
ॲड बबनभाऊ बाहेती िज ने शयम ( यायामशाळा) ह जागा ठराव .२६४ द.१५/०७/१९८९ अ वये ता यात 
दलेल  आहे. या जागेवर सं थनेे यायाम शाळा व:खचाने बांधलेल  आहे. 

यायाम शाळा ३३ वष जुनी असुन सदरची जागा मनपाने करारनामा व ताबापावती क न ता यात 
दलेल  आहे, परंतु ७/१२ वर मनपाचे नाव अस याने िज हा डा कायालयाकडे ताव सादर करतांना ७/१२ ची 
तां ीक बाब अस याने अनुदान मळत नाह , यायामशाळेस महारा  शासना या डा व युवक सेवा 
संचालनालयाशी संल न असुन आ ह  अनदुानास पा  आहे. महारा  रा य डा प रषदेची मा यता आहे. यास 
िज हा डा अ धकार  कायालय,जळगांव यांचे माफत िजमचे सा ह य दे याची तरतुद आहे. तसेच 
नुतनीकरणसाठ , डांगणासाठ  अनुदान मळते. सदर यायाम शाळेची जागा ह  महापा लकेची अस याने आपले 
ना हरकत माणप , ठराव आव यक अस याचे यांनी आपले प ात नमूद केलेले आहे.  

तसेच याचसंदभात द.०३/०८/२०१९ रोजी या सवसाधारण सभेत वषय .१६ ठराव .१८५ अ वये 
ठराव पा रत कर यात आलेला परंतु िज हा डा अ धकार ,जळगांव यांना चालु वषातील ठराव आव यक 
अस याने डा र सक पोटस लब,जळगांव यांना यायाम शाळेक रता शासक य अनुदान मळणेसाठ  ना-
हरकत माणप  देणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 
  सवानुमते मंजरु 

  अनुकूल मते  :- ६६   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 

 अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 
३३) ववेकानदं यायाम शाळेस शासक य अनुदान मळणेसाठ  ना-हरकत माणप  

मळणेबाबत स चव, ववेकानदं यायाम शाळा,जळगावं यांनी दले या अजावर नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , ववेकानदं यायाम शाळेस शासक य अनुदान मळणेसाठ  ना-हरकत 
माणप  मळणेकामी ववेकानंद यायाम शाळा,जळगांव यांनी द.०१/०२/२०२२ चे प ा वये वनंती केलेल  असून 
यांचे प ात नमूद केलेनसूार जळगांव शहर ट .पी.ि कम-२ मधील ओपन पेस .४१८ ( डांगणासाठ  आर त) 
जागेत ववेकानदं यायाम शाळा वातं य चौक,जळगांव ह  करारनामा क न सं थेस दलेल  आहे. 

यायाम शाळा ३० वष जुनी असुन यास िज हा डा अ धकार  कायालय,जळगांव यांचे माफत िजमचे 
साह य दे याची तरतूद आहे तसेच नुतनीकरणासाठ , डांगणासाठ  अनुदान मळते. सदर यायाम शाळेची 
जागा ह  जळगांव शहर महानगरपा लकेची अस याने आपले ना-हरकत माणप , ठराव आव यक अस याचे 
यांनी आपले प ात नमूद केलेले आहे तसेच याचसंदभात द.०३/०८/२०१९ रोजी या सवसाधारण सभेत वषय 
.१६ ठराव .१८५ अ वये ठराव पा रत कर यात आलेला परंतु िज हा डा अ धकार ,जळगांव यानंा चालु 

वषातील ठराव आव यक अस याने ववेकानंद यायाम शाळा,जळगांव यांना यायाम शाळेक रता शासक य 
अनुदान मळणेसाठ  ना-हरकत माणप  देणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

सवानुमते मंजुर 
         अनुकूल मते  :- ६६   तकुल मते :- ०० 

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

३४) जळगांव िज हयातील सहकार े ातील सेवाभावी यि तम व,जळगांव जनता 
सहकार  बँकेचे सं थापक अ य , सेवाभावी वृ तीने वैदयक य े ात केलेले काय, सहकार चळवळ तसेच 
सामािजक े ात केलेल  उ लेखनीय काम गर , शै णक े ातील मौ लक योगदान अशा बहुआयामी 
यि तम वाचे व.डॉ.अ वनाश दादा आचाय यां या उ तूंग कायाची दखल घेऊन यांना भारत सरकारने आगामी 
काळात मरणो तर प पुर कार देऊन यथो चत गौरव करणेबाबतचा ताव पा रत क न भारत सरकारकडेस 
पाठ वणेबाबत स मा.सद य, ी. नतीन बालमुकंूद ल ढा यांनी दले या तावावर नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , आप या जळगांव िज हयातील सहकार े ातील सेवाभावी यि तम व 
वग य डॉ.अ वनाश रामचं  तथा दादासाहेब आचाय यां या कायाशी आपण जवळून प रचीत आहोत. 

समाजावर आई सारखे न वाथ ेम क  या ह  रा य वयंसेवक संघाचे ि दतीय सरसंघचालक 
ी.गोळवलकर गु जी यांची शकवण आयु यभर अंगी बाणवणारे, ४५ वषापूव  जळगांव सार या या वेळ या 

तुलनेने छोटया गावात चा र यवान सामािजक कायक या या बळावर सहकार  बँकेची थापना क न या 
मा यमातून सहकाराचा वटवृ  नमाण करणारे दादा. 

