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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. १. महाजन जय ी सु नल, मा.महापौर 

२. को हे ल लत वजय 
३. भोळे समा सुरेश 
४. खडके व वनाथ सुरेश 

भारताचे ०६ वीर जवान हे संर ण सेवेत लडाख येथे कायरत 
असतांना दर त वाहन कोसळून ददुवाने यांचे अपघाती द:ुखद 
नधनाब ल. 

२. १. महाजन जय ी सु नल, मा.महापौर 
२. भोळे समा सुरेश 
३. पाट ल राज  झप  
४. बालाणी भगतराम रावलमल 

माजी महापौर सौ.भारतीताई कैलास सोनवणे यां या मातो ी 
तसेच जे ठ नगरसेवक ी.कैलास (आ पा) सोनवणे यां या सासू 
कै.व सला एकनाथ बा व कर यांचे द:ुखद नधनाब ल. 

३. भोळे समा सुरेश १. रटायड डी युट  क मशनर ी.कै.रामदास संपत पाट ल, २) 
जळगांव जनता सहकार  बँक अ य  ी.अ नल राव सर यां या 
मातो ी कै.सु म ा गो वदं राव, ३) ी.रमेश हरामण पाट ल 
यांचे वडील कै. हरामण जंगू पाट ल, ४) नूतन मराठा 
महा वदयालयातील ा.भगत सगं नकम सर यां या मातो ी 
कै. मला गंभीरराव नकम, ५) गणेश कॉलनी येथील र हवासी 
रेमंड येथे कायरत असलेले ी. दपक पाट ल यांचे वडील 
कै. नवृ ती जग नाथ पाट ल, ६) रगं रोड येथील र हवासी 
कै.डॉ.भागवत महाजन, ७) जुने जळगांव येथील र हवासी 
कै.व सला बाबुराव खडके, ८) रामानंद नगर येथील र हवासी 
कै.सुधाकर पाट ल यांचे द:ुखद नधनाब ल. 

४. खडके व वनाथ सुरेश  १) जुने जळगांव येथील र हवासी कै.व सला बाबरुाव खडके, २) 
रटायड डी युट  क मशनर ी.कै.रामदास संपत पाट ल, ३) नूतन 
मराठा महा वदयालयातील ा.भगत सगं नकम सर यां या 
मातो ी कै. मला गंभीरराव नकम 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 यानंी खाल ल माणे अ भनंदनाच े ताव माडंले.  
अ स मासद यांचे नांव अ भनंदनाचे ताव
१. १.महाजन जय ी सु नल  

   मा.महापौर 
२.महाजन सु नल सुपडू 
मा. वरोधी प नेता 
 

नुक याच संप न झाले या ग.स.सोसायट या नवडणूक म ये मनपा 
अ भयंता ी.उदय मधुकर पाट ल यांचे सहकार पॅनलने घवघवीत यश 
संपा दत केलेब ल तसेच ग.स.सोसायट या अ य पद  मनपा अ भयंता 
ी.उदय मधुकर पाट ल यांची नवड झा याब ल हाद क अ भनंदन. 

२. को हे ल लत वजय १) ग.स.सोसायट या अ य पद  मनपा अ भयंता ी.उदय मधुकर पाट ल 
यांची नवड झा याब ल, २) ग.स.सोसायट या ि वकृत संचालक पद  
मा.महापौर सौ.जय ीताई सु नल महाजन व मनपा कमचार  ी.राम पवार 
यांची नवड झा याब ल हाद क अ भनंदन.  
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३. १.ल ढा नतीन बालमुकंुद 
२.सोनवणे कैलास नारायण 
३.पाट ल राज  झप  
 

१) ग.स.सोसायट या त  संचालक पद  मा.महापौर सौ.जय ीताई सु नल 
महाजन यांची नवड झा याब ल २) माननीय आयु त ीमती डॉ. वदया 
गायकवाड यांची जळगांव शहर महानगरपा लका जळगांव येथ े प ह या 
म हला आयु त पद  नयु ती झा याब ल ३) ग.स.सोसायट या अ य पद  
मनपा अ भयंता ी.उदय मधुकर पाट ल यांची नवड झा याब ल 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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) द.२४/०३/२०२२ रोजी सकाळी ११.०० वाजता संप न झाले या वशेष महासभेचे 
तसेच द.२४/०३/२०२२ रोजी दपुार  १२.०० वाजता सपं न झाले या सवसाधारण महासभेचे व द.३१/०३/२०२२ 
रोजी सकाळी ११.०० वाजता संप न झाले या तहकुब वशेष महासभेचे कायवृ त कायम करणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , द.२४/०३/२०२२ रोजी सकाळी ११.०० वाजता सपं न झाले या 
वशषे महासभेच े तसेच द.२४/०३/२०२२ रोजी दपुार  १२.०० वाजता संप न झाले या सवसाधारण 
महासभेचे व द.३१/०३/२०२२ रोजी सकाळी ११.०० वाजता संप न झाले या तहकुब वशषे महासभेचे 
कायवृ त कायम करणेस मजूंर  देणेत येत आहे. 

सवानुमत ेमजुंर 
  अनुकूल - ५४     

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

२) मौजे जळगांव शवार स.नं.२४७/३/अ ह  म.न.पा.खुल  जागा अ खल भारतीय ी. वामी 
समथ गु पीठ यांना समाज उपयोगी कामासाठ  देणेबाबत मा.उपमहापौर यांचेकडून आलेला तावा संदभात 
मा.महासभा ठराव .७७४ द.२४/०३/२०२२ चे नदशानूसार शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे.  

 

   

  

 

असा ठराव कर यात येतो क , मा.महासभा ठराव .७७४ द.२४/०३/२०२२ नसुार, मौज े
जळगांव शवार स.न.ं२४७/३/अ ह  म.न.पा.खुल  जागा अ खल भारतीय ी. वामी समथ गु पीठ 
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यानंा समाज उपयोगी कामासाठ  देणेबाबत  था नक नागर कांची हरकत नसलेबाबत शासनान े
था नक नागर क, पदा धकार  यांचेशी चचा करावी व यानसूार नयमा माणे ताव सादर करावा 

तोपयत सदरचा ताव तहकुब कर यात येत आहे. 
सवानुमते तहकूब 

   अनुकूल मत े :- ५४   तकुल मते :- ०० 
  सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 

  अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 
 

३) शासक य आयुवद णालय,जळगांव या णालयासाठ  महानगरपा लकेची मेह ण 
शवारातील ट .बी.सॅनीटोर यम ह  जागा ता पुर या कालावधीसाठ  भाडेप याने देणेबाबत शासनाकडुन आले या 
तावावर नणय घेणे.  

 
 

असा ठराव कर यात येतो क , अ ध ठाता शासक य आयुवद णालय जळगांव यांचे कडील 
जा. ./शाआ ज/आ था/ ण हत/इमारत/२२८/२०२२ द.१६/०२/२०२२ या प ानुसार शासक य आयुवद 

णालय व सल नीत महा वदयालय जळगांव येथे सु  कर यास शासनाकडुन मा यता मळालेल  
असुन या णालयासाठ  शासनाकडून मौज े चचंोल , ता.िज.जळगांव येथे जागा न चीत कर यात 
आलेल  आहे. सदर जागेवर ल बांधकाम या चाल ूअसनू यासाठ  काह  कालावधी लागणार आहे. 
या तव सदर णालयासाठ  सदर नयोजीत जागेवर ल बाधंकाम पुण होऊन उपल ध होई पयत 
पयायी जागेची यव था होण ेबाबत वनतंी केल  आहे. 

म.महासभा ठराव .७७२ द.२४/०३/२०२२ अ वये ज.श.म.पा. या बंद असले या शाळा, 
दवाखाने जागा ता परु या कालावधीसाठ  देणे बाबत ठराव पार त कर यात आलेला आहे. याबाबत 
मुख वैदयक य अ धकार  यांनी ट.बी.सॅनेटेर यम दवाखा याची रकामी जागा उ त तावीत 

शासक य आयुवद णालयासाठ  देणेकामी म.न.पा.चे संबं धत वभागाचा अ भ ाय घेवनु मळकत 
वभागामाफत पूढ ल कायवाह  करता येईल असे सूचीत केले आहे. 

यानूसार नगररचना वभागान ेपूढ ल माणे अहवाल दललेा आहे, मेह ण स.नं.४१८ व ४१९ 
पैक  मधील ट .बी.सॅनीटोर यम ह  जागा मंजरु वकास योजना (जुनी ह द) नसुार अ ती वातील 
सावजनीक व नमसावजनीक वापरा कर ता दश वलेल  आहे. मालक  ह का या कागदप ानसुार 
(भधुारण प दतीनसुार) सदर जागा सरकार  असनू भोगवटादार हणनु हाईस सडट यु नसीपल 
कमीट  जळगांव असे दश वलेल ेआहे. 

सोबत जोडले या नकाशात दश व या माणे या जागेतील नसस वाटर व डॉ टस ब डींग या 
इमारती म ये भाग स मती .०३ चे कायालय अि तवात आहे. तसेच वाटर लॉक पैक  पुव उ तर 
कोप यातील सु वातीचे ५ लॉक म.न.पा. वापरत (कु े नब जीकरण) आहे. वर ल जागांच े े  
वगळता, उवर त जागा व बांधकाम या बाबत भाडपे ा मु याकंन तपशील खाल ल माणे आहे. 

एकुण जागेचे े        २६७४६.५६ चौ.मी 
म.न.पा.वापराखाल  जागेचे े  (नसस वॉटर/डॉ. ब डीगं)  २५६४.१० चौ.मी 
(५०.५०+१.३३.५०)X१X३०० =     २७६०० चौ.मी. 
२०७ X ६८.६२ = १४२०२ चौ.मी     १३१९.६१ चौ.मी 
पेशटं वॉटर लॉक खाल ल े  
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३२००.५४/२८ लॉक =११४.३०५X२२ लॉक =   २५१४.७१ चौ.मी. 
डी पसर        ८८.०० चौ.मी 
न वळ खुल  जागा े       २०२६०.१४ चौ.मी 
खु या जागेवर ल भाडपे ा २०२६०.१४ X ३३१० X ८% नसुार .५३६४८८५/- ती वष 
बांधीव लॉक व ड पसर  यावर ल भाडपे ा – 
  २६०२.७१ X २२१२० X ८% दरानसुार X ३०% = .१३८१७२६/- ती वष आहे. 

वर ल माणे भाड ेबांधीव े ावर ल व खु या जागेवर ल भाडपे ा ती वष काढलेला आहे. तथापी या 
जागांपैक  खलु  जागा अथवा बांधीव जागा अथवा कती े  दयावयाच ेआहे याबाबत तावात नमदू 
नाह . याबाबत मळकत यव थापक यांनी खा ी क न भाडपे याने जागा देणे यो य होईल. 

वर नमदु के या माणे म.न.पा. या वापरात असलेल  जागा व इमारती वगळता उवर त 
े ासाठ  मु याकंन व भाड े न चीत केलेल ेआहे. 

शासनाचे श श द गणक दरानसुार सदर जागेच ेबांधीव इमारतीचे दर २२१२० त चौ.मी 
आहे. सदरची इमारत ५० वष पे ा जा त जुनी आहे. यानसुार ७०% घसारा ल ात घेता एका चौ.मी 
साठ  बांधीव इमारतीचे भाड े .५३१/- मा  ती चौ.मी ती वष अपे ीत आहे. तसेच खु या जागेचे 
दर .२६५/- मा  ती चौ.मी ती वष आहे. 

मळकत यव थापक यांनी पूढ ल माणे अ भ ाय दलेला आहे, शासक य आयुवद 
णालय,जळगांव तळमजला, शासक य म हला णालय इमारत, मोहाडी रोड,जळगांव यांचेकडील 

जा. ./शाआ ज/आ था/ ण हत/ इमारत/२२८/२०२२ द.१६/०२/२०२२ चे प  ा त झाले आहे. सदर 
प ात शासक य आयुवद णालयासाठ  मौज े चचंोल ,िज.जळगांव येथे जागा नि चत कर यात 
आलेल  आहे. सदर या जागेवर ल बांधकामाची या चाल ूअसनू यासाठ  काह  कालावधी लागाणार 
आहे. या तव या णालयासाठ  सदर नयोजीत जागेवर ल बांधकाम पूण होऊन उपल ध होई पयत 
या णालयासाठ  जागेची पयायी यव था होण ेअ यंत आव यक आहे. कर ता महानगरपा लका बंद 
झाले या शाळेची इमारत ता परु या कालावधीसाठ  वापरास मळणे बाबत वनतंी केल  आहे. 

जळगांव शहर महानगरपा लका,जळगावं यानंी म.महासभा ठराव .७७२ द.२४/०३/२०२२ 
अ वये ज.श.म.न. पा. या बंद असले या शाळा, दवाखान ेजागा ता परु या कालावधीसाठ  देणेबाबत 
मा यता दे यात आलेल  अस यान े या अनुषगंान े दवाखाना वभागा माफत काया वीत मेह ण 
शवारात शवाजी उदयानाच े प रसरात असलेले ट.बी. सॅनेटोर यम दवाखा याची जागा र त 
अस याबाबत तावीत आहे. 

याबाबत मखु वैदयक य अ धकार  यांनी ट.बी.सॅनेटो रयम दवाखा याची रकामी जागा उ त 
तावीत शासक य आयुवद णालयासाठ  दयावयाची अस यास सदर कामी मनपा शहर अ भयतंा व 

बांधकाम वभाग यांचा अ भ ाय घेवनू पूढ ल कायवाह  मळकत यव थापक यांच ेमाफत कर यात 
येईल असे सचूीत केले आहे. 

शासक य आयुवद णालय व सलंि नत महा वदयालय जळगांव यानंा ट.बी.सॅनेटोर यम 
दवाखा याची जागा नगररचना वभागान े नि चत केलेले े फळ व भाडदेरानसुार देता येईल. ट.बी. 
सॅनेटोर यम दवाखा या या जागेत एकुण २८ लॉक पैक  मनपा ता यातील बांधीव जागा ( लॉक) 
वगळता उवर त २२ लॉक व १ ड पे सर  तसेच खुल  जागा एकूण े फळ २०२६०.१४ चौ.मी. 
(नगररचना वभागान ेठरवून दललेे) मनपाच ेता यात आहे. 

अ ध ठाता शासक य आयुवद णालय जळगांव यांच े द.१६/०२/२०२२ च े अजानुसार व 
नगररचना वभागान ेठरवून दललेे दर बांधीव े ासाठ  .५३१/- चौ.मी. तवष व खु या जागेसाठ  
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.२६५/- त चौ.मी. वा षक या माणे भाडदेर ठरवून दलेले आहे. सदर दरानसुार अ ध ठाता 
शासक य आयुवद णालय जळगांव यानंा आव यक असलेले बांधीव व खुल जागा भाडते वावर देणेस 
मा यता दान कर यात येत आहे. तसेच उ त दरानसुार होणारे भाड े या अनुषगंीक मनपा 
मालम ता कर व मनपा इतर कर, शासक य कर भरणा करणे आव यक राह ल. उ त अट  नसुार व 
म.न.पा. या इतर अट  व शत नसुार म.महासभा ठराव मांक ७७२ द.२४/०३/२०२२ अ वये ता परु या 
व पात भाडते वावर देणेस मा यता दान कर यात येत आहे.  

 
सवानुमत ेमजुंर 

  अनुकूल मते  :- ५४   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 

 अनमुोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 
४) भाडेप ा मुदत न संपले या यापार  संकुलातील गाळेधारकांनी केले या 

अन धकृत र या ह तांतरणाबाबत गाळेधारकांकडून वह त ह तांतरण शु का य त र त दंड वसूल करणे संदभात 
धोरण ठर वणे बाबत शासनाकडुन आले या तावावर नरण्य घेणे. 

 .

 .
 

   

 

  

  
 .

 
 .  .

 .
 .
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असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लकेच े भाडपे ा मुदत न संपलेले 
यापार  संकुलातील गाळयांच े गाळे ह तातंरण (नाव बदल) शु क ठर वणेचे धोरण नि चत 
करणेबाबत शासनाकडुन सादर केले या तावानसुार महासभने ेठराव .६३५ द.१५/१२/२०२१ पार त 
केलेला आहे. सदर ठरावा या अनुषगंान ेकायवाह  करणसेंदभात आयु त यानंी द.३१/०३/२०२२ रोजी 
मा यता दलले  आहे. 

त काल न कायकार  कर अ ध क याचें द.२०/११/२०१३ रोजी या आदेशा वये पुढ ल 
आदेशापावतेो ह तातंरण (नाव बदल) करणांवर कायवाह  क  नये असे आदे शत कर यात आललेे 
होत,े तसेच भाडकेरारना यात “गाळेधारकाने शासना या पुव परवानगी शवाय गाळा ह तातंरण क  
नये” असे नद शत केलेले आहे. तर  सु दा बहुत:श गाळेधारकांनी महानगरपा लके या पुव परवानगी 
शवाय पर पर गाळा ह तातंरण क न इकडसे ताव सादर केलेले आहे, व कर त आहे. परंतु 
महासभा ठराव ं .६३५ द.१५/१२/२०२१ पार त होईपावेतो, ततृ ह तातंरण (नाव बदल) येबाबत 
धोरण नि चत नस यान े गाळेधारकानंी महानगरपा लकेत सादर केले या ह तातंरण (नाव बदल) 

तावावर कायवाह  कर यात आलेल  नाह , असे असतानंा देखील गाळेधारकानंी पर पर गाळा 
ह तातंरण क न यवसाय सु  के याचे आढळून येते. गाळेधारकांची सदरची कृती ह  त काल न न.पा. 
तसेच महानगरपा लके या प ट व ग भत अट  व शत च े उ लघंन करणार  आहे. तसेच महारा  
महानगरपा लका अ ध नयम कलम ८१ (ब)(१) (अ)(चार) चे उ लघंन करणार  अस यान े संबंधीत 
गाळेधारकासं गाळयातनू काढून टाक याचा आदेश का दे यात येऊ नये, या आशयाची नोट स व 
त नंतर आदेश दे याची तरतूद आहे. तसेच महारा  महानगरपा लका अ ध नयम कलम ८१(ब)(६) 
नसुार या गाळेधारकास पोट कलम (१), खंड (अ), उपखंड (एक) ते (चार) अ वये कोण याह  जागा 
सोडन जा याब ल िजला आदेश दे यात आला असेल अशी य ती नोट स बजाव यात आले या 
तारखेपासनू एक म ह या या आत कंवा आयु त जो अवधी मा य कर ल या अवधीत थकले या 
भाडयाची व कराची र कम आयु तास देईल कंवा यथाि थती, तन ेउ लघंन केले या अट  आयु ताचे 
समाधान होईल अशा र तीन े पुण कर ल कंवा अ यथा पालन कर ल तर आयु त पोट कलम (३) 
अ वये अशा य तीस काढून टाक याऐवजी (पव त उ लघंनाब ल नुकसानभरपाई कंवा भरपाई 
हणनू कोणतीह  र कम देणे अस यास तचा समावशे क न) अशा कोण याह  अट  अस यास, या 

अट ंवर पोट कलम (१) अ वयेचा आदेश र  कर ल, आ ण यानंतर अशी य ती त यावर अशी 
नोट स बजाव यात आ या या लगतपवू  या अट ंवर तन ेजागा धारण के या असतील या अट ंवर 
जागा धारण कर याचे चाल ूठेवील. असे नमूद आहे. 