उ तर महारा ातील एक थतयश ी रोग त , रा य वयंसेवक संघाचे जळगांव िज हा 
संघचालक, जळगांव जनता सहकार  बँकेचे सं थापक अ य , ॲपे स को ऑपरे ट ह बँक ऑफ महारा  ॲ ड 
गोवाचे सं थापक संचालक त े सहकार भारतीचे रा य अ य  अशा व वध पदांवर नरलसपणे कायरत 
असतानाह  डॉ.आचाय यांची ओळख अजातश ू यि तम वाचे अशीच रा हल  आहे. 

क र हदंु ववाद  वचारसरणी असुनह  राजक य े ापासून कटा ाने दरू राहून केशव मतृी सेवा 
समुहा या मा यमातून यांनी उभारलेले व वध समाजोपयोगी उप म वशेषत: ववेकानंद शै णक क प हे 
यां या श ण े ातील मौ लक कायाचे वलंत उदाहरण आहे. 

सेवाभावी वृ तीने वैदयक य े ात केलेले काय, सहकार चळवळ तसेच सामािजक े ात केलेल  
उ लेखनीय काम गर , शै णक े ातील मौ लक योगदान अशा बहुआयामी य तम वाचे व.डॉ.अ वनाश दादा 
आचाय यां या उ तूंग कायाची दखल घेऊन भारत सरकारने यांना आगामी काळात मरणो तर प पुर कार 
देऊन यथो चत गौरव करणे संदभात ताव क  शासनाकडेस पाठ वणेकामी मा यता दान कर यात येत आहे.  
  सवानुमते मंजुर 

  अनुकूल मत े :- ६६   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 

 अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

३५) भ व य नवाह नधी संघटन कायालयाने बजावले या रक हर  नोट सी संदभात 
मा.उ च यायालय,खंडपीठ, औरंगाबाद येथे दावा दाखल करण ेकामी वधीत  ॲड वनायक उपा ये,औरंगाबाद 
यांची नयु ती करणेस व मेहनतांना पोट  फ  र कम .१,७०,०००/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत 
शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , भ व य नवाह नधी संघटन यांनी दनांक ८ जानेवार ,२०११ ते ३१ 
ए ल,२०१८ दर यान रोजंदार  कमचार  यांची ई.पी.एफ या भर याची र कम उ शरा भर याने जळगांव 
महानगरपा लकेवर नुकसान व याजापोट  र कम .१,२७,३०,२९९/- मा  दनांक ४ स टबर,२०२१ या 
आदेशा दारे न चीत क न इं डयन बँकेकडून पर पर वसूल  केलेल  आहे. तदनंतर सदर कायालयाकडून प  
माकं: ३०५४, दनांक २२ डसबर,२०२१ अ वये ए ल,२०१६ ते ऑग ट,२०१६ पयत म.न.पा.रोजंदार  कमचार  

बाबत .१५,०६,३१५/- व म तेदार यांचकेडील कमचार  बाबत .३६,२६,८१२/- अशी एकुण र कम .५१,३३,१२७/- 
रक हर  तसेच प  मांक ३२५२, द.४ जानेवार ,२०२२ नुसार जानेवार ,२०११ ते माच,२०१६ दर यान 
म.न.पा.रोजंदार  कमचार  संदभात .६४,२५,३०७/- व म तेदार यांचे कडील कमचार  बाबत म तेदार यांना अदा 
केले या देयकां या र कमेव न भ व य नवाह नधी कायालयाने .५,६०,६७,८८२/- मा  रक हर  अशी एकुण 
र कम .६,२४,९३,१८९/- मा  उपरो त दो ह  आदेशांची एक त र कम .६,७६,२६,३१६/- होत अस याबाबत 
भ व य नधी कायालयाने जळगांव महानगरपा लकेला वसुल बाबतचा आदेश पा रत केलेला आहे. याबाबत 
मा.सी.जी.आय.ट ., यायालय, नागपुर येथे ॲड देशपांडे यांचमेाफत दावा दाखल क न यायालयाने सदर 
रक हर  आदेशावर अंत रम आदेश पा रत केलेले आहे. याबाबत आयु त यांची मु यलेखा धकार , ॲड देशपांडे व 
ॲड उपा ये सोबत झाले या चचनुसार सदर बाब ह  महानगरपा लके या वरोधात अस याने मा.उ च यायालय 
खंडपीठ औरंगाबाद येथे दावा दाखल करणे गरजेचे आहे. याकामी ॲड वनायक उपा ये यांची नयु ती करणेस 
व यांना मेहनतांना पोट  येणारा खच र कम .१,७०,०००/- मा चे खचास मा यता दान कर यात येत आहे. 
   सवानुमते मंजुर 

  अनुकूल मत े :- ६६   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 

 अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 
३६) दै नक बाजार वसुल ,आठवडे बाजार शु क वसुल  कामी म तेदार यांची नयु ती 

करणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 

 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लका ह ीतील दैनं दन बाजार शु क, आठवडे 
बाजार शु क वसुल  करणे कामी अ भक याची सन २०२१-२२ कर ता नयु ती करणे कामी देकार र कम 
.१,८६,३४,०००/- वर रा य तर य ई- न वदा तन वेळा स द केल  असता ती ह  वेळेस ई- न वदेस कोणीह  
तसाद दलेला नाह . न वदा या चालु असतांना वसुल  म तेदार ी. करण भालोदकर यांना न वदा 
या पुण होई पावेतो वसुल  कर यासाठ  मुदत दल  असता म तदेार ी. करण भालोदकर यांनी शहरात 

हॉकस यांची सं या पाहता म याची र कम भ  शकत नाह  याकामी मी काम क  शकत नाह  असे लेखी 
दले असता दनांक १३/०९/२०२१ पासुन मनपा कमचार  यांचे कडून वसुल  सु  आहे. 

मा  न याने न वदा स द करणे व वसुल  शु क देकार र कम ठर वणे कामी मा.महासभेकडे देकार 
र कम नि चतीसाठ  ताव सादर केले असता मा.महासभा ठराव .६८८ दनांक १५/१२/२०२१ अ वये 
मा.महासभेने वसुल  देकार र कम .१,६४,००,०००/- नि चतीस मा यता दलेल  आहे. यानुसार आयु त यांचे 
द.२९/१२/२०२१ रोजी मा यतेनुसार दनांक १८/०१/२०२२ रोजी रा य तर य ई- न वदा .११८ स द केल  
असता यात कोणीह  भाग घेतला नाह . दनांक ३१/०१/२०२२ अ वये रा य तर य दसुर  ई- न वदा .१२१ 
स द केल  असता यातह  कोणीह  भाग घेतला नाह . यानंतर पु हा तसर  रा य तर य ई- न वदा .१२५ 
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दनांक ०३/०२/२०२२ अ वये स द केल  असता याची मुदत दनांक ०९/०२/२०२२ पावेतो अस याने यात एक 
म तेदार यांनी भाग घेतला आहे. दनाकं १०/०२/२०२२ रोजी लफाफा .१ उघड यात आले यानुसार म तदेार 
ी. करण शंकर भालोदकर यांनी सादर केले या कागदप ांची छाननी न वदा स मती यांनी केल  असता 

म तेदार यांनी संपुण कागदप ाची पुतता केलेल  आहे. ते पा  झा याने न वदा स मती या दनांक १०/०२/२०२२ 
या मा यतेने म तेदार ी. करण शंकर भालोदकर यांचा दलेला लफाफा .२ द.११/०२/२०२२ रोजी उघड यात 

आला असता म तेदार ी. करण शंकर भालोदकर यांनी र कम .१,६४,००,७८६/- असा दर दला असून यांनी 
मनपा या देकार र कम .१,६४,००,०००/- या जा तीचे .७८६/- पये अस याने यांची एक वषासाठ  र कम 
.१,६४,००,७८६/- मा  ची ि वकार यास मा यता दान कर यात येत आहे. 

तसेच शासनाने म तेदाराशी सं वदा क न कायादेश देणेस सु दा मा यता दान कर यात येत आहे. 
सवानुमते मंजुर 

   अनुकूल मत े :- ६६   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 

  अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 
३७) नागर  द लते तर व यात सुधारणा योजने अंतगत जळगांव शहर 

महानगरपा लका ह ीत भाग .१५ मेह ण गावठाण अंतगत बु जापासून ते महादेव मं दरापयत हाया मेह ण 
मशानभूमी पयत तसेच जय दगुा पतपेढ  पयत र ता डांबर करण करणे कामी येणारा एकूण र कम 
.४१,८६,८५५/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 

 

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 बु जापासून ते महादेव मं दरापयत हाया मेह ण 
मशानभूमी पयत तसेच जय दगुा पतपेढ  पयत 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 यांच े द.२३/०५/२०२१ या मा यते अ वये ई- न वदा सुचना .७९/१० 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 दले या 
मुदतीत 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 सु चत आहे. 

यानुसार सदर कामाच ेआले या ०२ म तेदारांच ेई- न वदा कागदप ांची छाननी केल  असता म तेदार 
नखल कृ णराज पाट ल यांचे कडेस आतापयत असले या कामांचा वचार करता यांची बड कॅपेसीट त बसत 
नाह  तसेच समीलर टाईप ऑफ वक पुण झा याचा दाखला जोडलेला नस याने यांना न वदा स मती या 
मा यतेनुसार अपा  ठर व यात आले अस याने फेर ई न वदेस आयु त यांनी द.१८/०१/२०२२ रोजी मा यता 
द यानुसार उ त कामाची फेर ई न वदा सुचना .१२२ सन २०२१-२२ https://mahatenders.in वर स द 
कर यात आल  अशी ई- न वदा सुचना मनपा प  .सा.बा./१२७१ द.२०/०१/२०२२ चे प ा वये दै. द यमराठ  या 
वतमान प ात द.२१/०१/२०२२ रोजी स द के यानुसार दले या मुदतीत ००(एकह ) ई- न वदा सदर 
संकेत थळावर ा त झाले या नस याने चार दवसाची मुदतवाढ दे यास शहर अ भयंता यांनी मा यता 
द यानुसार संगणका दारे न वदा भरणेकर ता द.२०/०१/२०२२ ते द.३१/०१/२०२२ पयत मुदत दे यात आल  
होती. दले या मुदतीत 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 सु चत आहे. यानुसार सदर कामाचे आले या ई-
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न वदा कागदप ांची छाननी केल  असता म तेदार यांनी सव आव यक कागदप ांची पुतता केलेल  असून 
म तेदार यांनी दले या ई- न वदा दरांचा तुलना मक त ता खाल ल माणे. 
अ. . न वदाधारकाचे नांव न वदा र कम .३४७३९८१/- अपे ीत खच 
१ पंकज गजानन वाघ न वदा र कमेवर १०% जा तीचे दराने ३८२१३७९/- 
२ ी बालाजी इ ा चर ा. ल. न वदा र कमेवर ९.५०% जा तीचे दराने ३८०४००९/- 