ते हा अस ेअ नय मत ह तांतरण नयमानुकूल कर यासाठ , गाळेधारकानंी महानगरपा लके या 
प ट  व ग भत अट , शत चे पुव त उ लंघन के याबाबत एकुण .२५,०००/-(पंचवीस हजार पये) 

मा  दंड वसलू क न, गाळेधारकांनी महानगरपा लकेत सादर केले या ह तातंरण (नाव बदल) 
तावावर महासभा ठराव ं .६३५ द.१५/१२/२०२१ अ वये वह त ह तातंरण शु क आका न कायवाह  

करता येईल असे मत आहे. परंतु जर एका गाळयाचे एका पे ा जा त वेळेस अन धकृत ह तातंरण 
झा याच े नदशनास आ यास, अ या प रि थतीत सदर गाळया या येक अन धकृत 
ह तातंरणाकर ता .२५,०००/-(पंचवीस हजार पये) मा  दंड वसलू के यानतंरच पुढ ल कायवाह  करणे 
उ चत राह ल मा  १ जून २०२२ नतंर अन धकृत ह तातंरण के यास उपरो त माणे दंड आका न 
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ह तातंरण नय मत कर याची सवलत लाग ून करता, अशा गाळयावर अ ध नयमातील तरतदू नसूार 
कायवाह  कर यात येईल असे शासनाचे तावात नमूद आहे. 

तथापी सभागहृात झाले या नणयानूसार जर एका गाळयाच े एका पे ा जा त वेळेस 
अन धकृत ह तातंरण झा याचे नदशनास आ यास, अ या प रि थतीत सदर गाळयास अन धकृत 
ह तातंरणाकर ता एकदाच .२५,०००/-(पंचवीस हजार पये) मा  दंड वसूल कर यात यावा तसेच 
याक रता ६ म हनेपयत मुदत दे यात येत असून यानतंर येक अन धकृत ह तातंरणाक रता 

येकवळेी .२५,०००/-(पंचवीस हजार पये) मा  शु क वसूल करणेस मा यता दान कर यात येत 
आहे.  

सवानुमत ेमजुंर 
   अनुकूल मते  :- ५४   तकुल मत े:- ०० 

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

५) मा.महासभा ठराव .४१३ द.२६/०२/२०२१ अ वये जळगांव शहर महानगरपा लका 
ह ीतील सन २००१ पुव चे अि त वात असलेल  बांधकामे महारा  गंुठेवार  अ ध नयम २००१ अंतगत 
नयमाकुल करणे कामी सन २०२१-२२ पयत मुदतवाढ दे यात आलेल  होती तथा प अजनुह  बहुत:श 
भुखंड/अ भ यास नयमाकुल करणे बाक  अस याने गुंठेवार  वकास अ ध नयम २००१ अ वये भुखंड 
नयमानुकूल करणेस सन-२०२२-२३ अखेर पयत मुदतवाढ मळणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर 
नणय घेणे.   
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असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लका ह ीतील सन २००१ पुव चे अि त वात 
असलेल  बांधकामे महारा  गंुठेवार  अ ध नयम २००१ अंतगत नयमाकुल करणे कामी मा.महासभा ठराव 
.४१३ द.२६/०२/२०२१ अ वये आ थक वष सन २०२१-२२ पयत मुदतवाढ दे यात आलेल  होती. तथा प सदर 

मुदतीत गंुठेवार  अंतगत नयमानुकल करणा या भुखंडाचे/अ भ यासाचे अजुनह  बहुत:श भुखंड/अ भ यास 
नयमानुकुल करणे बाक  आहे. 
१) महारा  शासन राजप  द.१३/०८/२००१ महार  गंुठेवार  वकास अ ध नयम स द झा या या 

तारखेपासुन लागु कर यात आलेला आहे. 
२) वर ल अ ध नयम अंमलात आ यापासुन, आत अथवा नयोजन ा धकरण मुदत वाढवुन देईल अ या 

मुदतीत नयमा धन करणेसाठ  अज करता येईल, या माणे अट आहे. मा  शासन प रप क ./गंुठे 
१००३/४६०/ . .७७ /न व-३० द.०९/०७/२००३ नुसार ३१/०३/२००३ नंतरह  नयमाधीन कर याची या 
चालु ठेवणेबाबत नदश दे यात आले आहे. 

३) मा.महासभा ठराव .१४८ द.०६/०६/२०१९ अ वये गंुठेवार  अ ध नयम २००१ अंतगत जळगांव शहर 
महानगरपा लकेकडे वह त नमुनया माणे ताव सादर करतांना महानगरपा लकेचे जे आ कटे ट, 
न दणीकृत इंजीनीअर असतील यांचेकडून हे काम नयमानुसार क न घेणे बाबत मा यता दलेल  आहे. 

४) जळगांव महानगरपा लका महासभा ठराव .४१३ द.२६/०२/२०२१ अ वये “गंुठेवार  नयमाकुल करणे 
कामी सन २०२१-२२ या आ थक वषाकर ता मुदतवाढ दलेल  होती ” 

गंुठेवार  अ ध नयम २००१ मधील तरतदु नुसार जळगाव शहर म.न.पा. ह ीमधील उवर त गंुठेवार  
वकास जे अदयापपावेतो नयमानुकुल झालेला नाह  असा वकास नयमानुकुल करणे गरजेचे असुन 
यामधुन मनपास आ थक उ प न मळु शकेल. 
मा. धान आवास योजनेची घरकुलासाठ  अथसहा य ा त होत अस याने गंुठेवार  अंतगत मोठया 

माणात वचारणा होत आहेत. यामळेु गंुठेवार  वकास नयमीत कर याची या पूढ ल आ थक वष सन 
२०२२-२३ अखेर पयत मुदतवाढ देणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

गंुठेवार  अ ध नयमा अंतगत भूखंड नयमानुकुल करणेची नागर कांना मा हती नस यामुळे 
नागर कांकडून मुदतवाढ कर ता वारंवार मागणी होत असते याकर ता शासनाने सदर भागांम ये मा हती फलक 
लावून नागर कांना याबाबतची मा हती दयावी तसेच भूखंड नयमानुकुल करताना ओपन पेस, र ते यांची मा हती 
घेवून भूखंड नयमानुकुल करावे तसेच शासन नयमात काह  बदल झालेला असेल तर याचा सु दा वचार 
कर यात यावा. 

सवानुमते मंजुर 
  अनुकूल मत े :- ५४   तकुल मते :- ०० 

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

६) मंजुर वकास योजना (वा.ह) आ हाणे गट नं.७६०/१ मधील आर ण .२८,गाडन 
बाबत, रट या चका ं .३९४७/२०२० म ये मे.उ च यायालय मुंबई औरंगाबाद खंड पठाने द.२१/०२/२०२२ रोजी 
दले या नणयानुसार वह त कालावधीत भूसंपादनाची या पुण करणेसाठ  भूसंपादन खचास  तसेच याकामी 
येणा या एकूण खचास मा यता मळणे कामी शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 
  



 24

 

  

 
 

 

 



 25

   

 

  
 .  

.

.

 



 26

 .  
.

 

 



 27

  

असा ठराव कर यात येतो क , मंजुर वकास योजना (वा.ह) आ हाणे गट नं.७६०/१ मधील आर ण 
.२८,गाडन बाबत, रट या चका ं .३९४७/२०२० म ये मे.उ च यायालय मुंबई औरंगाबाद खंड पठाने 
द.२१/०२/२०२२ रोजी दले या नणयानुसार वह त कालावधीत भूसंपादनाची या पुण करणेसाठ  
महानगरपा लकेची आ थक ि थती पहाता या ज मनीचे भूसंपादन कामी ज मन मालक यांना ट .डी.आर दे यास 
मा यता दान कर यात येत आहे. 

 
सवानुमते मंजुर 

  अनुकूल मत े :- ५४   तकुल मते :- ०० 
 सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 
 अनुमोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान 

 

७) महारा  महानगरपा लका अ ध नयम कलम १४० अ मधील तरतुद नुसार 
मालम ता कराची र कम आगाऊ भर यातून सुट देणे बाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 

 

 

 .
 .  .  
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असा ठराव कर यात येतो क , महारा  महानगरपा लका अ ध नयम कलम १४० अ मधील 
तरतुद नसुार मालम ता कर दे याक रता मु यत: पा  असणार  कोणतीह  य ती, असा कर या 
योजनाक रता बलातं व नद ट केले या दनांकापवु  भरत असेल कंवा असा कर संपुण वषाक रता 

आगाऊ भरत असले तर तला महानगरपा लका सवसाधारण आदेशा दारे नधा रत क रल अ या दरान े
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मालम ताकर भर यातनु सटु दे यात येईल आ ण मालम ते या वापरक या या वेगवगेळया वगाक रता 
अशी सुट दे याचे वेगवगेळे दर व न द ट करता येतील. 

व रल तरतुद नंसुार यापवु  महासभा ठराव .३२१ द.१३/०८/२००९ अ वये 
१. मालम ताकराचा संपणू वषाक रता दनांक ३० ए ल पयत पुण भरणा के यास ७% रबटे 
२. अ) १ ए ल रोजी देय होणा या ह याची र कम ३० ए ल पयत भरणा के यास ५% रबटे  

ब) १ ऑ ट बर रोजी देय होणा या ह याची र कम ३१ ऑ ट बर पयत भरणा के यास ५% 
रबटे 

३. देयकांत नमदु र कम देयक दनांका पासनु भरणा के यास कंवा मागणी सुचना मळ यापुव  
भरणा के यास ३% रबटे अशा कारे सुट देणेबाबत ठराव पा रत कर यात आलेला होता. 
त नंतर म. थायी स मती ठराव .२१७ द.१८/०२/२०१५ अ वये, 

ए ल म ह यात मालम ताकराचा भरणा करणा या नागर कासं ७% सुट दे यात येते याऐवजी 
८% सटु देणे बाबत शासनाने सचु वल े असता, याऐवजी सदरची सटु १०% करणे बाबत ठराव 
पा रत कर यात आला. त नंतर सन २०१६-१७ चे अंदाजप क म. थायी स मतीकड ेसादर करतांना 
आयु त यांनी खाल ल माणे सुट देणेबाबत ताव सादर केला असता, 
१. मालम ताकराचा संपणू वषाक रता दनांक ३० ए ल पयत पुण भरणा के यास १०% रबेट 
२. ३१ जुल ैपयत मालम ताकराचा भरणा करणा या मळकतधारकानंा ७% रबेट 
३. १ ऑग ट त े३१ ऑ टोबर पयत मालम ताकराचा भरणा करणा या मळकतधारकांना ५% 
४. १ नो हबर त े३१ डसबर पयत मालम ताकराचा भरणा करणा या मळकतधारकांना ३% रबेट 

थायी स मती ठराव .४३४ द.२८/०४/२०१६ अ वये आयु त यांच े तावासं मा यता दान 
केलेल  होती. 

आथ क वष २०२१-२२ म ये मालम ताकराच े फेरमु यांकन क न सधुा रत मागणी देयकाचं े
वाटपाच ेकाम माच २०२२ या शवेट या आठवडयात कर यात आलेले आहे. यामुळे मळकतधारकातं 
सदर बलाबंाबत सं म नमाण झाललेा आहे. तसेच जवळ-जवळ २० वषानंतर फेरमु यांकन झालेल े
अस यान ेमालम ताकरांत वाढ झालले  आहे. यामुळे सन २०२२-२३ साठ  मालम ता कराचा आगाऊ 
भरणा करणा या मळकतधारकानंी मालम ताकर व पाणीप ी कराचा भरणा द.३१/०५/२०२२ पयत 
के यास १०% सुट अनु ेय करणे यो य होईल यामळेु मालम ताकर व पाणीप ी करा या वसलु  वर 
सु दा चांगला पर णाम होईल यामुळे सदर सुट अनु ये करणेस तसेच द.०१/०६/२०२२ त े चाल ू
आ थक वषाचे मागणी देयक बजा व यापासून १५ दवसातं भरणा के यास ५% सटु अनु ये करता 
येईल. मा  कराचा भरणा करणे कामी संबंधीत मळकतधारकानंा महारा  महानगरपा लका 
अ ध नयम अनसुूची ड, करण आठ, कराधान नयम ४१ मधील तरतूद नसुार थक त करावर 
शा तीची आकारणी करणे बंधनकारक आहे. असे तावात नमदू केले आहे. 

तथापी सभागहृात झाले या चचनूसार मे. थाप य कंपनी माफत कर यात आले या 
सव णात हरकतीवर नणय घेणे सु  अस याने व या मळकत धारकानंी अपील दाखल केले असुन 
यावर नणय झालेला नस यान ेअसे मळकत धारक १०% सुट पासनु वं चत राहू नये हणनू सन 
२०२२-२३ साठ  मालम ता कराचा आगाऊ भरणा करणा या मळकतधारकानंी मालम ताकर व 
पाणीप ी कराचा भरणा द.३०/०६/२०२२ पयत के यास १०% सुट अनु ये करणेस मा यता दान 
कर यात येत आहे. तसेच द.०१/०७/२०२२ त ेचाल ूआ थक वषाचे मागणी देयक बजा व यापासनू १५ 
दवसातं भरणा के यास ५% सटु अनु ये करणेस मा यता दान कर यात येत आहे मा  कराचा 
भरणा करणे कामी संबंधीत मळकतधारकानंा महारा  महानगरपा लका अ ध नयम अनसुूची ड, 
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करण आठ, कराधान नयम ४१ मधील तरतदू नसुार थक त करावर शा तीची आकारणी करणे 
बंधनकारक आहे. 

सवानुमत ेमजुंर 
  अनुकूल मते  :- ५४   तकुल मत े:- ०० 

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

८) म हलां या नावे असले या राह या नवासी मळकतीस ५% अ तर त सुट 
मळणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 

 

 

 

असा ठराव कर यात येतो क , मा.महापौर सो, सौ.जय ीताई सु नल महाजन यांचेकडील प  
जा. ./ज.श. म.न.पा./म.का./३७/ द.१०/०५/२०२२ रोजी ा त झालेले असून सदर प ात पूढ ल माण ेनमुद 
आहे “ देशात म हला सबल करणासाठ  तसेच यांना समान ह क/सधंी उपल ध क न देणसेाठ  क  शासन 
व रा य शासना या म हला व बालक याण वभागा दारे व वध योजना जसे, मोफत श ण, मातवृदंना, 
उ वला योजनांतगत मोफत गॅस कने शन तसेच म हला या वशषे कायाब ल व वध पुर कार देवुन 
यांना ो साह त कर त आहेत. जळगावं शहरातील म हलांच े िजवनमान उंचावण े यांचा स मान 
वाढ वणे या ट न ेजळगावं शहर महानगरपा लकेकडून देखील व वध योजना राब वत आहे. या अंतगत 
जळगावं शहर मनपा कडून देखील म हलासंाठ  काह  करामं य े सटु द यास शहरातील म हलाकंड े
वत: या नाव ेअसले या ह का या मालम ता उपल ध होव ूशकते. 

कर ता आपणासं सु चत कर यात येत े क , उपरो त नमूद कारणा तव जळगांव शहर 
महानगरपा लकेतफ शहरातील म हलां या नांव ेअसले या मालम तां या करांत कमान ५ ट के सटू देण े
सदंभात धोरणा मक नणय घेणचेा ताव ये या महासभे या पटलावर सादर करण े बाबत संबधंीतांना 
आदेश हावते ” असे नमुद आहे. तसेच सदर प ावर उपायु त महसुल यांनी भाग स मती .०१ ते ०४ 
कडसे “ वर त कायवाह तव” असे नदश दलेल ेआहेत. 

सदर प ा या अनुषगंान ेमहारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील तरतुद ंचा वचार केला असता, 
महारा  महानगरपा लका अ ध नयमाच ेकलम १४० (अ) म ये खाल ल माण ेनमुद आहे. 
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“१४०-अ.मालम ता कराची र कम आगाऊ भर यातनू सटू.- 
या अ ध नयमात काह ह  अंतभतू असल ेतर , मालम ता कर दे याक रता मु यत: पा  असणार  

कोणतीह  य ती, असा कर या योजनाक रता बलांत व नद ट केले या दनाकंापुव  भरत असले कंवा 
असा कर संपुण वषाक रता आगाऊ भरत असेल तर तला महानगरपा लका सवसाधारण आदेशा दारे 
नधा रत क रल अशा दराने मालम ताकर भर यातनु सटु दे यात येईल आ ण मालम ते या वापरक या या 
वगेवगेळया वगाक रता अशी सुट दे याच ेवेगवगेळे दर व न द ट करता येतील.” 

महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील उ त तरतुद अ वय े म हलाचं े नाव े असले या फ त 
एका रहा या नवासी मळकतीस मालम ताकरात (रा य शासनाचे कर वगळून) अ त र त ५% सटू 
खाल ल अट  व शत या अ धन राहून देणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 
१. म हलां या नाव ेअसले या मळकती क  या सदर म हले या राह या व नवासी आहेत. 
२. भाडयाने दले या मळकतीस तसचे अ नवासी वापरा या मळकतीस सदर सटु लाग ुराहणार नाह . 
३. सदर मळकतीवर कोण याह  कारची थकबाक  असता कामा नये. 
४. शहरातील कोण याह  फ त एकाच मळकतीवर सदर सुट देय राह ल. 
५. सदर मळकतीच ेमालक  ह काच ेकायदेशीर कागदप  ेमहानगरपा लकेकडसे सादर के यानंतर सदर 

सटु देय राह ल. 
६. सदर मळकत ह  केवळ म हले या नांव ेअसावी ती संयु त र या पु ष व म हला यांचे नांवे नसावी. 

तथापी सन २०२२-२३ म ये आज पयत खाल ल त यात नमदु मळकतधारकांनी १०% सुटचा लाभ 
घेतलेला आहे. 

भाग स मती माकं भरणा केले या मळकतधारकांची सं या भरणा केलेल  र कम 
१ ४८१९ ४४८४११८४ 
२ २६२१ १९०९५३४१ 
३ ३२४० २६०६८३६२ 
४ ५४९० ४०३९२६१८ 

       एकुण १६१७० १३०३९७५०५ 

उ त त यात नमुद मळकतधारकांपैक  काह  मळकतधारक उ त नमुद बाबींची पुतता 
करणारे अस याची श यता अस याने यातील पा  मळकतधारकांना व रल सवलतीचा लाभ देणसे व 
यानसुार पुढ ल वषा या देयकात समायोजनास मा यता दान कर यात येत आहे तसेच सदर 
अ त र त सुट फ त कलम १४० अ नसुार द या जाणा या १०% सुटचा कालावधी असेल याच 
कालावधीत देणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 
सवानुमत ेमजुंर 

  अनुकूल मते  :- ५४   तकुल मत े:- ०० 
 सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 
अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

९) मनपा मालक या मेह ण स.नं.५०९ व पं ाळा गट नं.२६१ व २६० (पाट) येथे 
८६१ घरकुल बांध याचा ताव MHDC कडे ह तांत रत कर याबाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय 
घेणे. 
 