 वर ल तुलना मक त ता पाहता म तेदार ी बालाजी इ ा चर ा. ल. यांचे दर इतर 
म तेदारापे ा कामाचे न वदा र कमेवर ९.५०% जा तीचे दर सवात कमीच ेआलेले आहे. सदरचे दर जा त 
वाटत अस याने म तदेार यांना वाटाघाट साठ  प  देवून बोल वणेत आले असता म तेदार यांनी प ा दारे 
न वदा र कमेवर ७% जा ती या दरात काम कर यास लेखी संमती दश वल  आहे. याअनषंुगाने ग णती केल  
असता सदर कामाला ७% जादा दर वचारात घेता एकुण र कम .३७१७१६०/- मा  इतका खच येणार आहे.  
न वदा दरापे ा र कम .२४३१७९/- मा ने जा त आहे. सदर अंदाजप काचे दर हे सन २०२०-२१ चे असुन 
यासाठ  लागणारे डांबराचे दर हे र कम .२५८३०/- मे.ट वचारात घे यात आलेले आहे. सदर कामी म तेदार 
फ त डांबराचे दराचा फरक हा न वदा भर याचा द.३१/०१/२०२२ रोजी डांबराचा दर हा र कम .४१५३०/- मे.ट 
यानुसार डांबराचा दराचा फरक हा वचारात घेता र कम .६७३०५९/- मा  वाढ होते  

सन २०२१-२२ या SSR या दराशी तुलना के यास सन २०२०-२१ चे न वदा र कम ३४.७३ ल  
मा  येते व सन २०२१-२२ ची र कम ४२.२२ ल  येते हणजेच फरक र कम .७.४८ ल  जा त येतो. 
म तेदाराने वाटाघाट  अंती ७% जा तीच े दरात काम कर यास संमती द यास डांबराचा जा त खच र कम 
.२४३१७३/- मा  इतका येतो वर ल बाबी वचारात घेवून सन २०२०-२१ SSR नुसार ७% जा त दर ि वकारणे 

यो य आहे. 
वर ल बाब वचारात घेता म तेदार ी बालाजी इ ा चर ा. ल. यांचे वाटाघाट  अंती न वदा 

र कमेवर ७% जा तीचे दर मुळ न वदा कमतीवर हणजेच र कम .३७१७१६०/- मा  इतका खच न वदा 
र कमे माणे आहे. परंतु न वदेत नमुद 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 वाटाघाट  अं त ७% जा तीचे दरा नुसार 
अपे ीत खच र कम 

३७१७१६०/- 

०२ िज.एस.ट .१२% ४४६०५९/- 
०३ कामगार वमा ०.५०% १८५८६/- 
०४ टे ट ंग चाजस ५०५०/- 

       एकुण अपे ीत खच र कम .:- ४१८६८५५/- 
वर नमुद माणे न वदेत आलेले दरानुसार व सव शासक य कर समा व ठ क न एकुण अपे ीत खच 

र कम .४१८६८५५/- मा चे खचास मा यता दान कर यात येत असून सदर र कमेपैक  र कम .३९३१३०५/- 
मा  नागर  द लते तर व ती सुधारणा योजने अंतगत या नधीतुन तसेच म तेदार यांनी न वदा र कमेवर ७% 
जा तीचे दरानसुार होणार  र कम .२५५५५०/- मा  सन २०२१-२२ चे मनपा अथ संक पातील न वन र ते या 
लेखा शषाअंतगत खच करणेस तसेच म तेदार ी बालाजी इ ा चर ा. ल. यांचे न वदा र कमेवर ७% 
जा तीच ेदर ि वकृत करणेस महारा  महानगरपा लका अ ध नयम करण ७ कलम ७३ (क) नुसार मा यता 
दान कर यात येत आहे.  

सवानुमते मंजुर 
   अनुकूल मत े :- ६६   तकुल मते :- ०० 

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

३८) महारा  सवुण जयंती नगरो थान महाअ भयांन योजने अंतगत जळगांव शहर 
महानगरपा लका ह ीत भाग .०५ अंतगत डांबर  र ते तयार करणे कामी येणारा एकूण र कम 
.२,८७,५६,५०९/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , महारा  सुवण जयंती नगरो थान महाअ भयांन योजने अंतगत जळगांव 
शहर महानगरपा लका ह ीत भाग .०५ अंतगत डांबर  र ते तयार करणे कामास मा.िज हा धकार  जळगांव 
यांचे कडील प  .नपा/ नयोजन/आर.आर./७४१/२०२१ द.१७/०६/२०२१ अ वये शासक य मा यता दान केलेल  
आहे. यानुसार आयु त मनपा यांच े द.१९/०७/२०२१ 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 याने अट  शत चा समावेश 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. यानंतर मा.महापौर यांनी यां याकडील प  जशमनपा/म.का./२०७ द.२३/०९/२०२१ अ वये 
भाग ं .१२,१५ व १८ यांचे वर नमुद शासक य मा यता आदेशामधील मंजुर कामांचे एक करण करणे तसेच 
भाग ं .०५ म धल मजंरु कामांचे एक करण करणेबाबत सु चत केलेले आहे यानुसार आयु त यानंी सदरचे 

कामांची ई न वदा एक करण क न स द कर यास मा यता द यानुसार द.२९/१०/२०२१ रोजी उ त 
कामाची ई- न वदा सुचना .९६ सन २०२१-२२ https://mahatenders.in वर स द कर यात आल  अशी ई-
न वदा सुचना मनपा प  .सा.बा./७६६ द.२९/१०/२०२१ चे प ा वये दै.लोकमत 
(जळगांव,नागपुर,पुणे,मुंबई,ना शक) या वतमान प ात द.३०/१०/२०२१ रोजी स द के यानुसार दले या 
मुदतीत 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 सु चत आहे. यानुसार सदर कामाचे आले या ई- न वदा कागदप ांची छाननी 
केल  असता म तेदार यांनी सव आव यक कागदप ांची पुतता केलेल  असून म तेदार यांनी दले या ई- न वदा 
दरांचा तुलना मक त ता खाल ल माणे. 

अ. . न वदाधारकाचे नांव न वदा र कम .२०४४५३५०/- अपे ीत खच 
१ शवाजी गणपत भंगाळे न वदा र कमेवर ३४.७०% जा तीचे दराने २७५३९८८६/- 
२ एल.एच. पाट ल कं शन  न वदा र कमेवर ३७.७७% जा तीचे दराने २८१६७५५९/- 

       वर ल तलुना मक त ता पाहता म तेदार शवाजी गणपत भंगाळे यांचे दर इतर म तेदारापे ा कामाचे 
न वदा र कमेवर ३४.७०% जा तीचे दर सवात कमीचे आलेले आहे. सदरचे दर जा त वाटत अस याने 
म तेदार यांना वाटाघाट साठ  बोल वले असता म तेदार यांनी सदरचे काम न वदा र कमेवर २४% जा तीचे 
दरात काम कर यास मनपा आ. .जशमनपा/साबा/३३७४ द.११/०२/२०२२ या प ानुसार लेखी समंती दल  आहे. 
याअनषंुगाने सदर कामाला २४% जादा दर वचारात घेता सदर कामी एकुण र कम .२५३५२२३४/- मा  इतका 
खच येणार आहे.  न वदा दरापे ा र कम .४९०६८८४/- मा ने जा त आहे. 

अ. . तप शल न वदा 
र कम 

२४% जा ती या दरा 
नुसार होणार  र कम 

जादा होणार  
र कम 

१ अंदािजत र कमेवर २४% माणे जादा 
होणार  र कम 

२०४४५३५०/- २५३५२२३४/- ४९०६८८४/- 

 
सन डांबराचा दर (VG-३०) प रमाण र कम 

न वदा दर सन २०२०-२१ माकट दरा नसुार २९५२० २६०.७६ ७६९७६३५/- 
द.२५/१२/२०२१ माकट दरा नसुार ४९१२० २६०.७६ १२८०८५३१/- 
                  डांबराचे माकट दरा नुसार न वदा फरक र कम - ६४८९१०४/- 
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१. म तेदाराने वाटाघाट  अं त दलेले दर हे २४% जादा वचारात घेता र कम .२५३५२२३४/- इतका खच 
येत असुन मुळ न वदा र कमेपे ा ४९०६८८४/- जादा खच लागणार आहे. मा  

२. वाढलेलया डाबंराचे दर वचारात घेता डाबंर फरकाची र कम .६४८९१०४/- मा चे आहे. एकुण र कम .२६९२८०५५/- 
३. सन २०२१-२२ चे दराने येणार  र कम .२७२९८१४३/- वर ल तनह  बाबी वचारात घेता म तेदार शवाजी 

गणपत भंगाळे यांचे वाटाघाट  अंती न वदा र कमेवर २४% जा तीचे दर मुळ न वदा कमतीवर 
हणजेच र कम .२५३५२२३४/- मा  इतका खच न वदा र कमे माणे आहे. ते ि वकारणे यो य आहे. 

परंतु न वदेत नमुद 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 वाटाघाट  अं त २४%  जा तीचे दरा नुसार अपे ीत खच र कम २५३५२२३४/- 
०२ िज.एस.ट .१२% ३०४२२६८/- 
०३ कामगार वमा ०.५०% १२६७६१/- 
०४ टे ट गं चाजस ७६४९३/- 
०५ रॉय ट  १५८७५३/- 
         एकुण अपे ीत खच र कम .:- २८७५६५०९/- 

वर नमुद माणे न वदेत आलेले दरानुसार व सव शासक य कर समा व ठ क न एकुण अपे ीत खच 
र कम .२,८७,५६,५०९/- मा चे खचास मा यता दान कर यात येत आहे. (सभागहृात झाले या चचनसूार) 
सदर र कमेपैक  र कम .१,६२,६५,३८५/- मा  महारा  सुवण जयंती नगरो थान महाअ भयांन योजने 
अंतगत या नधीतुन व याच योजनेतील मनपा ह सा र कम २४%  माणे जादा होणार  र कम एकुण र कम 
.१,२४,९१,१२४/- मा  मनपा नधीतुन सन २०२१-२२ चे मनपा अथ संक पातील न वन र ते या लेखा 
शषाअंतगत खच करणसे तसेच म तेदार शवाजी गणपत भंगाळे यांचे न वदा र कमेवर २४% जा तीचे दर 
ि वकृत करणेस महारा  महानगरपा लका अ ध नयम करण ७ कलम ७३ (क) नुसार मा यता दान कर यात 
येत आहे. 