 32

 . 

 

 

  
 

 

 

 
 
 



 33

 

 

   

 

 
  

  
 

 
   

    
 

 
 

 
 

  
   

 

 
 



 34

 

असा ठराव कर यात येतो क , मनपा मालक या मेह ण स.नं.५०९ व पं ाळा गट नं.२६१ व २६० 
(पाट) येथे ८६१ घरकुल बांध याचा ताव MHDC कडे ह तांत रत कर याबाबत महानगरपा लकेचे आ थक ह त 
पाहता शासनाचा ताव अमा य करणेत येत आहे. 
 सवानुमते नामंजुर 

  अनुकूल मत े :- ५४   तकुल मते :- ०० 
 सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 
 अनुमोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान 

 

१०) िज हयातील गावांची व यांची व र यांची जातीवाचक नांवे बदलुन न वन नावे 
देणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , शासन नणयास अनुस न जळगांव शहर महानगरपा लका े ातील 
जातीवाचक व यांची व र यांची नांवे बदल या कामी स ह ण कर यात आले असुन यानुसार मनपा े ात 
जातीवाचक नावे असलेलया एकुण ५९ व या/ग ल  अस याचे आढळुन आले आहे. शासन नणया नुसार 
रा यातील अनेक शहरातील व ामीण भागातील अनेक गावाचंी, व यांची व र यांची नावे जातीवाचक 
अस याची बाब महारा ा सार या पुरोगामी रा याला भुषणवाह नस यामुळे रा यात सामाजीक सलोखा व 
सौदाय नमाण होऊन रा य एका मता वृ द गत हो या या ट ने अ या सव गावांची व यांची व र यांची 
नावे बदलुन अ या जातीवाचक नावांऐवजी महापु षांची व लोकशाह  मु यांशी नगडीत नावे दे यास मा यता 
दे यात आलेल  आहे. 

या अनुस न वभागीय आयु त यां या अ धप याखाल  झाले या बैठक त दे यात आले या 
नदशानसुार जळगांव शहर महानगर पालका े ातील जातीवाचक नावे असले या व या व र यांची एकुण ५९ 
नांवे बदलुन या व यांना व र यांना महापु षांची व लोकशाह  मु यांशी नगडीत नावे दे यासाठ  
अ ती वातील नावांची याद  व दयावया या न वन नावांची सुची खाल  नमूद केले माणे असुन या सुचीतील 
नावे अथवा स मा.नगरसेवक सुचवतील ती नांवे  तसेच सभागहृात झाले या चचनूसार सदर नांवे अं तम 
करताना था नक नागर कांचे मत जाणून घेवून तसेच यासंबंधी दै नक वृ तप ात जाह र कटन देवून यानूसार 
नागर क, स मा.सद य सूचवतील यानूसार सदर प रसरातील जाती वाचक नावे असले या व या, र ते व 
चौकांना न वन नावे देणेस मा यता दान कर यात येत आहे तसेच न वन नावांना शासना या राजप ात 
स द  देणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

अ.नं. भाग 
. 

प रसराचे नांव जाती वाचक व यांची नावे एकुण 
सं या 

सुच व यात येत असलेल  न वन 
नांवे 

१. ४,५ न व पेठ, जुने 
जळगांव, बळीराम 
पेठ, श नपेठ, 
चौघुले लॉट व 
प रसर 

मेहतर कॉलनी, गवळी वाडा, 
भलपुरा, सोनार ग ल , बोहरा 
ग ल , खाट क वाडा, मोची 
वाडा, मांग ग ल , गवळी 
वाडा, कंुभार वाडा, मारवाडी 
ग ल , भट ग ल , बागवान 
ग ल , बार  वाडा, तेल  चौक, 
ा हण ग ल , गुजराती 

ग ल , इ लामपुरा, जोशी 
वाडा, सोनार ग ल  तंटया भल 
सोसायट . 

२१ गु  नानक कॉलनी, ीकृ ण 
नगर, आझाद चौक, संत नरहर  
नगर, महा मा नगर, 
ए.पी.जे.अ दलु कलाम नगर, संत 
र वदास नगर, सतं गोरोबा नगर, 
महा वर नगर, परशुराम नगर, 
भारत नगर, संताजी नगर, पेशवा 
नगर, जय िजन  नगर, सरदार 
व लभभाई पटेल नगर, टपु 
सुलतान नगर, वासुदेव नगर, संत 
नरहर  नगर, एकल य सोसायट . 

२. ०९ पं ाळा गावठाण धनगर वाडा, वाणी ग ल , 
जोशी वाडा, धोबी वाडा, मोची 
वाडा, मुसलमान वाडा 

०६ जय म हार नगर, एकता नगर, 
संत गाडगेबाबा नगर, लोकमा य 
नगर, जय हदं नगर 

३. १० पं ाळा प रसर बार  वाडा, पजंार  वाडा, 
कंुभार वाडा, भल वाडा 

०४ अशोक नगर, वरा य नगर, 
ीराम नगर, महादेव नगर, 

पावती नगर 
४.  ह र व ल नगर तडवी वाडा, वडर वाडा, धनगर 

वाडा, भोईवाडा, भलाट  
०५ सातपुडा नगर, ब नाथ नगर, 

नवनाथ नगर, केदारनाथ नगर, 
व वनाथ नगर, अ ह यादेवी नगर 
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५. १४ तांबापुरा गवळी वाडा, भलाट , कंजर 
वाडा, पटेल ग ल , फक र 
वाडा 

०५ राधीका नगर, यशोदा नगर, 
नंदलाल नगर, शव पावती नगर, 
तरंगा नगर, वजय नगर, 
अ भमान नगर, आनंद नगर 

पंचशील नगर बौ दवाडा, पजंार वाडा, 
भीलवाडा 

०३ रमाईनगर, इन लाब नगर, संदेश 
नगर 

 
अ.नं. भाग 

. 
प रसराचे नांव जाती वाचक व यांची नावे एकुण 

सं या 
सुच व यात येत असलेल  
न वन नांवे 

६. १६ सधंी कॉलनी नाथवाडा, कंजरवाडा, सधंी 
कॉलनी, न वन जोशी कॉलनी 

०४ गु नाथ नगर, गो वदं नगर, 
राधा वामी नगर, गोवधन 
नगर, इं  नगर, सधंु नगर 

७. ०१,०२ शवाजी नगर पटेल वाडी, शखवाल नगर, 
कंुभारवाडा 

०३ वामी नारायण नगर, नसग 
नगर, हपुर  नगर, गीरणा नगर 

८. १७  बुनकर वाडा ०१ संत मीराई नगर 

९. ०३ जुने जळगांव 
खेडी 

कोळी पेठ, म यार वाडा, बार  
नगर 

०३ रामायण नगर, पंडीत जवाहर 
नगर, पाथ नगर 

१०. १८ मा टर कॉलनी बौ द वाडा ०१  सं वधान नगर, गौतम नगर 

११. १९ सु ीम कॉलनी वडर वाडा, कंजर वाडा, बौ द 
वाडा ( स दाथ नगर) 

०३ रेणुका नगर, वदया नगर, गोमती 
नगर, वातं  नगर, बालकवी 
नगर, कां याजल  नगर 

 

सवानुमते मंजुर 
   अनुकूल मत े :- ५४   तकुल मते :- ०० 

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

११) महानगरपा लके या व वध कामकाजासाठ  TATA-HITACHI-Z-AXIS140H पोकलँड 
म शन मनपा फंडा अंतगत खरेद  करणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , मा.महापौर कायालयाकडील प  .जा. ./जशमनपा/ 
म.का.१८/२०२१-२२ द.१२/०४/२०२१ अ वये जळगांव शहराचा वाढता व तार ल ात घेता बर चशी 
वकास कामे कायपथावर असनु अनके कामे ता वत आहेत. सदर कामी महानगरपा लकेकड े
अदयावत अशा म शनर ची आव यकता वारंवार भासत आहे. या सगंी महानगरपा लकेस अ या 
म शनर  उदा.ज.ेसी.बी., पोकलँड म शन भाडते वावर उपल ध क न घेवनू कामे हाताळ यात येत 
असतात. मा  सदर म शनर  वारंवार भाड ेत वावर घेणे उ चत वाटत नाह . 

आरो य वभागाकडील मु य व छता नर क, सहा.आयु त (साव.आरो य) यां या मागणी 
माणे पोकलँड आ हाण े शवार येथे कामकाजाक रता आव यक आहे. तसेच जळगांव शहरातील लहान, 

मोठे नाल ेसाफ- सफाई करण ेकचरा डपं करणे, वे ट मटे रयची उचल करणे कामी पोकलँड म शनची 
आव यकता आहे. 

व त आयोगाअंतगत नधी उपल ध न झा याने सदरचा ताव लं बत होता. 
मु यलेखा धकार  यांचेकडील दनांक ११/०५/२०२२ रोजी या अ भ ायानुसार सन २०२२-२३ या 
भांडवल  खच मनपा नधीतुन करावयाची काम े न वन वाहन फायर / आरो य वाहन खरेद  या 
लेखा शषा अंतगत तरतदू र कम .०४.०० कोट  मा ची तरतूद कर यात आलेल  आहे. यानसुार 
TATA-HITACHI-Z-AXIS140H पोकलँड म शन मनपा फंडा अंतगत खरेद  करण ेकामी येणारा र कम 
.५५,१३,७४६/- मा च ेखचास मा यता दान कर यात येत आहे. 

सवानुमत ेमजुंर 
  अनुकूल मते  :- ५४   तकुल मत े:- ०० 

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

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 २०५ 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 नतेा,मनपा जळगांव यांचेकडसे वकास कामांच े ताव सादर केलले े
असून ते व वध शासक य योजनांतुन घेणबेाबत वनंती केलेल  आहे. सदर वकास काम ेिज हा नयोजन 
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मंडळ व रा य शासना या नधीतुन घेणबेाबत िज हा नयोजन मंडळातील, नागर  द लते तर, 
नगरो थान, द लत व ती सधुारणा योजना, ठ कर बा पा आ दवासी योजना, नॅशनल ि लन एअर ो ाम 
नधी, ना व यपुण इ याद  तसेच रा य शासना या नगर वकास वभागातुन ह  मलुभूत सुखसु वधा, 
नगरो थान, वशषे नधी, ना व यपुण तसेच वै श टयपुण योजनेतनु काम े सचु वलेल  असून यास 
मा.महासभेची मा यता मळण े कामी ताव सादर केलेल े अस यान े मा.महापौर व वरोधी 
प नतेा,मनपा,जळगावं यांनी सादर केले या यासोबत या याद तील अ. .०१ ते २०५ वकास कामे 
उपरो त नमूद व वध शासक य योजनां या नधीमधून करणसे मा यता दान कर यात येत आहे.   

तसेच सभागहृात झाले या चचनसूार तसेच मा. पठा सन अ धकार  यांनी सभागहृात दले या 
नदशानसूार १) स मा.सद य, ी.कैलास नारायण सोनवण े यांनी सचु वले या भाग .०४ म ये 
ठक ठकाणी कॉ टंचे र त े तयार करण े २) स मा.सद य, ी.राज  झप  पाट ल व ३) 
स मा.सद य, ी.सदा शव गणपत ढेकळे यांचे प ाम ये भाग ं .१४ म ये सचु वलेल  एकूण १२ काम े
यासोबत या याद तील पेज नं ०९ व १० म ये समा व ठ केलेल ेअ. .०१ ते १३ वकास काम ेउपरो त 
नमदू व वध शासक य योजनां या नधीमधून करणेस मा यता दान कर यात येत आहे.  

सवानमुत ेमंजुर 
  अनुकूल मत े :- ५४   तकुल मत े:- ०० 

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

1 ॲङिदलीप पोकळे  भाग . 1 राजमालती नगर ते स सम पाक (आ हाणे िशवार) 
पयत या ना यास दो ही बाजुस संर ण भत बांधणे  

13000000 

2 35600000  भाग . 1 दधु फेडरेशन मागील नाला ते गु ता फाम हाऊस 
मागील बाजुपयत मोठी गटार बांधणे  5000000 

3    भाग . 1 िसटी कॉलनी मधील मु य गटार हिरओम नगर पयत 
बांधणे  

7100000 

4     भाग . 1 ल मी नगर ते के.सी. पाक पयत रोडचे दो ही बाजुस 
गटार बांधणे  

5000000 

5    भाग . 1 गु ता फाम हाऊस मागील मोठी गटार बांधणे  3000000 
6    भाग . 1 ि भुवन कॉलनी समोरील गटार बांधणे 2500000 
7 सौ.कांचन सोनवणे 2 भाग . 2 पुंडिलक नामदेव मनपा कमचारी कांचन नगर यांचे 

घरापासुन ते नाना न वरे, िम लद क डु यांचे मेहूणे यांचे घरापयत 
र ता डांबरीकरण करणे 

2000000 

8 30700000   भाग . 2 हिरओम नगर मधील बाजीराव महीपत यांचे घरापासून 
ते हनुमान मंदीरा पयत र ता डांबरीकरण करणे  

2000000 

9     भाग . 2 उ वल चौक, गणपती मंदीर ते दगु बाई सोनवणे यांचे 
घरापयत र ता डाबंरीकरण करणे  

1700000 

10     भाग ं . 2 घरकुल कोप या पासुन ते शांत चौका पयत र ता 
डांबरी करण करणे  

7000000 

11     भाग ं . 2 सदगु  िकराणा ते िवनोद िहरामण पाटील यांचे 
घरापयत र ता डाबंरी करण करणे. 

2000000 

12     भाग ं . 2 हिरओम नगर असोदा रोड मोद सपकाळे वाश ग 
सटर पासुन हनुमान मंदीर त े ी. प ालाल सोनवणे यांचे बंगला 
पयतचा र ता कॉ ीटी करण करणे.   

2000000 
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13     भाग ं . 2 ी. संतोष सोनवणे (पैलवान) यांचे घरापासुन ते ी. 
भाकर मुकंूदा पाटील यांचे िकराणा पयतचा र ता कॉ ीटीकरण 

करणे. 

2000000 

14     भाग ं . 2 ी. पांडुरंग सोनवणे (फोटो ाफर ) यांचे घरापासुन ते 
संजय सोनवणे (प या संजु ) यांचे घरापयतचा र ता कॉ ाटीकरण 
करणे. 

2000000 

15     भाग ं . 2 ी. अिनल हॉलमन यां या घरापासुन ते सुधाकर 
दंगल सोनवणे यां या लॉट पयतचा र ता कॉ ीटीकरण करणे.  

2000000 

16     भाग ं . 2 ी. अिनल हॉलमन यां या घरापासुन ते बिहणाबाई 
कॉलनी कोप यापयतचा  र ता कॉ ीटीकरण करणे. 

2000000 

17     भाग ं . 2 वामी नारायण मंदीर ी. मधुभाऊ सपकाळे यां या 
घरापयत ी. राजगु  यांचे घरापयत ग लीम ये र ता 
कॉ ीटीकरण करणे. 

2000000 

18     भाग ं . 2 ी. देवराम बािव कर यांचे घरापासुन ते वाणी 
मंगलकाय लय र ता कॉ ीटीकरण करणे. 

1500000 

19     भाग ं . 2 ी. धन सग सोनवणे यांचे च की पासुन ी. राजु 
कोळी यांचे घरापयत र ता कॉ ीटी करण करणे.  

1500000 

20     भाग ं . 2 ी. राजु ठाकुर यांचे िकराणा दकुानापासुन ी. संतोष 
मुकादम यांचे घरापयत र ता कॉ ीटीकरण करणे.  

1000000 

21 ी.नवनाथ दारकंुडे  2 4030775 

22 52223691   3983635 

23     7542477 

24     5040648 

25     12626156 

26     3000000 

27     4000000 

28     3000000 

29     3000000 

30     4000000 

31     2000000 

32 सौ.रंजना सपकाळे 3 . .3 खेडी िशवार गट . 2/1 िशव नगर र ता कॉ ीटीकरण 
करणे 

4000000 

33 26000000   . .3 िदनकर नगर मधील र ता कॉ ीटीकरण करणे 2000000 
34     . .3 ीराम कॉलनी ते दशरथ नगर र ता कॉ ीटीकरण करणे 6000000 
35     . .3 गोपाळपुरा जुना खेडी रोड ई छापुत  महादेव मंदीर 

पिरसरातील र ते कॉ ीटीकरण करणे 
4000000 
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36     . .3 खेडी िशवार गट . 62/1/2/3 भगवान नगर म ये 
आरसीसी गटारी बांधणे.  

4000000 

37     . .3 खेडी िशवार गट . 5/1, 5/2 समथ नगर म ये आरसीसी 
गटारी बांधणे. 

3000000 

38     . .3 खेडी िशवार गट . 10 िवनायक नगर म ये आरसीसी 
गटारी बांधणे. 

3000000 

39 ी. िवण को हे  3 3000000 
40 6942370   3942370 
41 सौ.िमनाताई 

सपकाळे  
3 3152000 

42 13537000   78/3+4 5200000 

43     5185000 
44 ी.द ा य कोळी  3 . .3 गट . 103/3 िदनकर नगर मधील ओपन पेसम ये वॉल 

कंपाऊड करणे 
990000 

45 15985000   . .3 गट .102/1/2 िदनकर नगर मधील ओपन पेसम ये 

वॉल कंपाऊड करणे 
995000 

46     . .3 ी.कैलास आ पा सोनवणे यांचे घरापासुन ते असोदा रोड 

व.मोहन पहेलवान िर ा टॉप पयत र ता डांबरीकरण करणे 
2500000 

47     . .3 हौसाबाई डोळे यांचे घरापासुन ते ी. ताप मोहन कोळी 
यांचे घरापयत र ता कॉ ीटीकरण करणे व र या या दोनही 
बाजुस आरसीसी गटारी बांधणे  

3000000 

48     . .3 ी.धनराज रामा ते ी.र व  पंढरीनाथ सपकाळे यांचे 

घरापयत र ता डांबरीकरण करणे.  
2000000 

49     . .3 ी.भगवान भावलाल कोळी ते ी.िपतांबर सपकाळे यांचे 

घरापयत र ता डांबरीकरण करणे. 
1500000 

50     . .3 ी.सुरेश िव ाम कोळी ते िव णु इंगळे यांचे घरापयत र ता 
कॉ ीटीकरण करणे. 

1000000 

51     . .3 ी.िदलीप शामराव कोळी ते गोकुळ नामदेव कोळी यांचे 

घरापयत र ता कॉ ीटीकरण करणे. 
1100000 

52     . .3 ी. ताप िभका सपकाळे ते अ ण गंगाराम साबदे यांचे 

घरापयत र ता कॉ ीटीकरण करणे. 
800000 

53     . .3 ी.पु षो म सोनवणे ते साई िकराणा यांचे घरापयत र ता 
कॉ ीटीकरण करणे. 

1000000 

54     . .3 ीमती वंदनाबाई साळंुखे ते बारकु न यु कोळी यांचे 

घरापयत र ता कॉ ीटीकरण करणे. 
1100000 

55 ी. चेतन सनकत 4 . .4 अंतगत गु नानक नगर येथे िविवध िठकाणी र ते 
कॉ ीटीकरण करणे  

5000000 

56 15500000   . .4 अंतगत का ाफाईल येथे िविवध िठकाणी र ते 
कॉ ीटीकरण करणे 

5000000 

57     . .4 अंतगत बळीराम पेठ येथे िविवध िठकाणी र ते 
कॉ ीटीकरण करणे 

3000000 

58     . .4 अंतगत गु नानक नगर,का ाफाईल, बळीराम पेठ व इतर 
िठकाणी 6 िमटर, 9 िमटर, 12 िमटर हायम ट पोल उभारणे.   

2500000 

59 ी.मुकंूद सोनवण 4 2000000 
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60 10000000   2200000 

61     3200000 

62     2600000 

63 सौ.िदपमाला काळे  7 1550000 
64 8480000   1180000 
65     1950000 

66     1800000 
67     2000000 
68 ा.डॉ.सिचन पाटील 7 4000000 
69 27000000   6000000 
70     4000000 
71     7000000 
72     6000000 
73 सौ.िसमा भोळे  7 4900000 

74 9800000   4900000 

75 ी. मनोज चौधरी  8 4560000 

76 22962000   5670000 

77     3032000 

78     2500000 

79     
122/1/2/3

4700000 

80     2500000 

81 सौ. ितभा देशमुख 9 2500000 

82 58908000   2500000 

83     2500000 

84     2000000 

85     2000000 
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86     2500000 

87     2200000 

88     1000000 

89     2000000 

90     1700000 

91     3100000 

92     2000000 

93     3000000 

94     3000000 

95     2000000 

96     2000000 

97     2000000 
98     2000000 

99     1000000 

100     2000000 

101     2000000 

102     1000000 

103     1000000 

104     2000000 

105     930000 

106     930000 

107     2048000 
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108     3000000 

109     3000000 

110 सौ.उषाबाई पाटील 11 1000000 

111 16000000   15000000 

112 सौ.उ वला बडाळे 12 
  

113 सौ. योती च हाण 13 1000000 

114 5900000   1000000 

115     2500000 

116     500000 

117     900000 

118 सौ.सुरेखा तायडे 13 18900000 

119 91480000   21000000 

120     6510000 

121     5250000 

122     6820000 

123     9975000 

124     13125000 

125     9900000 

126 ीमती रेखा पाटील  14 भाग मांक 14 मधील मेह ण सव नं. 444 मधील र ते 
कॉ ीटीकरण करणे  

15000000 

127 50000000   भाग मांक 14 मधील मेह ण सव नं. 270 म ये आरसीसी 
गटार बांधणे 

7000000 

128     भाग मांक 14 मधील मेह ण सव नं. 251 म ये आरसीसी 
गटार बांधणे 

4000000 

129     भाग मांक 14 मधील मेह ण सव नं. 271 म ये आरसीसी 
गटार बांधणे 

7000000 

130     भाग मांक 14 मधील मेह ण सव नं. 271 मधील ओपन पेस 4000000 
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िवकिसत करणे 
131     भाग मांक 14 मधील मेह ण सव नं. 261 व 262 मधील 

ओपन पेस िवकिसत करणे 
1500000 

132     भाग मांक 14 मधील मेह ण सव नं. 269 मधील ओपन पेस 
िवकिसत करणे 

3500000 

133     भाग मांक 14 मधील मेह ण सव नं. 253/2 मधील ओपन 
पेस िवकिसत करणे 

1000000 

134     भाग मांक 14 मधील मेह ण सव नं. 266/1ब मधील ओपन 
पेस िवकिसत करणे 

2000000 

135     भाग मांक 14 मधील गाय ी नगर मधील ओपन पेस 
िवकिसत करणे 

5000000 

136 ी. शांत नाईक  15 5000000 

  5000000       
137 ी.सुिनल महाजन 15 6000000 
138 166197853   . .18 म ये गट .302/1 व 302/2 गृहकुल हौस ग सोसायटी 

म ये आरसीसी गटारी लॅब क हटसह बांधणे व र ता 
खडीकरणासह डांबरीकरण करणे  

20000000 

139     . .17 शांतीिनकेतन हौस ग सोसायटी म ये आरसीसी गटारी 
लॅब क हटसह बांधणे व र ता खडीकरणासह डांबरीकरण करणे  

7500000 

140     जळगांव शहरातील िविवध भागात नागरीकांना बस यासाठी 
िसमटचे बाकडे पुरिवणे  

1000000 

141     . .10 ि पाळा िशवार गट . 194/1/1 खु या जागेस कंुपन 
भत बांधणे, पे हर लॉक बसिवणे व िव ुत यव था करणे  

3500000 

142     महानगरपािलका शासिकय इमारतीला बाहेर या बाजुने रंगकाम 
करणे  

5000000 

143     . .15 स ह नं.523,524 संत गुलाबबाबा कॉलनी व मोह मदीया 
नगर मधील ओपन पेम ये पे हर लॉक बसिवणे व बांधकाम 
क न िवकिसत करणे व सुशोिभकरण करणे  

7000000 

144     . .14 म ये िशरसोली न याजवळ मु लम क थानम ये 
वॉचमन म, टॉयलेट लॉकची यव था तसेच बोअ रग क न 
यावर िव ुत पंप बसिवणे व मु म भराव क न पे हर लॉक 

बसिवणे.  

2500000 

145     . .17 जुने जळगांव बालि डा यायाम शाळा र ता डांबरीकरण 
करणे  

1900000 

146     . .17 जुने जळगांव बालि डा यायामशाळा र या या दो ही 
बाजुस आरसीसी गटार बांधणे 

1100000 

147     . . 3 स.नं. 118/5 कॉ ीट र ता करणे  2100000 
148     . . 3 स.नं. 119 ते निशराबाद र ता आरसीसी गटार बांधणे  1600000 
149     . .9 मधील गट . 2/2/1 मधील ओपन पेस म ये पे हर 

लॉक बसिवणे व ओपन िजम सािह य पुरिवणे व िवकिसत करणे 
2500000 

150     . .3 जळगांव िशवार स.नं. 94/1 मधील र ते खडीकरणासह 
डांबरीकरण करणे व आरसीसी गटार बांधणे 

7500000 

151     . .3 म ये जळगांव िशवार गट नं. 78/5/खुली जागा व गट नं. 
78/3/4/अ/4/ब/खुली /जागा येथे आरसीसी कंपाऊंड वॉल व 
चेन लक फे स ग करणे 

3000000 

152     भाग र. 14 मिधल स.नं. 250 हनूमान मंदीर पिरसरात 

आरसीसी गटार बांधणे (25 ट के मनपा िनधी अंतगत) 
4000000 
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153     भाग . 14 मिधल स.नं. 274ब मधील र ते डांबरीकरण करणे 

(25 ट के मनपा िनधी अंतगत) 
3500000 

154     . .5 मधील आ कट हॉ पटल ते िब.जे.माकट ते खंडवा 
कटिपस सटर पयतचा र ता डांबरीकरण करणे  (100 ट के मनपा 
िनधी अंतगत) 

5000000 

155     . . 5 भुदेसाई चौक त े रे वे लाईनचा र ता डांबरीकरण करणे 

(100 ट के मनपा िनधी अंतगत) 
2300000 

156     भाग . 11 मधील द  िडगंबर सोसायटी व गुलमोहर सोसायटी 
गट . 152/4/1+2, 151/1,152/2 मधील र त ेडांबरीकरण करणे   

6282000 

157     भाग . 11 मधील प ाळा गट . 101 मंुदडा नगर मधील र ते 

डांबरीकरण करणे  
13590000 

158     भाग . 11 मधील प ाळा गट . 101/3 मंुदडा नगर मधील 

रोड साईडला आरसीसी गटार बांधणे  
8128000 

159     भाग . 5 िज हा पिरषद चौक ते बळीराम पेठ र ता डांबरी 
करण करणे  

160         

161     15300000 

162     1000000 

163     4500000 

164     3800000 

165     3500000 

166     . .2 गणेश ठाकरे यांचे घरापासुन ते काश तायडे (टेलर) यांचे 
घरापयत र ता डाबंरीकरण करणे  

1056384 

167     . .2 भागवत भाऊ त े ीराम चौक ते मनपा कमचारी नानाभाऊ 
यांचे घरापयत र ता डांबरीकरण करणे 

2467831 

168     . .2 वामी समथ क  समोरील सुडेबाई च कीवाले (संपुण एल 
प ा) र ता डांबरीकरण करणे  

1843552 

169     . .2 खंडु पाटील ते िहरामण गंगाराम सोनवणे यांचे घरापयत 
र ता डांबरीकरण करणे 

2451870 

170     . .2 सािव ी आजी यांचे घरापासून ते उ वल चौका पयत र ता 
डांबरीकरण करणे  

1154296 

171     . . 2 मह  सोनवणे यांचे घरापासनु ते मधुसूदन सपकाळे यांचे 
घरापयत र ता डाबंरीकरण करणे 

2527000 

172     . . 2 मनपा कमचारी पंुडिलक कोळी यांचे घरपासुन ते िहरामण 
गंगाराम सोनवणे यांचे घरापयत र ता डांबरीकरण करणे 

1896920 

173     . .2 वामी नारायण मंदीराची व गायकवाड ताई ग लीतील व 
रितलाल झडू सपकाळे यांची ग ली व राजु कोळी यांची ग लीत 
र ता डांबरीकरण करणे  

4100000 

174     . .2 िव की सदाणे यांचे घरापासुन ते गो वदा चौधरी यांचे 
घरापयत र ता डाबंरीकरण करणे  

1900000 
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175     . .2 ध ु भाऊ इंगळे यांची ग ली व दो ही घरकुल पिरसर, 
राजपुत 3 ग ली व िशवशंकर नगर पिरसरातील 3 ग या एस 
मुकादम यांची ग ली व संदीप भाचा यांची संपुण ग ली व इतर 
पिरसरात र ते कॉ ीटीकरण करणे कवा पे हर लॉक बसिवणे 

3700000 

176 सौ.रे मा काळे  16 . .16 ई वर कॉलनी मधील डॉ. सुरवाडे यांचे घरापासून ते 
अवधुत पाटील यांचे घरापयत आरसीसी गटार बांधणे 

2000000 

177 12000000   . .16 रनछोडदास नगर येथे र ते डांबरीकरण करणे 2000000 
178     . .16 रनछोडदास नगर येथे आरसीसी गटारी बांधणे  2000000 
179     . .16 म ये एकता कॉलनी ते कासमवाडी येथे आरसीसी गटारी 

बांधणे  
2000000 

180     . .16 म ये एकता कॉलनी र ते कॉ ीटीकरण करणे  1000000 
181     . .16 म ये चोखामेळा ते लाठी शाळा पयत दो ही बाजुने 

आरसीसी गटार बांधणे  
3000000 

182 डॉ.िव वनाथ खडके 17 
  

183 0   
  

184     
  

185       
186     

  

187     
 

188     
  

189     
  

190     
  

191     
  

192 सौ.रंजना वानखेडे 17 4000000 

193 17500000   455000 

194     545000 

195     600000 

196     800000 

197     600000 
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198     3500000 

199     2500000 

200     3000000 

201     1500000 

202 इ ाहीम पटेल 18 1000000 

203 3000000   2000000 

204 िरयाज बागवान 18 . . 18 स.नं. 16 मुलतानी हॉ पटल मागील ओपन पेसम ये 

ओपन िजम सािह य, पे हर लॉकसह ॅक बनिवणे व कंपाऊंड 

वॉल बांधणे. 

4000000 

205 8000000   . . 18 स.नं. 15 गणेशपुरी इकरा कॉलेज जवळ ओपन 

पेसम ये ओपन िजम सािह य, पे हर लॉकसह ॅक बनिवणे व 

कंपाऊंड वॉल बांधणे. 

4000000 

 

   मा. पठासीन अ धकार  यांनी सभागहृात चच या दर यान दले या नदशानुसार खाल ल कामांचे ताव समा व ट कर यात येत 
आहेत. 

1  कैलास सोनवणे  4 भाग .4 म ये बागवान मोह ला, काटयाफाईल, बळीराम 
पेठ, जुने जळगांव व इतर ठक ठकाणी काँ टचे र ते 
तयार करणे. 

30000000  

सदा शव ढेकळे  14 
भाग .14 मधील मेह ण स.नं.416 िजवन मोती 

सोसायट  पर सरातील र ते डांबर करण करणे.
3889071 

  
भाग .14 मधील आदश नगर मेह ण स.नं.438,439 

मधील र ते डांबर करण करणे.  
4211042 

  
भाग .14 मधील शरसोल  रोड वर ल क थान मधील 

पाथवे कॉ ट करण करणे. 
3196703 

  
भाग .14 मधील आदश नगर मेह ण 

स.नं.436,437,444 मधील र ते डांबर करण करणे. 
9606454 

  
भाग .14 गाय ीनगर शरसोल  रोड ते शवाजी उदयान 

ना या पयतचा ना यास रटे नगं वाल बांधणे व रोड 
ॉ सगंला लॅब टाकणे. 

6048906 

  
भाग .14 मेह ण मशानभुमी म ये र ता 

कॉ ट करण, संर ण भतं, वधी शेड, पे ह ंग लॉक, 
टॉयलेट, बैठक यव था करणे. 

1 कोटी 

   एकूण - 36952176 

8 राज  पाट ल 14 
भाग .14 मधील मेह ण स.नं.267,269 जकात 

सोसा.,व जय दगुा शाळा पर सरात रोड साईटने न वन 
7566000 
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आर.सी.सी.गटार व लॅब क वट बांधणे.  

9   
भाग .14 मधील मेह ण स.नं.265,266 म ये रोड 

साईडने आर.सी.सी.गटार व लॅब क वट बांधणे. 
7261550 

10   
भाग .14 मधील मेह ण स.नं.251 म ये रोड साईडने 

आर.सी.सी.गटार व लॅब क वट बांधणे. 
7556500 

11   
भाग .14 मधील मेह ण स.नं.271,272 म ये रोड 

साईडने आर.सी.सी.गटार व लॅब क वट बांधणे. 
10265910 

12   
भाग .14 मधील मेह ण स.नं.274 म ये रोड साईडने 

आर.सी.सी.गटार व लॅब क वट बांधणे. 
6238910 

13   
भाग .14 मधील आदश नगर मेह ण स.नं.437 

साईबाबा मंद र पर सरातील र ते कॉ ट करण करणे. 
2192591 

    एकूण - 4,10,81,461 

शासन नणय .मनपा-२०२२/ . .२६/न व-१६ द.११/०४/२०२२ अ वये वाड 
.५,११,१४ म ये महानगरपा लका े ात शासनाने नि चत केलेल  ०४ कामां य त र त ०२ कामे मनपा २५ 

ट के ह यातील व मनपा ह यातील १०० ट के नधीतील ०२ कामे अशी एक त ०८ कामांची न वदा 
या राब वणे कामी 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 द.११/०४/२०२२ अ वये 
वाड माकं ५,११ व १४ म ये महानगरपा लका े ात मुलभुत सोईसु वधांचा वकास योजना अंतगत शासनाने 
पये ०२.८० 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 ०२.८० कोट  नधी वतर त कर यास 
मा यता देतांना पये ०२.८० कोट  ह  ७५ ट के र कम ह  शासनाची राह ल सदर नधी वतर त करणसे 
शासनाने मा यता दलेल  आहे व या य त र त २५ ट के हणजेच पये ७५.०० ल ची उवर त कामे मनपा 
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नधीतील असतील या कर ता शासन नणयात नमुद खाल ल ०४ कामां य त र त ०२ कामे मनपा २५ ट के 
ह यापोट  व मनपा १०० ट के नधीतील ०२ कामे करणेबाबत तावात नमूद आहे. 

मा  सभागहृात झाले या चचनूसार तसेच मा. पठा सन अ धकार  यांचे नदशानसूार स मा.सद य, 
ी.ल लत वजय को हे यांनी प ा दारे सुच वले या भाग .११,१४,०५ म धल वकास कामे शासन नणयात 

नमुद खाल ल ०४ कामां य त र त ०३ कामे मनपा २५ ट के ह यापोट  व मनपा १०० ट के नधीतील ०२ 
कामे उपरो त नमूद व वध शासक य योजनां या नधीमधून करणेस मा यता दान कर यात येत आहे.  

मनपा २५ ट के नधीतील काम े
१ भाग .११ पं ाळा गट .१०४/१ व मधील ओपन पेसला चेन लकं फे सीगं क न पे हर लॉक 

बस वणे (२५ ट के मनपा नधी अंतगत) 
३१,५६.१५३/- 

२ भाग .११ म धल १०२ मधील ओपन पेसला चेन लकं फे सींग क न पे हर लॉक बस वणे    (२५ 
ट के मनपा नधी अंतगत) 

९,३७,६५२/- 

३ भाग .१४ म धल स.नं.२७४ब मधील र ते डांबर करण करणे(२५ ट के मनपा नधी अंतगत) ३५ ल  

तसेच या य त र त मनपा १०० ट के नधीतुन खाल ल माणे नमुद कामांना मा यता दान 
कर यात येत आहे. 
१ . .५ मधील आ कट हॉि पटल ते ब.जे.माकट ते खंडवा कट पस सटर पयतचा र ता डाबंर करण 

करणे.(१०० ट के मनपा नधी अंतगत) 
५० ल  

२ . .५ भदेुसाई चौक ते रे वे लाईनचा र ता डांबर करण करण(े१०० ट के मनपा नधी अंतगत) २३ ल  

शासन नणय .मनपा-२०२२/ . .२६/न व-१६ द.११/०४/२०२२ अ वये समा व ट असलेल  कामे 
१ भाग .११ म धल द त डगंबर सोसायट  व गुलमोहर सोसायट  गट .१५२/४/१+२, १५१/१,१५२/२ 

मधील र ते डांबर करण करणे.  
६२.८२ल  

२ भाग .११ म धल पं ाळा गट .१०१ मुंदडा नगर मधील र ते डांबर करण करणे १ कोट  ३५ 
ल  ९० 
हजार 

३ भाग .११ म धल पं ाळा गट .१०१/३ मुंदडा नगर मधील रोड साईडला आरसीसी गटार बाधंणे  ८१ ल  २८ 
हजार ४ भाग .५ िज हा प रषद चौक ते बळीराम पेठ र ता डांबर करण करणे 

तसेच सदर कामी शासनाने नि चत केलेल  ०४ कामे वर ल माणे २५ ट के मनपा ह यातील ०३ 
कामे व १०० ट के मनपा ह यातील ०२ कामे अशी एक त ०९ कामांची न वदा या राब वणेस मा यता 
दान कर यात येत आहे. 
सवानुमते मंजुर 

  अनुकूल मत े :- ५४   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 

 अनुमोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान 

महानगरपा लका आरो य वभागाकडील हॅ युम ए ट यर दु ती करणेबाबत 
मा. वरोधी प नेता,मनपा,जळगांव यांचेकडून आले या तावावर नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , जळगावं शहर महानगरपा लकेकड े सदयि थतीत शहरातील 
मल न सारणासाठ  फ त एकमेव हॅ यमु ए ट यर उपल ध असुन या दारे सदर कामकाज हाताळल े
जात आहे, मा  सदर हॅ यमु ए ट यर हे ब याच दवसांपासुन नादु त असुन बंद अव थेत आहे. 
प रणामी शहरातील मल न सारणाचे कामकाज बंद असुन यामुळे नागर कांच ेआरो य धो यात ये याची 
श यता नाकारता येणार नाह . 