सवानुमते मंजुर 
   अनुकूल मत े :- ६६   तकुल मते :- ०० 

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

३९) अ त मण वभागास आव यकतेनुसार मजुर पुरवठा करणे कामी सेवा शु क 
माग वणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 

 

 
 

असा ठराव कर यात येतो क , स या को वडचा संसग कमी झालेला अस यामुळे मजूरांची आव यकता 
नस याने सदरचा ताव र  कर यात येत आहे. 
सवानुमते मंजुर 

  अनुकूल मत े :- ६६   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

४०) पाणी पुरवठा वभागा अंतगत वाघुर योजने या १५०० मीमी ते ४५७ मीमी एम.एस. व 
पी.एस.सी. पाईपलाईन तसेच एअर हॉल दु ती कामी आकि मत खच भाग वणेसाठ  र कम .०३ ल  मा ची 
तरतदू करणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , पाणी पुरवठा वभागा अंतगत वाघुर योजने या १५०० मीमी ते ४५७ मीमी 
एम.एस. व पी.एस.सी. पाईपलाईन तसेच एअर हॉल दु ती कामी म तेदार ी.संजय दनेश भोळे,जळगांव यांचे 
शासक य आदेश ./११० द.३१/१२/२०२० अ वये म तेदार यांचे अंदािजत र कमेवर १% जा तीचे दर ि वका न 

र कम .२४,८३,०६७/- मा  खचाची सं वदा झालले  आहे. यानुसार कायादेश ं .२५९ द.०१/०१/२०२१ अ वये दे यांत 
आलेला आहे. तसेच न वदा येस न वदा मंजुर स लागणारा कालावधी वचारात घेता स याचे म तेदार ी.संजय 
दनेश भोळे,जळगांव यांना आयु त यांचे मा यतेने दनांक ३१/०३/२०२२ पयत मुदतवाढ दे यांत आल  आहे. सदर 
कालावधीत आकि मत कामे उ व यास पाणी पुरवठा वतरणम ये य यय नमाण होवू नये यासाठ  कायादेशातील 
मंजुर दरानसूारच काम क न घेणेसाठ  .३ ल  मा ची वाढ व तरतदू करणे आव यक आहे. कायादेशानुसार र कम 
.२४,८३,०६७/- व वाढ व तरतुद .३ ल  असे एकूण र कम .२५ ल  रकमे या वर होत अस याने वाघुर पाणी 

पुरवठा यव था व दु ती या लेखा शषकाखाल  उपल ध असले या श लक र कम .१० ल  या र कमेतून पाणी 
पुरवठा वभागा अंतगत वाघुर योजने या १५०० मीमी ते ४५७ मीमी एम.एस. व पी.एस.सी. पाईपलाईन तसेच एअर 
हॉल दु ती कामी आकि मत खच भाग वणसेाठ  र कम .०३/- ल  मा ची तरतूद करणेस मा यता दान 
कर यात येत आहे. 
  सवानुमते मंजुर 

  अनुकूल मत े :- ६६   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

४१) जळगांव शहरातुन जाणा या रा य महामाग .५३ (जुना राि य महामाग .६) 
वर ल का लकंा माता चौका पासुन ते खोटे नगर चौका पयत या न वन वक सत होणा या चौपदर  कर या या 
र यावर न वन पोल उभा न व काह  मुख चौकांम ये हायमा ट पोल उभारणेकामी एकूण र कम पये 
२,७८,७७,७६२/- मा या खचास मा यता मळणेकामी शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहरातनु जाणा या रा य महामाग .५३ (जुना राि य महामाग 
.६) वर ल का लकंा माता चौका पासुन ते खोटे नगर चौका पयत या न वन वक सत होणा या चौपदर  कर या या 

र यावर न वन पोल उभा न व काह  मुख चौकांम ये हायमा ट पोल उभा न काश यव था करणे कामी िज हा 
अ धकार  कायालयाकडुन यां याकडील प  ं ./न.पा/ नयोजन/आरआर/७६७/२०२१ द.५/०७/२०२१ अ वये र कम 
.३,०६,३४,९०३/- मा चे कामास शासक य मा यता दान केलेल  आहे. यानुसार शहर अ भयंता यांची द.२/११/२०२१ 