हॅ यमु ए ट यरला आजरोजी १३ वष इतका कालावधी पुण झालेला असुन हॅ यमु ए ट यरवर 
असलेला टकह  नकामी झालेला असुन सदर टँक न वन टाकण ेतसेच इतर तां ीक काम ेकरण ेआव यक 
आहेत. जळगांव शहरातील लोकसं या व े फळ पाहता उपल ध असलेले हॅ यमु ए ट यर ता काळ 
दु ती करण ेआव यक आहे. हॅ यमु ए ट यर दु ती कामी येणा या पयायी खचास मनपा नधी 
अंतगत कर यास मा यता दान कर यात येत आहे. 
सवानमुत ेमंजुर 

  अनुकूल मत े :- ५४   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 

 अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान
जळगांव शहर महानगरपा लकेत दवस दवस सेवा नवृ त होणा या 

अ धकार /कमचा यां या सं येसंदभात उपाययोजना करणबेाबत मा. वरोधी प नेता,मनपा,जळगांव यांचेकडून 
आले या तावावर नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क ,शहरातील अमतृ योजने अंतगत पाणी पुरवठा व मल न सारण 
कामांमळेु र त ेखराब झालेले अस यान ेपाणी पुरवठा योजनेच ेकाम ेआता अं तम ट यात अस याने 
शहरातील र त ेव इतर वकास काम ेवगे घेत आहे तसेच मागील दोन वष कोरोनामळेु शहरातील वकास 
काम ेबंद होती. सन २०२१ पासुन शासनाने कोरोना नयमावल  श थल के याने शहरातील वकास काम े
हाती घे यात येत आहे. मा  गुणव तापुवक, दजदार कामे करण े कामी आव यक असणारे 
अ भयतं/ेअ धकार /कमचार  हे जुन म ह यात सवेा नवृ त होत आहे, प रणामी सदर कामी 
महानगरप लकेत अ भयतंा / अ धकार /कमचार  यांची ती  टंचाई भासणार असून याचा कामकाजावर 
वपर त प रणाम होणार आहे तसेच जळगांव शहर महानगरपा लकेचा आकृतीबंध अदयापह  मंजूर 
नस यामळेु सरळसेवा भरती दे खल करण ेश य नाह . 
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कर ता उपरो त नमदू कारणा तव जळगावं शहर मनपातील सवेा नवृ त 
अ भयतंा/अ धकार /कमचार  यांचा चांग या कामकाजाचा पवुानुभव पाहता यांना सेवचेी संधी देवून 
मानधन त वावर सेवा देणेकामी मह वाची काम े वर त क न घेण ेकामी आव यकतनेूसार जळगावं शहर 
मनपातील सवेा नवृ त अ भयतंा/अ धकार /कमचार  यांना मानधनावर नयु त करण े कामी 
आयु त,जळगावं शहर महानगरपा लका,जळगांव यांना ा धकृत करणेस व येणा या पयायी खचासह  
मा यता दान कर यात येत आहे.  
सवानमुत ेमंजुर 

  अनुकूल मत े :- ५४   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 

 अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान
शवाजी नगर, गदालाल मल प रसरातील स.स.नं.२६८६, म.न.पा.उद ूशाळा 

.१५ चे द णेकडील खुल  जागा अलफैज फाऊ डेशन,जळगांव यांना महासभा ठराव .५३ द.११/०३/२००८ 
अ वये शाळा व इतर शै णक कोसस चाल व यासाठ  दले या जागेस महारा  महानगरपा लका 
अ ध नयमातील कलम ७९(ग) (चार) तरतदु नुसार नाममा  .१/- चौ.मी. तीवष दराने, ३० वषा या 
कालावधीकर ता भाडेप ा लावणेबाबत स चव, अलफैज फाऊ डेशन,जळगांव यांनी दले या प ावर नणय घेणे.  

असा ठराव कर यात येतो क , अलफैज फाऊ डेशन,जळगांव ह  न दणीकृत सेवाभावी सं था असून 
सं थसे महासभा ठराव .५३ द.११/०६/२००८ अ वये शवाजी नगर, गदालाल मल प रसरातील 
स.स.न.ं२६८६, म.न.पा. उद ू शाळा .१५ चे द णेकडील खुल  जागा शाळा व इतर शै णक कोसस 
चाल व यासाठ  करारनामा क न जागेचा ताबा दलेला आहे या जागेवर सं थनेे बांधकाम परवानगी घेऊन 
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बांधकाम ह  केलेले आहे. बांधकाम केले या जागेचा बदल होऊन ती जागा शै णीक योजनासाठ  राखीव 
कर यात आ याने शाळेची इमारत असलेल  जागेचा महासभा ठराव .१०११ द.१८/०४/२०११ अ वये कर यात 
आलेला आहे. 

अलफैज फाऊ डेशन,जळगांव ह न दणीकृत सेवाभावी सं था असुन सं थसे दले या जागेस शै णक 
योजनासाठ  नाममा  भाडेप ा लावणे बाबत शासनास वनंती अज दलेला आहे, शासनास दले या 
नवेदनात शासनाने मुळ तीसह अ ध नयमातील तरतदू नमूद क न नयमानुसार महानगरपा लकेस ताव 
सादर करणे बाबत द.०५/०१/२०२२ रोजी प  दले आहे. 

जळगांव स.स.न.ं२६८६ जळगावं महानगरपा लके या मालक ची शै णक योजनातील ८३६०.८७ 
चौ.मी. जागे पैक  २२८६ चौ.मी. जागा अलफैज फाऊ डेशन,जळगांव या सं थसे शै णक योजनासाठ  
महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम ७९(ग) (चार) तरतदु नुसार नाममा  .१/- चौ.मी. तीवष 
दराने, ३० वषा या कालावधीकर ता भाडेप ा लावणेसाठ  सदरचा ताव रा य शासनाकडेस मा यतेसाठ  
पाठ वणेस मा यता दान कर यात येत आहे.  
सवानुमते मंजुर 

  अनुकूल मत े :- ५४   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 

 अनुमोदक :- महाजन सु नल सुपडू
महासभा ठराव .६०४ द.२०/०४/२०१० नूसार महानगरपा लका ह ीतील 

रामानदंनगर घाटापासून ते का यर नावल  चौक व यापूढ ल शरसोल  ना यापयत या (स याचे डी-माट) 
र यास “कै.कांताबाई भवरलाल जैन राज पथ” असे नावं देणबेाबत ठराव पा रत झालेला आहे मा  महासभा 
ठराव .१८८ द.०३/०८/२०१९ अ वये सदर मागास रा  से वका स मती आदय मुख “वं.ल मीबाई केळकर 
पथ” असे नावं देणेबाबत ठराव पा रत होवून यानूसार का यर नावल  चौकातील दभुाजकावर रा  से वका 
स मती आदय मुख “वं.ल मीबाई केळकर पथ” असा फलक लाव यात आलेला असून चुक ने लाव यात 
आलेला फलक काढून घेणेबाबत नणय होणे कामी ी.अ नल जोशी, हाईस े सडट (काप रेट अफेअस), जैन 
इ रगशेन स ट स ल.जळगांव यांनी दले या प ावर नणय घेणे.
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असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहरातील का यर नावल  चौकातील दभुाजकावर रा  से वका 
स मती आदय  मुख संचाल का “वं.ल मीबाई केळकर पथ” असा फलक लाव यात आ याचे दसून आले. 
कंपनीने याबाबत संबंधीत रा से वका स मती व भागातील स माननीय नगरसे वका सौ.उ वलाजी बडाळे 
आ ण ॲड सौ.शु चताजी हाडा यांचेकडे वचारणा केल  असता असे ल ात आले क , जळगांव शहर 



 59

महानगरपा लकेने आय यावेळेस महासभा ठराव .१८८ द.०३/०८/२०१९ रोजी ठराव पा रत क न व यावर 
अंमलबजावणी हावी या हेतुने शहर अ भयंता यांनी द.३१/०८/२०१९ रोजी रा से वका स मती यांना प  देवुन 
का यर नावल  चौक ते रामानदं नगर घाटा पयत या मुख र याला रा  से वका स मती आदय मुख 
“वं.ल मीबाई केळकर पथ” असे नामकरण कर यास व श ट अट  व शत वर परवानगी दल  अस याचे 
समजले. 

सदर र याला यापुव  कंपनी या तावावर दनांक २०/०४/२०१० रोजी त काल न महापौर ी. द प 
रायसोनी यां या अ य तेखाल  व त काल न आयु त ी.रामनाथ सोनवणे यांचे उपि थतीत महासभा ठराव 
माकं ६०४ सवानुमते पार त होवुन या अनुषंगाने महानगरपाल का ह ीतील रामानदंनगर घाटापासून ते 

का यर नावल  चौक व यापुढ ल शरसोल  ना यापयत या (स याचे डी-माट) र यास “कै.कांताबाई भवरलाल 
जैन राज पथ” असे नांव देणेबाबत  मा यता दान कर यात आलेल  आहे. असे असतांना देखील महासभेने 
याच र यासाठ  न याने ठराव पार त केला. सदर ठराव पार त करतांना यात शेवट  सदर र यास/मागास 
या पूव  नाव दले आहे कंवा कसे याबाबत शासनाने खा ी क न यावी. असे प ट नमूद केले असतांना 
मा  शासनाने याबाबत कोणतीह  खा ी न करता शासना या वतीने काह  अट  शत वर नवीन नाव 
दे याबाबत कायवाह  कर यास परवानगी दल  आहे. 

सदर या ठरावा या अनुषंगाने संबं धत रा से वका स मती यानंी यांना दे यात आलेलया शहर 
अ भयंता यां या द.३१/०८/२०१९ या प ातील अट  व शत ची कोणतीह  पुतता न करता, कोण याह  कारची 
खा ी न करता का यर नावल  चौकात फलक लावुन सं म नमाण केला आहे यामुळे समाजात चुक चा 
संदेश पसर वला जा याची श यता नाकारता येत नाह . ह  बाब अ तशय संवेदनशील असून याची वर त 
दखल घेणे गरजेचे आहे. 

सदर बाबतीत झालेल  नजरचुक संबं धत रा से वका स मती यां या नदशनास आणून देवून यातनु 
काह  आपसात सामंज याने माग नघेल या ामा णक हेतुने गे या एक म ह यापासून य न केला असता 
यातुन काह ह  माग नघत नसुन केवळ आपसात तेढ नमाण हो याची दाट श यता नाकारता येत नाह . 
तर  याबाबत कायदा व सु यव थेचा न नमाण होऊ नय ेयासाठ  महासभा ठराव .१८८ द.०३/०८/२०१९ 
र  कर यात येत असून यापूव  पा रत झाले या महासभा ठराव .६०४ द.२०/०४/२०१० नूसार 
महानगरपा लका ह ीतील रामानदंनगर घाटापासून ते का यर नावल  चौक व यापूढ ल शरसोल  
ना यापयत या (स याचे डी-माट) र यास “कै.कांताबाई भवरलाल जनै राज पथ” असे नांव देणेबाबत ठराव 
कायम करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. शासनाने ठरावा या अनुषंगाने स वर कायवाह  करावी. 
सवानुमते मंजुर 

  अनुकूल मत े :- ५४   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 

 अनुमोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान
 खेडी गावठाण म ये महामागाजवळ वेश दार कमान समट कॉ ंट दारे 

आर.सी.सी.तयार करणे बाबत स मा.सद य, ी. वण रामदास को हे यांनी दले या प ावर नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , भाग मांक ३ खेडी गावठाण प रसरातील तमाम नागर कांकडून 
महामागापासुन खेडी गावात वशेा या ठकाणी र ा टॉप जवळ वशे दार कमान समट कॉ टं दारे 
आर.सी.सी. तयार क न यावर छ पती शवाजी महाराज यांचे नावान े वशे दार उभारणचेी मागणी होत 
अस यान ेसदर प रसरातील नागर कां या मागणीनसुार भाग मांक ३ खेडी गावठाण ये थल र ा टॉप 
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जवळ समट कॉ टं दारे आर.सी.सी वशे दार कमान उभारणसे तसेच सदर वेश दार कमानीवर “छ पती 
शवाजी महाराज” यांचे नांव टाकणसे महानगरपा लके या अट -शत स बंधनकारक राहून मा यता दान 
कर यात येत आहे.

शासनाने सदर ठकाणी यापूव  वशे दार उभारणेस तसेच वशे दार कमानीस नांव दले गेले 
नस याबाबत खा ी क न कारवाई करावी. 
सवानमुत ेमंजुर 

  अनुकूल मत े :- ५४   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 

 अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान
 व.अ वनाश आचाय यांना मरणो तर जळगांव र न, वशेष सरकार  वक ल ॲड 

ी.उ वल नकम यांना जळगावं र न, समाजसेवक व.ग फार म लक यांना मरणो तर जळगांव र न 
पुर कार देणेबाबत मा. वरोधी प नेते, महानगरपा लका, जळगांव यांनी दले या प ावर नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहरातील खाल ल नमदु व वध े ातील स मा नय 
य ती यांनी सामािजक, शै णक, राज कय तसेच व वध े ात उ लखे नय काम ग या केले या असून 
यामुळे जळगावं शहराच े नांव देशा या नकाशावर दसून येत असून यामुळे जळगांव शहराच े नांव 
लौ कक झालेले आहे. कर ता जळगांव शहर महानगरपा लकेतफ व.अ वनाश आचाय यांना मरणो तर 
जळगावं र न तसेच वशषे सरकार  वक ल ॲड. ी.उ वल नकम यांना जळगावं र न व समाजसेवक 
व.ग फार म लक यांना मरणो तर जळगावं र न परु कार देणसे मा यता दान कर यात येत आहे. 

तसेच वशषे सरकार  वक ल ॲड. ी.उ वल नकम यांना जळगांव र न पुर कार देण ेकामी स मान  
सोहळा आयोिजत करण ेकामी शासनाने नयोजन क न पूढ ल कायवाह  करावी. 
अ.नं.        नांव तप शल / े  
१ व.अ वनाश आचाय जळगावं शहरात व वध समाजासंाठ  सामािजक काय के यामळेु यांना 

मरणो तर जळगावं र न परु कार. 
२ वशषे सरकार  वक ल 

ॲड. ी.उ वल नकम 
जळगावं शहरातील मुळ र हवासी असून देशातील अनेक मोठमोठया 
तसेच रा य दहशतवादयां या खट यामं ये भारत सरकारतफ बाजू 
मांडून यो य याय मळवनु दे याच े काय कर त अस यामुळे यांना 
जळगावं र न पुर कार. 

३ व.ग फार म लक, 
समाजसेवक 

जळगावं शहरात व वध समाजासंाठ  तसेच अ पसं यांक समाजासाठ  
सामािजक काय के यामळेु यांना मरणो तर जळगावं र न पुर कार. 

सवानमुत ेमंजुर 
  अनुकूल मत े :- ५४   तकुल मत े:- ०० 

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

मनपा मालक ची मेह ण स.नं.१९३/१ सु ीम कॉलनी, ममता बेकर  रोड जवळील 
ओपन पेस येथे “उद ुघर” साठ  मनपाकडुन जागा मळ याबाबत मा.सभापती, भाग स मती .०३ सु नाबी 
राजु देशमुख यांनी दले या प ावर नणय घेणे. 



 61

असा ठराव कर यात येतो क , मनपा मालक ची मेह ण स.नं.१९३/१ सु ीम कॉलनी, ममता 
बेकर  रोड जवळील ओपन पेस येथे “उद ुघर” साठ  मनपाकडुन जागा मळ याबाबत आलेला ताव हा 
अशासक य अस यान ेयासंदभात शासनामाफत स व तर व प रपूण मा हती येणे आव यक अस याने 
शासनान ेसदर करणी स व तर ताव पूढ ल महासभेत सादर करावा तोपयत सदरचा वषय तहकूब 

कर यात येत आहे.  
सवानमुत ेतहकूब 

  अनुकूल मत े :- ५४   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 

 अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 
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 मनपा शासक य वाहन ं .एम.एच.१९ एम ०४३२ (टाटा इं डगो) या वाहनाची 
दु ती करणेकामी येणारा एकूण र कम .४६,९९१/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत शासनाकडुन 
आले या तावावर नणय घेणे. 

 

मनपा शासक य वाहन ं .एम.एच.१९ एम ०४३२ (टाटा इं डगो) या वाहनाची दु ती करणेकामी 
येणारा एकूण र कम .४६,९९१/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर 
नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , मनपा शासक य वाहन ं .एम.एच.१९ एम ०४३२ (टाटा इं डगो) हे 
वाहन शासक य कामकाजाक रता स मा. वरोधी प नेता कायालयाकडे कायरत असून सदर वाहनाचे 
खाल ल माणे दु तीची कामे मजुर सह करणे आव यक व गरजेच ेआहे. 
           मनपा वाहन ं .एम.एच.१९ एम ०४३२     (उ पाद त वष जानेवार -२००९) 
अ. .                                 वाहनातील दु तीचे कामे 
1 Kit for DIA 200X134 Clutch Assy – 14L C -1 

Nos 
11 Assy. Horn K90 Low Tone-FIAMM Minda 1 Nos 

2 Assy Clutch Cable RHD (M/S Remsons) -1 
Nos 

12 Assy.Horn K90 High Tone-FIAMM Minda -1 Nos 

3 Front Brake Disc (20 THK) – Nos 13 Assy. ORVM With Blinker RH (Ele/OPR) Ficosa -1 
Nos 

4 Assy Front Strut LH (NON ABS) M/S Tennec -
1 Nos 

14 Assy. ORVM With Blinker LH (Ele/OPR) Ficosa -1 
Nos 

5 Assy Front Strut RH (NON ABS) M/S Tennec 
-1 Nos 

15 Assy. W/W Unit W/O Motor Front DR RH (IFB) –
1 Nos 

6 Kit-Pad Assy - 1 Nos 16 Assy. W/W Unit W/O Motor Rear DR RH (IFB) –
1 Nos 

7 Indigo Front Sus Bush Kit -1 Nos 17 Assy Engine Mount – A -1 Nos 
8 Inner Ball Joint (59 60 04 11)-2 Nos 18 Assy Engine Mount – B -1 Nos 
9 Outer Ball JT-2 Nos 19 Assy Engine Mount – (C) -1 Nos 
10 ANG. Contact BRG (Hub End)-2 Nos 20 All Labour Charges 

वर त यात नमुद केले माणे दु तीची कामे न वन पाटस/् मजुर सह करणे कामी अ धकृत व े ते 
मे.उ वल ऑटोमोट ह ा. ल.जळगांव यां याकडील इि टमेट द.०७/०२/२०२२ माणे र कम .४६,९९१/- मा  
खच अपे त असुन सदरचे दर बाजारभावाशी सुसंगत अस याने महारा  महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ 
चे कलम ५ (२) (२) नुसार न वदा न माग वता अ धकृत व े ते मे.उ वल ऑटोमोट ह ा. ल.जळगांव यांना 
र कम .४६,९९१/- मा चा कायादेश नग मत करणसे मा यता दान कर यात येत आहे. 
सवानुमते मंजुर 

  अनुकूल मत े :- ५४   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 

 अनुमोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान 
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 मनपा वाहन ं .एम.एच.१९ एम ९०४८ (फायर फायटर) या वाहनाची दु ती 
करणेकामी येणारा एकूण र कम .१५,७०१/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत शासनाकडुन आले या 

तावावर नणय घेणे. 