रोजी या मा यतेने ई- न वदा सुचना .१०४ सन २०२१-२२ शासनाचे संकेत थळ https://mahatenders.gov.in वर 
र कम .२,७३,५२,५९२/- (GST वगळून) स द कर यात आल . ई- न वदा सचुना मनपा प  जा. ./ वदयुत/२१२ 
द.१५/११/२०२१ अ वये दै.लोकमत (रा य तर ) यावृ तप ात मा हती स द कर यात आल . संगणका दारे ई- न वदा 
भर याकर ता द.१५/११/२०२१ ते द.९/१२/२०२१ पयत मुदत दे यात आलेल  होती. दले या मुदतीत एकुण-०७ (सात) 
ई- न वदा ा त झाले या आहेत. यानुसार आले या ई- न वदा कागदप ांची छाननी/तपासणी केल  असता १) अणव 
इंड ज,नंदरुबार २) राजसन इले ॉ स,ना शक यां या न वदा अपा  ठर व यात आ या असून पा  ०५ म तेदारा 
यांनी दले या ई- न वदा दरांचा तलुना मक त ता खाल ल माणे. 
अ. . न वदाधारकाचे नांव न वदा र कम .२,७३,५२,५९२/- अपे ीत खच 
१ इंगळे इले क स,जळगांव न वदा र कमेपे ा ८.८९% जा त (२४,३१,६४५) २,९७,८४,२३७/- 
२ बालाजी असो शएट नागपुर न वदा र कमेपे ा ७.२०% कमी (१९,६९,३८७) २,५३,८३,२०५/- 
३ मे.पवन वीक सि हसेस,पुणे न वदा र कमेपे ा ९% कमी (२४,६३,७३३) २,४८,९०,८५९/- 
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४ मॅ नेट क इले क स ॲ ड 
इले ॉ न स,औरंगाबाद 

न वदा र कमेपे ा ११% जा त (३०,०८,७८५) ३,०३,६१,३७७/- 

५ भुषण इले क स,जळगांव न वदा र कमेपे ा ९.९९% जा त (२७,३२,५२४) ३,००,८५,११६/- 
वर नमुद तुलना मक त ता पाहता म तेदार मे.पवन वीक सि हसेस,पुणे यांचे दर सवात कमीचे 

हणजे न वदा र कमेवर ९% कमीचे आलेले आहे. यानुसार सदर कामी र कम .२,४८,९०,८५९/- मा  इतका 
खच न वदा माणे आहे. परंतु न वदेत नमुद केले माणे आले या दराम ये १२% GST र कमेचा समावेश 
करावयाचा असून या माणे खच खाल ल माणे. 

१ न वदा माणे अपे ीत खच र कम .२,४८,९०,८५९/- 
२ GST१२% र कम .२९,८६,९०३/- 
 एकुण अपे ीत खच र म .२,७८,७७,७६२/- 

वर नमुद माणे न वदेत आले या दरानसुार व GST सह अपे ीत खच र कम .२,७८,७७,७६२/- मा  
इतका आहे. म तेदार मे.पवन वीक सि हसेस,पुण ेयांचे न वदा र कमेपे ा ९% कमीचे दर आलेले अस याने 
शासन नणय .सीएट /२०१७/ . ./०८/ईमा-२ मं ालय, मुबंई-३२ द.२७/०९/२०१८ मधील प र छेद ं .४-६-३ म ये 
नमुद तरतुद नुसार व न वदा अट शत नुसार म तदेार यांचेकडुन १ ते १०% कमी या दरा पयत १% व 
यावर ल येक ट यास १% या माणे परफॉमस स युर ट  करण ेआव यक आहे. या अनुषंगाने म तेदार 
मे.पवन वीक सि हसेस,पुण े यांनी न वदेत न वदा र कमे या ९% कमीचे दर सादर केलेले अस याने 
यां याकडुन १% परफॉमस स युर ट  हणुन अनामत र कम .२,७८,७७८/- मा चा डी.डी. दारे परफॉमस 
स युर ट  चा भरणा करणेबाबत कळ वले असता म तेदार यांनी मुदतीत मनपा पावती ं .७६७२ द.१४/०३/२०२२ 
रोजी र कम .२,७८,७७८/- मा चा भरणा महानगरपा लका खिज यात केलेला असुन सदर कामी र कम 
.२,७८,७७,७६२/- मा  १२% GST सह इतका खच अपे ीत आहे. आलेले ई- न वदा लघु तम दर न वदा 

र कमेवर ९% कमीचे आलेले दर या दरानुसार येणा या पयायी एकुण र कम .२,७८,७७,७६२/- मा या (GST 
सह) खचास मा यता दान कर यात येत आहे. 
सवानुमते मंजुर 

  अनुकूल मत े :- ६६   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

४२) महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम ७३(ड) नुसार मा.आयु त यांनी 
केले या सं वदांची मा हती घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम ७३(ड) नुसार 
मा.आयु त यानंी केले या सं वदांची मा हती घेतल . 
१. शासक य आदेश . वदयुत/२१ द.०८/०२/२०२२ अ वये मा.आ. ी.सुरेश दामु भोळे यांचे आमदार 

था नक वकास काय म सन २०२०-२१ अंतगत जळगांव शहरातील वदयुत वभाग य.ु .१ 
मधील हाळसा देवी मं दरा जवळ भुवन कॉलनी जवळ व णुकांत पुरो हत यांचे लॉट जवळ 
काळे नगर समोर शवाजी नगर येथे १ नग मनी हायमा ट पोल उभा न यावर एलईडी पथ दवे 
बसवून काश यव था करणे व इतर १५ कामे करणे कामी म तेदार सनराईस 
इले कल,जळगांव यांचे न वदा र कमेपे ा १.८८% सवात कमीचे दर ि वकृत क न एकूण 
र कम .८,९४,६५०/- मा  खचाची सं वदा. 