 

असा ठराव कर यात येतो क , महानगरपा लका वाहन ं .एम.एच.१९ एम ९०४८ (फायर फायटर)  
हे वाहन अि नशमन वभागात अ याव यक सेवेत कायरत असून मा.महासभा ठराव .७५० 
द.१४/०२/२०२२ अ वये र कम .२५,५४६/- मा या खचास महारा  महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ 
च ेकलम ५ (२) (२) नुसार न वदा न माग वता मे.उ वल ऑटोमोट ह ा. ल.जळगावं यांना कायादेश 
नग मत कर यात आला होता. य ात दु तीचे कामकाज करत असतांना वाहनाम ये लच, ेशर 
लेट न वन टाकण ेआव यक होत.े  

     मनपा वाहन ं .एम.एच.१९ एम ९०४८ (फायर फायटर) (उ पाद त वष मे-२००७) 
अ. .                वाहनातील दु तीचे कामे 
1 Clutch Disc 330 Dia (2 Rings) – 01 Nos 
2 Clutch Cover Rel 330 Dia – 01 Nos 

वर त यात नमदु केले माण े वाढ व दु तीची काम े न वन पाटस/् मजुर सह करण े कामी 
अ धकृत व े त े म.ेउ वल ऑटोमोट ह ा. ल.जळगावं यां याकडील इि टमेट द.१०/०२/२०२२ माण े
र कम .१५,७०१/- मा  खच अपे त असुन महारा  महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ च ेकलम ५ 
(२) (२) नुसार न वदा न माग वता वाढ व र कम .१५,७०१/- मा च ेखचास मा यता दान कर यात 
येत आहे. 
सवानमुत ेमंजुर 

  अनुकूल मत े :- ५४   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 

 अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान
मनपा वाहन ं .एम.एच.१९ सी.वाय.५८५७ (फायर फायटर) या वाहनाची दु ती 

करणेकामी येणारा एकूण र कम .१०,४२४/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत शासनाकडुन आले या 
तावावर नणय घेणे. 

 

 

असा ठराव कर यात येतो क , महानगरपा लका अि नशमन वभागाकडील वाहन ं .एम.एच.१९ 
सी.वाय.५८५७ (फायर फायटर) हे अि नशमन वभागात अ याव यक सेवेत कायरत असून सदर वाहनाच े
खाल ल माण ेदु तीची काम ेकरण ेआव यक व गरजचे ेआहे. 
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     मनपा वाहन ं .एम.एच.१९ सी.वाय.५८५७ (फायर फायटर) (उ पाद त वष-२०१९) 
अ. .                 वाहनातील दु तीचे काम े
१ सदर वाहनाची संपुण वाय रगं, वायरलुम, यजु बॉ स, से सर चेक करण ेआव यक आहे. 
२ सदर वाहनाची कॉ युटर दारे कॅ नगं करण ेआव यक आहे. 
३ ेक बु टर लकेज अस याने चारह  ेक बु टरच ेडायफाम लेट चेक करण ेआव यक आहे. 
४ इंिजन नोझल ओ हर लो नळी न वन टाकण ेआव यक आहे. 
५ इले कल हॉन बटन रपेअ रगं करण ेआव यक आहे. 

वर त यात नमुद केले माणे दु तीची कामे न वन पाटस/् मजुर सह करणे कामी अ धकृत व े ते 
मे.उ वल ऑटोमोट ह ा. ल.जळगांव यां याकडील ोफॉमाइ हाइस द.०२/०२/२०२२ माणे र कम .१०,४२४/- 
मा  खच अपे त असुन महारा  महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ चे कलम ५ (२) (२) नुसार न वदा न 
माग वता र कम .१०,४२४/- मा चे खचास मा यता दान कर यात येत आहे. 
सवानमुत ेमंजुर 

  अनुकूल मत े :- ५४   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 

 अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

मनपा वाहन ं .एम.एच.१९ सी.वाय.१७५० (टाटा झेनॉन) या वाहनाची दु ती 
शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 

 
 

असा ठराव कर यात येतो क , महानगरपा लका पाणी पुरवठा वभागाकडील वाहन ं .एम.एच.१९ 
सी.वाय.१७५० (टाटा झनेॉन) हे पाणी पुरवठा वभागात अ याव यक सेवेत कायरत असून सदर वाहनाच े
खाल ल माण ेदु तीची काम ेकरण ेआव यक व गरजचे ेआहे.  
           मनपा वाहन ं .एम.एच.१९ सी.वाय.१७५० (टाटा झनेॉन)  (उ पाद त वष माच-२०१८) 
अ. .                                 वाहनातील दु तीचे काम े
1 Power Steering Fluid 1 Litre 8 Hose (Thermostat To Water Pump) -1 Nos 
2 Bolt BS1/2/3/4 -2 Nos 9 Removal Overhaul And Reinstallation Of 

Mechanical Steering Gear Bos NP 
3 Nyloc Nut M12X1.5 ISO- 10512-10ss8451-8c -2 Nos 10 Alternator Remove and Install NP 
4 Split Pin 3.2X28 -1 Nos 11 Miscellaneous Activity Steering Gear Box Repairing 

Charges 
5 Cotton Piece -1 Nos 12 Miscellaneous Activity Alternator Repairing Charges 

(Mahajan Siesel) 
6 Assy. Water Pump (AL) -1 Nos 13 Water Pump 
7 House (UCWL TO Thermostat) -1 Nos 14                     -- 

वर त यात नमुद केले माणे दु तीची कामे न वन पाटस/् मजुर सह करणे कामी अ धकृत व े ते 
मे.उ वल ऑटोमोट ह ा. ल.जळगांव यां याकडील इि टमेट द.२७/०१/२०२२ माणे र कम .१३,५५४/- मा चा खच 
असून महारा  महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ चे कलम ५ (२) (२) नुसार न वदा न माग वता र कम 
.१३,५५४/- मा चे खचास मा यता दान कर यात येत आहे. 
सवानुमते मंजुर 

  अनुकूल मत े :- ५४   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 

 अनुमोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान
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मनपा आरो य वभागाकडील वाहन ं .एम एच १९ एम ९२०० (मैला हॅ युम) 
या वाहनाची दु ती करणेकामी येणारा एकूण र कम .१,४४,८३२/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत 
शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 

 

असा ठराव कर यात येतो क , महानगरपा लका आरो य वभागाकडील वाहन ं .एम एच १९ एम 
९२०० (मलैा हॅ यमु) हे एकमेव वाहन नाग रकां या मलुभुत सु वधेक रता अ याव यक सेवेत ेकायरत असून 
द.०६/०५/२०२२ रोजी इंिजनम ये डझले उतर यान े वाहन बदं झाले आहे. सदर वाहनाच े खाल ल माण े
दु तीची कामे पेअर पाटस, मजुर सह करण ेआव यक व गरजचे ेआहे. 
           मनपा वाहन ं .एम एच १९ एम ९२०० (मलैा हॅ यमु) (उ पाद त वष-२००९) 
 अ. .                                  वाहनातील दु तीचे काम े

1 TMGO Diesel Engine Oil C114 Plus 15W40 - 27 Hex Nut M10X1 -2 Nos 

2 Oil Filter Element Spinon BS2/3/4 -1 Nos 28 Thrust Washer 1.7 MM THK -8 Nos 

3 Fuel Filter (FWS) Element Spinon BS2/3 -1 Nos 29 DRAG Link Assy 

4 Set of 2516 Air Filter Element -1 Nos 30 Assy Bracket Steering GB Mounting -1 Nos 

5 TMGO RA Oil 80W140 Long Life 31 Power Steering Fluid -1 Litre 

6 Tata Genuine Coolant 5 LTR 32 Oil Filter Cartridge BS1/2/3/4 -1 Nos 

7 TATA Genuine Coolant 1 LTR 33 Assy Suction Pipe -1 Nos 

8 Assy.Center Bearing BS1/2/3/4 -1 Nos 34 Assy Suction Pipe -1 Nos 

9 kit-Universal Joint BS1/2/3/4 -2 Nos 35 Assy Return Pipe -1 Nos 

10 Hex Nut -1 Nos 36 Assy Hydraulic STG. Tank-Plastic BS1 -4 -1 Nos 

11 Grease Pack 3 KG 37 Sintered Bush -2 Nos 

12 Grease Pack 1 KG 38 Pressure Cap Surge Tank BS2 -1 Nos 

13 Oil Seal Front Hub BS1/2/3/4 -2 Nos 39 Assy Thermostat 35DIA Bypass BS1/2/3/4 -1 Nos 

14 Oil Seal Double LIP BS1/2/3/4 -2 Nos 40 Sub Assy Ball & Socket Joint Bib BS1-4 -1 Nos 

15 Hub Outer Seal (110X128X9) BS1/2/3/4 -2 Nos 41 Assy Ball Joint RH Threads BS1/2/3/4 -1 Nos 

16 Taper Roller BRG 565/562 BS1/2/3/4 -1 Nos 42 Assy Ball Joint BS1/2/3/4/6 -1 Nos 

17 Taper Roller BRG 32308 BS1/2/3/4 -2 Nos 43 Brake Fluid (Dot 4)-500 ML 

18 Taper Roller BRG 32214 BS1/2/3/4 -1 Nos 44 Assy Reserve Tank BS1/2/3/4 -1 Nos 

19 Taper Roller BRG 33019 BS1/2/3/4 -1 Nos 45 H/L Bulb 100/90 24 V (P 43T Fitment) -4 Nos 

20 Brake Lining Kit (STD) 410X180NA1707 BS1-6-
4Nos 

46 W/H Main (LPT1613/2515 697 BS-II LP) -1 Nos 

21 King Pin STD BS1/2/3/4 -2Nos 47 Assy Battery Cable +VE-50 SQ.MM -1 Nos 

22 Bush King Pin BS1/2/3/4 -4Nos 48 Assy Batt Cable +VE 50.mm2 -1 Nos 

23 Taper Roller THRU BRG Normal BS1/2/3/4 -1 Nos 49 Bolt BS1/2/3/4 -8 Nos 

24 Thrust Washer Upper Norr BS2/3/4 -1 Nos 50 Hex Nut M10X1 -8 Nos 

25 Thrust Washer Lower STD BS1/2/3/4/6 -1 Nos 51 Cotton Piece -5 Nos 

26 Cotter Pin -2Nos 52 All Labour Charges 

महारा  शासन व त वभाग, शासन नणय ं . वअ -२०१३/ . .३०/२०१३/ व नमय, भाग-२ 
मं ालय मुंबई द.१७ ए ल २०१५ अ वये व तीय अ धकार नयम पुि तका-१९७८ भाग-प हला, उप वभाग 
– एक त ेपाच दान कर यात आले या व तीय अ धकारा वये डझलेवर चालणा या येक वाहनासाठ  
त वष ६०,०००/- मा  व तीय मयादा नधा रत केलेल  आहे. जळगांव शहर महानगरपा लकेकड ेमलैा 
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हॅ यमु या कारातील एकच वाहन कायाि वत अस याने आरो य वभागा या कामकाजाची गैरसोय होव ू
नये हणुन सदर वाहनाची दु ती क न कायाि वत ठेवण ेआव यक आहे. 

वर त यात नमदु केले माण े दु तीची काम े न वन पाटस/् मजुर सह करण ेकामी अ धकृत 
व े त े मे.उ वल ऑटोमोट ह ा. ल.जळगावं यां याकडील इि टमेट द.०७/०५/२०२२ माण े र कम 
.१,४४,८३२/- मा  खच अपे त असुन सदरच ेदर बाजारभावाशी ससुगंत असून ता वत खच कमी 
कंवा जा त हो याची श यता नाकारता येत नस याने महारा  महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ च े
कलम ५ (२) (२) नुसार न वदा न माग वता अ धकृत व े ते मे.उ वल ऑटोमोट ह ा. ल.जळगांव 
यांना र कम .१,४४,८३२/- मा चा कायादेश नग मत करणेस मा यता दान कर यात येत आहे.  

सवानमुत ेमंजुर 
   अनुकूल मते  :- ५४   तकुल मत े:- ०० 

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

मनपा फंड अंतगत स मा.महापौर यांचेक रता TATA कंपनीचे Tigor EV XZ+ 
1 नग खरेद  करणकेामी येणारा एकूण र कम .१३,२७,१४०/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत 
शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे.

असा ठराव कर यात येतो क , महारा  शासन, उदयोग, उजा व कामगार वभाग शासन नणय 
ं .संक ण/२०१६ . .२१५/उदयोग-४, मं ालय मुंबई ४०००३२ द.२४ ऑग ट २०१७ नुसार स मा.महापौर 

यांचेक रता न वन वाहन खरेद  संदभात ४ वेळेस Bid स द क न ह  तसाद मळालेला नाह . न वन 
शासक य वाहन खरेद  धोरणाचा वचार क न (पयावरण व वातावरणीय बदल वभागाचा GR) यास सुसंगत 
प दतीने फेर सादर करणे बाबत आयुक्त यांचे द.०५/०१/२०२२ रोजी नदशानसुार खाल ल माणे ताव 
सादर कर यात आलेला आहे. 

महारा  शासन, नगर वकास वभाग, शासन नणय ं .एमयुएम २०२०/ . .८८/न व-१७ द.३० जुलै 
२०२० नुसार “ड” वग महानगरपा लकेच े महापौर व “अ” वग नगरपा लकेचे अ य  यां याक रता यां या 
पसंतीनुसार वाहन खरेद  मयादा र कम .१५ ल  नि चत कर यात आल  आहे. तसेच मा.महासभा ठराव 
.५४८ द.१२/०८/२०२१ नुसार स मा.महापौर यांचेक रता न वन वाहन खरेद  करणे कामी मा यता ा त 

झालेल  आहे. 
शासन नणय मांक: मइवाधो-२०२१/ .क्र.२५/तां.क.४ मं ालय मुंबई द.२३ जुलै २०२१, शासन 

नणय मांक: मइवाधो-२०२१/ . .२५/तां.क.४ मं ालय मुंबई द.२९ डसबर २०२१, शासन नणय मांक: 
मइवाधो-२०२१/ . .२५/तां.क.४ मं ालय मुंबई द.०४ जानेवार  २०२२ व टाटा मोटस ल.मुंबई यांचेकडील 
द.०९/०२/२०२२ रोजीचा ा त ई-मेल नुसार मे.टाटा मोटस ल.मुंबई यां याकडील Ref.No.२२३ द.०९/०२/२०२२ 
नुसार Special Government Price सह ा त झालेले होते. 
Price Working in detail                Special Govt Price for one vehicle 

Price for supply of Nexon EV XZ+ Price for supply of Tigor EV XZ+ 
(In Rs)Per vehicle (In Rs)Per vehicle 

Grand Total : 15,60,000/- 12,89,000/- 
TCS@ 1% 15,600/- 12,890/- 
Price chargeable to th 
department 

15,75,600/- 13,01,890/- 
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वर नमुद Special Government Price नुसार स मा.महापौर यांचेक रता Nexon EV XZ+ खरेद  
कामी र कम .१५,७५,६००/- मा चा ताव सादर कर यात आला होता. परंतु द.३० जुलै २०२० रोजी या 
शासन नणयात नमुद केलेनुसार “ड” वग महानगरपा लकेच ेमहापौर यांचेक रता वाहन खरेद  मयादा .१५ 
ल  इतक  नि चत कर यात आलेल  अस याने सदरचे वाहन हे .१५ ल  पे ा जा त कंमतीचे अस याने 
खरेद  करणे श य झाले नाह . 

जा. ं ./ज.श.म.न.पा./म.का./३४१-अ/२०२१-२२ द.१०/०३/२०२२ नुसार मा.महापौर यांनी Tigor EV XZ+ 
(White Colour) हे वाहन घे यास पसंती दश वलेल  अस याने टाटा मोटस ल.मुंबई यांचेकडील 
द.०९/०२/२०२२ रोजीचे ा त झाललेे Special Government Price नुसार Tigor EV XZ+ हे वाहन खरेद  
कामी येणारा खच र कम .१३,०१,८९०/- मा या खचास शासक य मा यता दान कर यात आल  होती. 
सदर कंपनीचे त नधी यांचेशी मण वनी दारे संपक क न अदायगी बाबत वचारणा केल  असता सदर 
वाहनाचे दर कमान .२५,०००/- मा ची वाढ झा याचे सांगीतले होते. 

यानुसार टाटा मोटस ल.मुंबई कंपनीचे त नधी यांचेशी मण वनी दारे झाले या चचनुसार व 
यांचेकडील ा त ई-मेल नुसार टाटा मोटस ल.मुंबई यां याकडील Ref.No.३१०, द.१९/०३/२०२२ नुसार 
Special Government Price सह ा त झाले आहे. याचा तप शल खाल ल माणे :- 
Price Working in detail                Special Govt Price for one vehicle 

Price for supply of Nexon EV XZ+ Price for supply of Tigor EV XZ+ 
(In Rs)Per vehicle (In Rs)Per vehicle 

Grand Total : 15,85,000/- 13,14,000/- 
TCS@ 1% 15,850/- 13,140/- 
Price chargeable to th department 16,00,850/- 13,27,140/- 

तर  TATA कंपनीचे Tigor EV XZ+ या वाहनाची कंमत र कम .१३,२७,१४०/- मा  इतक  
झालेल  असुन सदर खचाम ये र कम .२५,२५०/- मा  इतक  वाढ झालेल  अस याने वाढ व खचास मा यता 
व एकुण खच र कम .१३,२७,१४०/- मा ला म.महासभा ठराव ं .५४८ द.१२/०८/२०२१ माणे आयु त यांनी 
द.२३/०३/२०२२ रोजी शासक य मा यता दलेल  आहे. 
      त नंतर उपायु त(वाहन) यांनी द.२३/०३/२०२२ रोजी खाल ल माणे 

अ) वना न वदा खरेद  या बाबत स म ा धकरणाची मा यता यावी. 
  ब)  अथवा न वदा या GeM वर राब व यात यावी. 
 उपायु त(वाहन) यांनी नदशीत केलेनुसार खाल ल माणे खुलासा सादर कर यात येत आहे. 
  महारा  शासन, उदयोग, उजा व कामगार वभाग शासन नणय ं .संक ण/२०१६ . .२१५/उदयोग-४, 
मं ालय मुंबई ४०००३२ द.२४ ऑग ट २०१७ चे शासन नणयामधील मु ा ं .८ म ये नमुद केले माणे  

अ) टाटा उ पाद त कंपनीचे टाटा मोटस ल.मुंबई यां याकडील Ref.No.३१० द.१९/०३/२०२२ नुसार Special 
Government Price नुसार TATA कंपनीचे Tigor EV XZ+ वाहन खरेद  पोट  एकुण खच र कम 
.१३,२७,१४०/- मा या खचास स म ा धकरणा या शासक य मा यतेअंती सबंंधीत उ पाद त कंपनीधारक 

टाटा मोटस ल.मुंबई यांना TATA कंपनीचे Tigor EV XZ+ हे वाहन खरेद  पोट  र कम .१३,२७,१४०/- 
मा चा पुरवठा आदेश देणेस हरकत नसावी असे मत आहे. 