२. शासक य आदेश . वदयुत/२२ द.०८/०२/२०२२ अ वये मा.आ. ी.चंदभुाई पटेल यांचे आमदार 
था नक वकास काय म अंतगत सन २०२१-२२ अंतगत जळगांव शहर येथील भाग .६ 
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ववेकानदं यायाम शाळे जवळ वातं  चौक येथे सौर लॅ प बस वणे व इतर १२ कामे करणे 
कामी म तेदार इंगळे इले क स,जळगांव यांचे न वदा र कमेपे ा १% सवात कमीचे दर 
ि वकृत क न एकूण र कम .८,५१,०८०/- मा  खचाची सं वदा.  

३. शासक य आदेश . वदयुत/२३ द.११/०२/२०२२ अ वये मा.आ. ी.सुरेश दामु भोळे यांचे आमदार 
था नक वकास काय म अंतगत सन २०२१-२२ वदयुत वभाग यु. .१ अंतगत येणा या 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर उदयान येथे ६ मी. उंचीचे पोल न याने उभा न भुमीगत केबल टाकून 
यावर एलईडी लाईट बसवून खर काश यवथा करणे कामी म तेदार वरद इले क स 
व स,जळगांव यांचे न वदा र कमेइतकेचेच सवात कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम 
.९,९६,५५०/- मा  खचाची सं वदा. 

४. शासक य आदेश .सा.बा.ं/१८० द.१७/०२/२०२२ अ वये नागर  दलते तर व ती सुधारणा योजने 
अंतगत भाग .०८ नमखेडी शवार गट नं.२३,२५,१+२ शवधाम प रसर, ीराम समथ कॉलनी 
येथे आर.सी.सी.गटार बांधणे कामी म तेदार नतीश कैलास कापडणे यांचे न वदा र कमेपे ा 
८% सवात कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम .२२,३०,४११/- मा  खचाची सं वदा. 

५. शासक य आदेश .सा.बा.ं/१७८ द.१६/०२/२०२२ अ वये जळगांव शहरातील डांबर  र ते पॉटहोल 
म शन या सहा याने दु ती कर याकर ता इम शन डांबर पॅक ड यात शासक य दराने हदंु थान 
कोलॅस ा. ल.मुबंई यांचे कडुन खरेद  करणे कामी येणारा एकूण र कम .१५,७७,५२०/- मा चे 
खचास तसेच इम शन डांबर दोन वेळा वाहतुक करणे कामी येणारा र कम .१,३०,४७८/- मा चे 
खचास असा एकूण र कम .१७,०७,९९८/- मा  खचाची सं वदा. 

६. शासक य आदेश .सा.बा.ं/१८५ द.२४/०२/२०२२ अ वये नागर  द लते तर व ती सुधारणा योजने 
अंतगत भाग .०९ पं ाळा गट नं.४० ोपद  नगर ओपन पेसला चेन लगं फे सींग व पेि हंग 
लॉक बस वणे कामी म तेदार ी. नलेश रमेश पाट ल,जळगांव यांचे न वदा र कमेइतकेचेच 
सवात कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम .१९,९८,६९२/- मा  खचाची सं वदा. 

७. शासक य आदेश .सा.बां./१८६ द.२४/०२/२०२२ अ वये महारा  सुवण जयंती नगरो थान 
महाअ भयान अंतगत भाग .०३ जळगांव ११९/१ व तळेल े कॉलनीत गटार बांधण े कामी 
म तेदार ी.मकरंद दल प सुयवंशी यांचे न वदा र कमेइतकेचचे सवात कमीचे दर ि वकृत 
क न एकूण र कम .१०,००,३७७/- मा  खचाची सं वदा. 

८. शासक य आदेश .सा.बा.ं/१८७ द.२४/०२/२०२२ अ वये नागर  द लते तर व ती सुधारणा योजने 
अंतगत भाग .०९ पं ाळा गट नं.२३+२२ पंचायत ओपन पेसला चेन लगं फे सींग करणे कामी 
म तेदार ी. नलेश रमेश पाट ल,जळगांव यांचे न वदा र कमेइतकेचेच सवात कमीचे दर ि वकृत 
क न एकूण र कम .१०,२८,६९३/- मा  खचाची सं वदा. 

९. शासक य आदेश .सा.बां./१८८ द.०४/०३/२०२२ अ वये महारा  सुवण जयंती नगरो थान 
महाअ भयान अंतगत भाग .०१ अंतगत जनाई नगर स.नं.३००/२ब/१ म ये आर.सी.सी.गटार व 
लॅब क हट बांधणे कामी म तेदार ी बालाजी इ ा चर ा. ल. यांचे न वदा 

र कमेइतकेचेच सवात कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम .२०,००,००१/- मा  खचाची 
सं वदा. 

१०. शासक य आदेश .सा.बां./१९० द.०९/०३/२०२२ अ वय े आमदार था नक वकास काय म 
अंतगत जळगावं मनपा ह ीतील भाग .१८ सव नं.१७/०४ येथील मनपा ओपन पेस म ये 
पे हर लॉक बस वणे कामी म तदेार ी.गौरव राजेश पाट ल यांचे न वदा र कमेइतकेचेच सवात 
कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम .९,५६,२०६/- मा  खचाची सं वदा. 

सवानुमते मंजुर 
  अनुकूल मत े :- ६६   तकुल मते :- ०० 

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