ब) GeM Portal वर तपासणी केल  असता TATA कंपनीचे Tigor EV XZ+ हे इले क वाहन उपल ध नाह . 
तसेच महारा  शासन, नगर वकास वभाग, शासन नणय ं .एमयुएम २०२०/ . .८८/न व-१७ द.३० जुलै 
२०२० माणे मा.महापौर यांचेक रता वाहन खरेद  मयादा .१५ ल  कमती या आंत इतर कोण याह  कंपनीच े
इले क वाहन सदया ि थतीत उपल ध नाह . 

द.२४ ऑग ट २०१७ या शासन नणयामधील मु ा ं .८ म ये नमुद केले माणे अ धकृत उ पाद त 
कंपनीधारक टाटा मोटस ल.मुंबई यांचेकडून Special Government Price नुसार आलेले दर ि वकार यास 
मा यता दान कर यात येत आहे. सदर या वर नमुद दराची वैधता द.३१ माच २०२२ पावेतो असुन सदरचे 
दर द.३१ माच २०२२ नंतर वाढ याची श यता आहे असे संबंधीत कंपनीचे त नधी यांचेशी मण वनी दारे 
झाले या चचनुसार समजते. तर  महारा  महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ चे कलम ५ (२)(२) नूसार 
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न वदा न माग वता मनपा फंड अंतगत स मा.महापौर यांचेक रता TATA कंपनीचे Tigor EV XZ+ 1 नग 
वाहन खरेद  या राब व याकामी येणारा एकूण र कम .१३,२७,१४०/- मा चे खचास मा यता दान 
कर यात येत आहे.  
सवानुमते मंजुर 

  अनुकूल मत े :- ५४   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 

 अनुमोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान
 जळगांव शहरातील कोरोना हायरस (को वड-१९) मतृ पावले या य तींचे 

मुि लम क थान इदगाह ट यांनी दफन वधी केलेल  असून दफन वधीसाठ  कर यात आले या एकूण 
र कम .१,९४,२५०/- मा  खचाची अदायगी करणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहरात कोरोना हायरस (को वड-१९) या ादभुाव पसलेला होता 

यावर जळगांव शहर महानगरपा लकेतफ उपाययोजना, उपचार सु  होते. तसेच को वड-१९ या ण बा धत 

होवून मृ यु झा यास याचे शव यां या कुटंूबाना न देता पर पर महापा लकेस यांचे अं यसं कार करावे 

लागत होते. कोरोनाचा वाढता सार व जळगांव शहरात कोरोनाचा संसग कमी हावा हणून िज हा धकार  

यांनी आयु त यांना स ह ल हॉ पीटल, खाजगी णालय, गोदावर  हॉ पीटल येथून मयत य तींचे अं य 

सं कार जळगावं येथील नेर  नाका मशानभुमीवर करणे बाबत आदेशीत केलेले होते. यासाठ  येणारा खच 

सु दा महापा लकेस करावा लागत अस याने येक वेळेस अ मधन घेवून समायोजन करणे श य नसून 

अपा काल न प रि थती ल ात घेता ई- न वदा व दरप क मगा वणे व या सव येस लागणा या कालावधीत 

अंदाजप क तयार करणेह  श य नाह . कारण दैनं दन कती ेत अं यसं काराक रता येईल याबाबत 

पुवअनुमान लावणे श य न हते. 

तसेच आयु त यांनी द.०४/०९/२०२० रोजी दले या मा यतेनुसार व शास कय आदेशा माणे नेर  
नाका मशानभुमीवर को वड-१९ (कोरोना) मुळे मतृ पावले या य तीचें अं य सं कार क न सदरचा खच 
कर यात आलेला आहे. 

परंतू मुि लम क थान इदगाह ट यांनी दले या मागणी प ानुसार को वड-१९ (कोरोना) मुळे 
मुि लम सामुदायीचे एकूण १११ य तीचें मतृ पावलेले अस यामुळे यांचे दफन वधी मुि लम क थान 
इदगाह ट यांनी केलेले आहेत. तसेच यासाठ  मुि लम क थान इदगाह ट यांनी दफन वधीवर केले या 
खचाचा तप शल खाल ल माणे दलेला आहे. 
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  को वड-१९ (कोरोना) मुळे मतृ पावले या य तींची सं या १११ असून लाकडी फळीचे, बरगे 
खोदकामासंाठ  एकूण खच ती य ती .१७५०/- माणे X १११ एकूण र कम .१,९४,२५०/- मा  आहे. 
जळगांव शहरातील कोरोना हायरस (को वड-१९) मतृ पावले या य तींचे मुि लम क थान इदगाह ट 
यांनी दफन वधी केलेल  असून दफन वधीसाठ  कर यात आले या एकूण र कम .१,९४,२५०/- मा  खचाची 
अदायगी संसगज य रोगांचा तबंधक उपाय नयं ण या लेखा शषा दारे करणेस मा यता दान कर यात येत 
आहे. 
सवानुमते मंजुर 

  अनुकूल मत े :- ५४   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 

 अनुमोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान
महानगरपा लका े ात मुलभुत सु वधांचा वकास काय म अंतगत शासनाने 

वत रत केले या २५ कोट  अनुदानातुन श लक ५ कोट  अंतगत जळगांव शहर महानगरपा लका ह ीत 
जळगांव शहरात व वध ठकाणी ी पु षांकर ता शौचालय/मुतार  बांधणे कामी म तेदार ी.गजानन 
इं टर ाईजेस यांचे वाटाघाट  अंती न वदा र कमेवर ७% जा तीचे दरास  तसेच सदर कामी येणारा एकूण 
र कम .५३,४९,३०७/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे.

असा ठराव कर यात येतो क , महानगरपा लका े ात मुलभुत सु वधांचा वकास काय म अंतगत 
शासनाने वत रत केले या २५ कोट  अनुदानातुन श लक ५ कोट  अंतगत जळगांव शहर महानगरपा लका 
ह ीत जळगांव शहरात व वध ठकाणी ी पु षांकर ता शौचालय/मुतार  बांधणे कामास िज हा धकार  
जळगांव यांचे कडील प  .पाल का/२/ईटपाल/२०२१/४/५३/२५६ द.०८/०९/२०२१ अ वये शासक य मा यता 
दान केलेल  आहे. यानुसार आयु त मनपा यांचे द.१२/१०/२०२१ या मा यते अ वये ई न वदा स द 

कर यास मा यता दान केलेल  आहे परंतु सदर ई न वदा फॉम मधील अट  शत  दु त करणे न 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 वलबं झालेला आहे. तसेच स मा.नगरसेवक यांनी एक त न वदा कर याची 
मागणी केल  असता आयु त यांनी द.०२/१२/२०२१ रोजी वतं  न वदा माग व याचे आदेशीत केले यानुसार 
उ त कामाची ई- न वदा सुचना .११४/०४ सन २०२१-२२ https://mahatenders.in वर स द कर यात 
आल  अशी ई- न वदा सुचना मनपा प  .सा.बा./९४० द.०८/१२/२०२१ चे प ा वये दै.सकाळ रा य तर य या 
वतमान प ात द.०९/१२/२०२१ रोजी स द के 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 ांचे फो डर ं .१ उघडले असता म तेदार 
नखील कृ णराज पाट ल याचंे बड कॅपसीट  नस याने यांना अपा  ठर व यात आले अस याने एकच 
न वदा पा  अस याने या याशी तुलना करता येत नस याने सदर कामाची फेर ई- न वदा आयु त यांनी 
द.१४/०१/२०२२ रोजी मा यता दल  यानुसार उ त कामाची फेर ई- न वदा सुचना .११९/०३ सन २०२१-२२ 
https://mahatenders.in वर स द कर यात आल  अशी ई- न वदा सुचना मनपा प  .सा.बा./११९७ 
द.१४/०१/२०२२ चे प ा वये दै.सकाळ या वतमान प ात द.१५/०१/२०२२ रोजी स द के यानुसार दले या 
मुदतीत ०० (एकह  नाह ) ई- न वदा सदर संकेत थळावर ा त झाले या नाह . उ त न वदेस तसाद न 
मळा याने तस या वेळेस फेर ई न वदा कर यास शहर अ भयंता यांनी द.१६/०२/२०२२ रोजी मा यता 
द यानुसार उ त कामाची तस या फेर ई न वदा सुचना .१२७ सन २०२१-२२ https://mahatenders.in 
वर स द कर यात आल  अशी ई- न वदा सुचना मनपा प  .सा.बा./१४८० द.१६/०२/२०२२ चे प ा वये 
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दै.लोकमत या वतमान प ात द.१७/०२/२०२२ रोजी स द के यानुसार दले या मुदतीत ०२ ई- न वदा सदर 
संकेत थळावर ा त झाले या 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 .४३६९६०६/- अपे ीत खच 

१ ी.बालाजी इ ा चर ा. ल. न वदा र कमेवर ९.९९% जा तीचे दराने ४८०६१३०/- 

२ ी.गजानन इं टर ाईजेस न वदा र कमेवर ८.८८% जा तीचे दराने ४७५७६२७/- 

       वर ल तुलना मक त ता पाहता म तेदार ी.गजानन इं टर ाईजेस यांचे दर इतर म तेदारापे ा 

कामाचे न वदा र कमेवर ८.८८% 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 ७% जा तीचे 

दराने काम कर यास लेखी समंती दल  आहे. म तेदार यांनी दलेले दर हे दोन वष जु या दरसचूी नुसार 

अस याने सदया या दरसचूी व बाजारातील दर पहाता १५ ते २०% वाढ झालेल  अस याचे कळ वलेले आहे. 

न वदा दराची व चालू च लत दराशी तुलना केल  असता चालु चल त िज हादर हे ८.४६% जा तचे येत 

अस याने हे चालु िज हादर सु च नुसार १.४६% कमी येत अस याने म तेदार ी.गजानन इं ट ाईजेस यांनी 

वाटाघाट  अतंी दलेले दर ि वकारणे झा यास यानुसार सदर कामी र कम .४६७५४७८/- मा  इतका खच 

न वदा र कमे माणे आहे. परंतु न वदेत नमुद माणे आले या दरानसुार िज.एस.ट ., कामगार वमा, टे ट ंग 

चाजस, व रॉयलट  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 ४६,७५,४७८/- 
०२ िज.एस.ट .१२% ५,६१,०५७/- 
०३ कामगार वमा ०.५०% २३,३७७/- 
०४ टे ट ंग चाजस ८,२५०/- 
०५ रॉय ट  ८१,१४५/- 
         एकुण अपे ीत खच र कम .:- ५३,४९,३०७/- 

वर नमुद माणे न वदेत आलेले दरानसुार व सव शासक य कर समा व ठ क न एकुण अपे ीत 
खच र कम .५३,४९,३०७/- मा चे खचास मा यता दान कर यात येत आहे. सदर र कमेपैक  र कम 
.५०,००,०००/- मा  मुलभुत सोई सु वधांचा वकास काय मा अंतगत २५ कोट  नधीतुन व उवर त र कम 
.३,४९,३०७/- मा  मनपा नधीतनू खच करणसे तसेच म तेदार ी.गजानन इं टर ाईजेस यांचे वाटाघाट  

अं त 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 े :- ५४   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 

 अनुमोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान
 मनपा नधी अंतगत जळगांव शहर महानगरपा लका ह ीत जळगांव शहर 

महानगरपा लका १७ मजल  शासक य इमारतीत व इतर मनपा मालक या मळकती ठकाणी सुर ार क 
पुर वणे कामी म तेदार रॅपीड स यु रट  & लेबर सि हसेस जळगांव व म तेदार स यनारायण स यु रट  
फोस ना शक दो ह  म तेदारा यांचे वाटाघाट  अंती आले या दरास मा यता देणेबाबत शासनाकडुन आले या 

तावावर नणय घेणे.
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असा ठराव कर यात येतो क , मनपा नधी अंतगत जळगांव शहर महानगरपा लका ह ीत जळगांव 
शहर महानगरपा लका १७ मजल  शासक य इमारतीत व इतर मनपा मालक या मळकती ठकाणी 
सुर ार क पुर वणे कामास आयु त यांनी द.०३/१२/२०२० अ वये शासक य मा यता दान केलेल  आहे. 
यानुसार आयु त,म.न.पा. यांचे द.०८/१०/२०२१ या मा यतेने उ त कामाची ई- न वदा सुचना ं .९५ सन 
२०२१-२२ https://mahatenders.in वर स द कर यात आल  अशी ई- न वदा सुचना मनपा प  
ं .सा.बा./७१९ द.२६/१०/२०२१ चे प ा वये दै.पु यनगर  (मुंबई, पुणे,नागपुर, जळगांव) या वतमान प ात 
द.२७/१०/२०२१ रोजी स द के यानुसार संगणका दारे न वदा भरणेकर ता दले या मुदतीत ०७ ई- न वदा 
सदर संकेत थळावर ा त झाले या आहे. यानुसार सदर कामाचे आले या ०७ म तेदारांचे ा त 
कागदप ांची छाननी केल  असता म तेदार इगल स यु रट  & मेनेजम ट सि हसेस जळगांव व ी समथ 
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सि हसेस जळगांव यांनी कुठलाह  खुलासा न देता कागदप  सु दा सादर न केलेले नस याने न वदा 
स मती या मा यतेनुसार अपा  ठर व यात आले आहे. उवर त खाल  नमुद म तेदार यांनी सव आव यक 
या कागदप ांची पुतता केलेल  अस याने म तेदार यांनी दले या ई- न वदा दरांचा तुलना मक त ता 
खाल ल माणे. 

न वदा 
धारकाचे नांव 

य द ता स यु रट  
सि हसेस धुळे 

स यनारायण 
स यु रट  फोस 

ना शक 

शवा स यु रट  & 
लेबर सि हसेस 

जळगांव 

रॅपीड स यु रट  & 
लेबर सि हसेस 

जळगांव 

वजय स यु रट  
लेबर & 

इन हे ट केशन 
सि हसेस 

एकुण सुर ा 
र क ४४ 

दरमहा त सुर ा 
र क र कम . 
१४३०७.४१०/- 

दरमहा त सुर ा 
र क र कम . 
१७९८६.६६२/- 

दरमहा त सुर ा 
र क र कम . 

१३२६८/- 

दरमहा त सुर ा 
र क रक्कम . 

१८११६/- 

दरमहा त 
सुर ा र क 
र कम . 
१३२५०/- 

 ६२९५२६/- ७९१४१३/- ५८३७९२/- ७९७१०४/- ५८३०००/- 

वर ल तुलना मक पाहता म तेदार वजय स यु रट  लेबर & इ हे ट केशन सि हसेस,जळगांव 
यांचे दर इतर म तेदारापे ा एकुण ४४ सुर ा र कांसाठ  दर महा र कम .१३२५०/- मा  असे एकुण 
र कम .५८,३०००/- मा चे दर सवात कमी आलेले आहे. यानुसार सदर कामी र कम .५८३०००/- मा  
एका म हने कर ता इतका खच अपे त आहे. तथापी धुळे िज हा सुर ा र क मडंळ दारा सहा यक 
कामगार आयु त यांचे कायालय जळगांव यांचे कडील प  .जा. .धुिजसुरमं/जळ/१२९२ द.०५/०८/२०२१ 
ा त दनांक १२/११/२०२१ नुसार मा सक कमान वेतन १३१८९+ च लत अ धकभार ४२% हणजेच र कम 
.४८७६+३.२५% ई एस आय सी ले ह  हणजेच र कम .५१ अशी एकुण र कम .१८११६/- मा चे दर 
नधा रत केले आहे. परंतु उ त कामी म तेदार वजय स यु रट  लेबर & इ हे ट केशन सि हसेस,जळगांव 
यांचे एकुण ४४ सुर ा र कांसाठ  दर महा र कम .१३२५०/- मा  असे एकुण र कम .५८३०००/- मा चे 
दर दलेले आहे. म.सहा यक कामगार आयु त यांनी नधा रत केले या दराशी म तेदार यांनी दले या दरा 
बरोबर तुलना केल  असता दर महा एका सुर ा र का कर ता र कम .४८६६/- मा  दर कमी आलेले आहे. 

परंतु कमान वेतन अ ध नयम १९४८ चे कलम १२ नुसार कामगारांकर ता अ धसुचने दारे जो 
कमान वेतन दर ठर व यात आला असेल या दरापे ा कमी नसेल असे वेतन वह त कर यात येईल अशा 
मुदतीत व शत या अ धनतेने, ा धकृत असतील याखेर ज कोण याह  र कम वजा न करता देईल असे 
नमुद अस याने म तेदार रॅपीड स यु रट  & लेबर सि हसेस जळगावं यांचे दर महा त सुर ा र क 
माणे १८११६/- मा चे दर सवात जासत् असले तर  सहा.कामगार आयु त तथा अ य  धुळे िज हा सुर ा 

र क मंडळ (अंतगत जळगांव धुळे नंदरुबार िज हे) जळगांव यांचे कडून ा त झाले या वर ल प ा माणे 
सदर ा त दर हे कमान वेतन कायदया या तरतदु  नुसार कमान ठर व यात आलेले दर आहेत. यामुळे 
या दरापे ा कमी र कमेचे दर ि वकारता येणार नाह . सबब सदर कामी न वदेत नमुद के या माणे 
कमान वेतन कादयानसुार नधार त दर हे रॅपीड स यु रट  & लेबर सि हसेस जळगांव यांचे दर महा त 
सुर ा र क माणे १८११६/- मा चे दर हे ा त झालेले अस याने ि वकारणे यो य होईल असे मत आहे. 
उपरो त दर ि वकारावयाचे झा यास या कामी महानगरपा लकेस लागणा या ४४ सुर ा र कांसाठ  दर महा 
र कम .१८११६/- मा  असे एकुण र कम .७९७१०४/- ती महा माणे १ वषासाठ  र कम .९५६५२४८/- 
मा या खचास मंजुर तव व ा त दरास मा यते क रता मनपा न वदा स मतीची शफारस हो यापूव  
सदर सहा.कामगार आयु त तथा अ य  धुळे िज हा सुर ा र क मंडळ (अंतगत जळगांव,धुळे व नंदरुबार 
िज हे) जळगांव यांचे कडेस प  सादर कर या संदभात न वदा स मतीने दले या नणयात नमुद माणे 
सहा.कामगार आयु त तथा अ य  धुळे िज हा सुर ा र क मंडळ (अंतगत जळगांव,धुळे व नंदरुबार 
िज हे) जळगांव यांचे कडेस प  ं .जशमनपा/ क प/६७ द.१६/०२/२०२२ नुसार सुर ा र क यां या दरातील 
४२% अ धभार (ले ह ) माफ हो याकर ता प  सादर केले असता यांनी यांचे कडील प  
ं .जा. ं ./धुिजसुरमं/जळ/३६७ द.०२/०३/२०२२ अ वये आप या अ थापनेस महारा  खाजगी सुर ा र क 

(नोकर चे नयमन व क याण) अ ध नयम १९८१ व योजना २०१२ अ वये ४२% अ धभार (ले ह ) भरणा 
करणे बंधनकारक अस याचे कळ वलेले आहे. यानुसार सदर कायालयात ले ह  संदभात वचारणा 
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कर याकर ता सम  वचारणा केल  असता यांनी चल त दरासंदभात व यातील ले ह  संदभात मा हती 
खाल ल माणे दलेल  आहे. 

अ. ं .                 सुर ा र क कमान वेतन 
१. मुळ कमान वेतन  १०१७९.०० 
२. वशेष भ ता  १४३०.०० 
३. घरभाड ेभ ता ५% ५८०.४५ 
४. धुलाई भ ता  २००.०० 
५. शै णक भ ता  ४००.०० 
६. वाहन भ ता  ४००.०० 
                                    एकुण वेतन १३१८९.४५* 
७. ESIC ले ह   ५१.०० 
                                    एकुण वेतन १३२४०.४५* 
 ले ह  ४२%  
१. भ व य नवाह नधी (P.F) १२% १३९३.०८ 
२. उपदान (Gratuity) ४% ४६४.३६ 
३. ब स पगार (Bonus) ८.३३% ९६७.०३ 
४. अदा पगार ३% ३४८.२७ 
५. रजा वेतन १% ११६.०९ 
६. गणवेश भ ता ३% ३४८.२७* 
७. कामगार वमा ३.२५% ३७७.२९ 
८. शासक य फ  ५% ५८०.४५* 
९. कामगार क याण नधी १.५०% १७४.१४* 
१०. आर त नधी ०.९२% १०६.८०* 
                                    एकुण ले ह  ४८७५.७८ 
                                    एकुण वेतन १८११६.२३ 

वर नमुद माणे सहा.कामगार आयु त तथा अ य  धुळे िज हा सुर ा र क मंडळ (अंतगत 
जळगांव,धुळे व नंदरुबार िज हे) जळगांव या कायालयाकडून मळाले या मा हती नुसार ४२% ले ह  अंतगत 
अनु मांक ०१ ते ०५ व ०७ शासक य भरणा व सुर ा र क यांना दयावयाचे भ ते आहे. व अ. ं .०६, ०८ ते 
१० हे वर नमुद कायालयात भरावयाचे आहे. परंतु अ. ं .०६, ०८ ते १० भरणा कर याक रता सदर 
कायालयाचे न दणीकृत असण ेआव यक आहे. मा  उ त कामी न वदा सादर केले या न वदा धारक हे 
वर ल कायालयाचे न दणीकृत नस याने यांचे आले या दरामधून वगळून दर नि चत करणे आव यक 
अस याने आले या न वदा धारकांपैक  वर ल कायालयातील नि चत केलेले दरा माणे आलेले दराची 
न वदा धारकास दर बाबत वाटाघाट क न दर नि चत करणे यो य होईल. 

तथापी सदरचे दर नि चती कर याकामी आयु त सो यां या सोबत चचा केल  असता चचत 
मागील मंजुर दर तपासुन दर नि चत करावे असे सु चत कर यात आले. यानुसार खाल ल माणे मागील 
मंजुर दर व या न वदे दारे आलेले दर खाल ल माणे 

तप शल मागील मंजरु दर या न वदा दारे आलेले न वन दर 
सुर ा र क यांना देय वेतन ९३४४/- १३१८९/- 
ले ह  ४२% ३९२४/- ४८७६/- 
ESIC ले ह  ०.०० ५१/- 
एकुण १३२६८/- १८११६/- 

वर नमुद माणे दराची तपासणी केल  असता दो ह  दरांम ये ले ह  समा व ठ कर यात आलेला 
आहे. सदर ले ह  संदभात सहा.कामगार आयु त तथा अ य  धुळे िज हा सुर ा र क मंडळ (अंतगत 
जळगांव,धुळे व नंदरुबार िज हे) जळगांव या कायालयात वचारणा केल  असता या कायालयात ाय हेट 
स यु रट  सि हसेस यांनी न दणी केल  अस यास गणवेश भ ता, शासक य फ , कामगार क यान नधी, 
आर त नधी यांची र कम या कायालयात भरणा करावा लागतो असे यांनी सु चत केले यानुसार ा त 
न वदाधारक हे उ त कायालयात न दणीकृत अस याबाबत कुठलेह  कागदप  सादर केलेले नस याने ते या 
कायालयात न दणीकृत नस याचे गहृ त ध न उ त यांनी सादर केले या दरातील ले ह या र कमेतुन 
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१०.४२% वजा क न दर नि चत करण े यो य होईल कर ता ४२% ले ह  मधुन १०.४२% वजा क न 
३१.५८% या अनुषंगाने खाल ल माणे दर नि चती होणे आव यक आहे. 

         तप शल       या न वदा दारे आलेले न वन दर 
सुर ा र क यांना देय वेतन १३१८९/- 
ले ह  ३१.५८% ४१६५/- 
ESIC ले ह  ५१/- 
                    एकुण - १७४०५/- 

वर नमुद त यातील दर न चीत कर याक रता खाल ल माणे न वदा धारक यांना 
वाटाघाट कर ता बोल व याबाबत नणय दे यात येत आहे. 

म तेदार रॅपीड स यु रट  & लेबर सि हसेस जळगांव यांचे तमहा त सुर ा र क माणे 
र कम .१८११६/- मा  यांचे मा.सहा.कामगार आयु त तथा अ य  धुळे िज हा सुर ा र क मंडळ 
जळगांव यांनी नि चत केले या माणे आलेले दर तसेच म तेदार स यनारायण स यु रट  फोस ना शक 
यांचे दसु या माकंावर आलेले तमहा त सुर ा र क माणे १७९८६/- मा चे दर आलेले आहे. या 
दो ह  म तेदार यांना दरा बाबत वाटाघाट साठ  न वदा स मतीने सम  बोल व याबाबत सु चत के यानुसार 
दो ह  म तेदार यांना अनु मे (१) प  . जशमनपा/साबा/२५ द.२५/०४/२०२२ (२) प  . 
जशमनपा/साबा/२६ द.२५/०४/२०२२ अ वये दरा बाबत चचा व वाटाघाट साठ  न वदा स मती यांचे सम  
बोल वले असता दो ह  म तेदार यांनी चचा व वाटाघाट  अंती सदरचे काम वर ल त यात नमूद माणे 
त सुर ा र क त महा र कम .१७४०५/- मा या दरात सुर ा र क पुर व याचे काम कर यास लेखी 

संमती दलेल  आहे. यानुसार खाल ल माणे अपे ीत खच आहे. 
एकुण सुर ा र क ४४X र कम .१७४०५/- त सुर ा र क त महा माणे = एकुण र कम 

.७६५८२०/- त महा 
सुर ा र क पुर व याकामी एका म ह याकर ता र कम .७६५८२०/- X १२ म हने कर ता एकुण 

खच र कम .९१८९८४०/- मा चा वाष क खच होणार आहे. याअनषंुगाने खाल ल नमुद ठकाणी सुर ा 
रक्षक पुर व याचे आहे. 

अ.न.ं                  कामाच े ठकाण सुर ा र क सं या 
१ १७ मजल  शासक य इमारत ०५ 
२ आयु त बंगला ०६ 
३ हंिजर बायोमॅ क ०५ 
४ ट.बी.एस.हॉ पीटल वाहन यव था १५ 
५ जळगांव शहर महानगरपा लका भाग स मती ं .०२ लाठ  शाळे म ये ०२ 
६ MIDC भागात डझले पंपावर ०३ 
७ गरणा पंपींग टेशनवर ०६ 
८ गदालाल मल फायर ऑ फस जवळ पा.पु.ऑ फस गोडावून ०२ 
                                                 एकुण :- ४४ 

वर नमुद दो ह  म तेदार यांनी वाटाघाट  अंती त सरु ा र क तमहा र कम .१७४०५/- 
मा या दरात काम कर यास लेखी संमती दलेल  अस याने ४४ सुर ा र कांपैक  म तदेार रॅपीड 
स यु रट  & लेबर सि हसेस जळगांव यांना वर नमूद अ. ं .०१,०४ व ०५ ठकाणी एकूण २२ सुर ा र क 
व म तेदार स यनारायण स यु रट  फोस ना शक यांना वर नमूद अ. ं .०२,०३,०६,०७ व ०८ या ठकाणी 
एकूण २२ सुर ा र क नयु त करणेस व वाटाघाट  अंती दो ह  म तेदार यांनी दले या त सरु ा र क 
तमहा र कम .१७४०५/- मा या दरास व यानुसार येणा या वाष क खचास महारा  महानगरपा लका 

अ ध नयम करण ७ कलम ७३ (क) नुसार मा यता दान कर यात येत आहे. 
शासनाने सव कायदे शर बाबी तपासून ठरावाची अंमलबजावणी करावी. 

बहुमताने मंजुर 
  अनुकूल मत े :- ५२   तकुल मते :- ०२ 

सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 
 अनुमोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान
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 सन २०२२-२०२३ या आ थक वषाकर ता महानगरपा लका अंतगत चालणा या 
बालवाडया म धल श का व मदत नस यांना द.०१/०६/२०२२ ते द.३१/११/२०२२ पावेतो ६ म ह याकर ता 
मानधनावर न वन नयु ती आदेश होणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे.

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लका सेमी इं जी मा यमातील 
श का २० व मदतनीस १० तसेच मराठ  मा यमातील बालवाडी श का ९ व मदत नस ९ यांना 
मानधन त वावर ल न वन नयु ती आदेश द.०१/०६/२०२२ ते ३१/११/२०२२ पावतेो देणसे 
महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ च ेकलम ५३ म धल तरतुद नसुार मा यता दान कर यात येत आहे 
तसेच सदर कालावधीतील अदंाजीत मानधन खच र कम .२२,५०,०००/- मा च े खच म हला व 
बालक याण नधीतून करणसे मा यता दान कर यात येत आहे. 
सवानमुत ेमंजुर 

  अनुकूल मत े :- ५४   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 

 अनुमोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 
म.न.पा. स.स.न.ं२१८३(जनुी नगरपा लकेची जागा) व स.स.न.ं१९३७(जुनी साने 

गु जी णालयाची जागा) या जागावंर वाहन तळाची सु वधा पैसे भरा व वापरा या त वावर दोन वषा कर ता 
वाहनतळ चालवणे कामी न वदाधारक ी. करण शंकर भालोदर यांनी दलेले सवाधीक दर ि वका न 
न वदाधारक यांचशेी संवीदा क न कायादेश नगमीत करणबेाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय 
घेणे.

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लका,जळगांव महासभा ठराव .७४६ 
द.१४/०२/२०२२ अ वये ज.म.न.पा. स.स.नं.२१८३ (जुनी नगरपा लकेची जागा) व स.स.नं.१९३७ (जुनी साने 
गु जी णालयाची जागा) या जागांवर वाहनतळाची सु वधा पैसे भरा व वापरा या त वावर दोन वषा कर ता 
वाहन तळ चाल वणे कामी न वन न वदा या राब व यात आलेल  होती. 

उ त नमुद ठरावा नुसार चार चाक  व दचुाक  वाहन तळ पाक ग कर ता वाहनधारक यां या कडुन 
दर प का माणे र कम पये वसुल करता येणार अस याने जुनी नगरपा लका जागे वर ल वाहन तळासाठ  
दोन वषा कर ता अंदाजीत र कम .२१,००,०००/- मा  व साने गु जी णालय जागा वाहन तळासाठ  दोन 
वषा कर ता अंदाजीत र कम .११,५०,०००/- मा  माणे देकार न चीत कर यात आलेल  असून उ त तळ 
बाबत दोन जागांकर ता वतं  ऑनलाईन न वदा या दोन वषा कर ता स द कर यात आ या हो या. 
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सदर न वदा येत ज.म.न.पा. स.स.नं.२१८३ (जुनी नगरपा लकेची जागा) ई- न वदा सुचना .१४१ 
टडर २०२२_JCMCJ_७९०६५७_२ म ये एकुण ०८ नवीदा ा त झा याने सदर नवीदा उपआयु त महसुल 
यांचे मा यतेने द.१३/०५/२०२२ रोजी नवीदेतील पह ला लफाफा उघड यात आला. तसेच स.स.नं.१९३७ (जुनी 
साने गु जी णालयाची जागा) ई- न वदा सुचना .१४१ टडर आय.डी २०२२_JCMCJ_७९०६५७_१ म ये   
दोन न वदा ा त झा याने यात नयमानुसार फेर नवीदा स द  करणेकामी द.१३/०५/२०२२ रोजी 
उपायु त यांनी मा यता दलेल  आहे. 

सदर न वदा येत ज.म.न.पा. स.स.नं.२१८३ (जुनी नगरपा लकेची जागा) ई- न वदा सुचना .१४१ 
टडर २०२२_JCMCJ_७९०६५७_२ या नवीदेत एकुण ०८ नवीदा ा त झा या प हला लफाफा उघड यानंतर 
यात सहभागी सव ०८ नवीदा धारक नवीदा स मती या छाननी अंती पा  ठरव यात आले या नुसार 
लफाफा .०२ https://mahatenders.gov.in संकेत थळावर उघड यात आला यानुसार सव पा  नवीदा 
धारक यांनी पुर वले या दरांचा तुलना मक त ता खाल ल माणे आहे. 

अ.नं.       नवीदा धारकाचे नांव र कम . 
१. Deepak Uttaradhi २८,२८,२८२/- 
२. Dipak Pandit Mali २८,०१,१००/- 
३. KIRAN SHANKAR BHALODKAR ५७,००,०००/- 
४. MS Ashok Enterprises २४,२६,४११/- 
५. New HindustanSecurity Services २८,८२,८२८/- 
६. RAPID SECURITY  AND LABOUR SERVICES ५१,४८,०००/- 
७. RAVINDRA RAMDAS NICHIT २५,५२,०००/- 
८. SHREE GAJANAN ENTERPRISES ५१,००,०००/- 

तुलना मक त ता पाहता एकुण ०८ नवीदा धारक यांचे पैक  ी. करण शंकर भालोदकर यांचे 
सवाधीक दर .५७,००,०००/- (H1) ा त झालेले आहेत. सदरचे दर ि वकारणेसाठ  नवीदा स मती व आयु त 
यांनी मा यता दलेल  आहे. या अनुषंगाने सदरचे दर ि वका न H नवीदा धारक ी. करण शंकर भालोदकर 
यांचेशी जळगांव शहर महानगरपा लके या अट -शत ची संवीदा क न कायादेश नगमीत करणेस मा यता 
दान कर यात येत आहे. 
सवानुमते मंजुर 

  अनुकूल मत े :- ५४   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 

 अनुमोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान
जळगांव शहर महानगरपा लका भाग स मती .०१ ते ०४ अंतगत मे. थाप य 

कं ट टस ् ा. ल. अमरावती या कंपनीस सन २०२२-२३ व सन २०२३-२४ साठ  वाष क देखभाल दु ती या 
कामी येणा या खचास मा यता मळणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , महानगरपा लका ह ीतील संपुण मालम तांचे (ज मन व इमारती) 
जी.आय.एस. णाल दारे सव ण करणे, संपुण मालम तांचे संगणीकृत करमु य नधारण व कर आकारणी 
करणे कामी थाप य क ट टस ् (आय) ा. ल. यांना इकडील आदेश .ज.म.न.पा./ .स. .०१ ते ०४ / 
२२५३ द.०४/०१/२०१७ अ वये कायादेश दे यात आलेला आहे. द.०४/०१/२०१७ या करारना यात नमुद अट  व 
शत या आ धन राहून द.०४/०१/२०१७ पासुन सदर कंपनीने खाल ल माणे कामे केलेल  आहेत. थाप य 
क ट टस ्(आय) ा. ल.,यांचे द.०३/०५/२०१८ चे प ाचे अनुषंगाने त काल न आयु त यांनी द.०१/०४/२०१८ 
ते द.३०/०९/२०१८ अखेर ६ मह ने मुदतवाढ दलेल  होती. त नंतर पुन: च थाप य क ट टस ् (आय) 
ा. ल.,यांचे द.११/०६/२०१९ याप ानुसार यांनी अपे ी या माणे द.०१/१०/२०१८ पासुन द.३१/०३/२०२० पयत 

मुदतवाढ आयु त यांचे मा यतेने उपायु त यांचेकडील प  जा. ./ .स. .०१/६९४ द.१९/०८/२०१९ अ वये 
मुदतवाढ दान केलेल  आहे. तसेच थाप य क ट टस ् (आय) ा. ल.,यांचे द.२९/०४/२०२० चे प ानुसार 
३१ माच २०२१ पयत मुदतवाढ आयु त यांचे मा यतेने उपायु त यांचे कडील प  जा. ./ .स. .१/१०९१ 
द.०३/११/२०२० अ वये मुदतवाढ दान केलेल  आहे. व ३१ माच २०२२ पयत मुदतवाढ आयु त यांचे 
मा यतेने उपायु त यांचे कडील प  जा. ./ .स. .१/११३४ द.३०/०९/२०२१ अ वये मुदतवाढ दान केलेल  
आहे. तसेच तुत करणी सन २०१९-२० अखेर पयत वाष क देखभाल दु ती कामी थायी स मती ठराव 
.१५५ द.०४/०९/२०१९ अ वये र कम .२,०८,६२,६३१/-मा चे खचापैक  यापुव  थायी स मतीचे मा यतेने 
.१,०७,९४,८१४/- मा चे खचास ा त मा यता रक्कम वजा जाता र कम .१,००,६७,८१८/- चे खचास 

मा यता दान केलेल  आहे. तसेच जादा माण क रता सन २०१९-२० साठ  मळकती 
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२२९९३X .८३= .१९,०८,४१९/- मा या खचास थायी स मती ठराव .२१९ द.१०/०१/२०२० अ वये मा यता 
दान केलेल  आहे. सदर कामासाठ  सन २०२०-२१ या अंदाजप कांत .दोन कोट ची तरतुद केलेल  आहे. 

सन २०२०-२१ चे वाष क देखभाल दु तीसाठ  
भाग स मती .०१ - ३२१००X८३= २६,६४,३००/- 
भाग स मती .०२ - २४०३९X८३= १९,९५,२३७/- 
भाग स मती .०३ - २८४१७X८३= २३,५८,६११/- 
भाग स मती .०४ - २४२१०X८३= २०,०९,४३०/- 

                एकुण - १०८७६६X८३= ९०,२७,५७८/- 
उपरो त माणे सन २०२०-२१ साठ  वाष क देखभाल दु तीसाठ  एकुण खच .९०,२७,५७८/- मा  

सदर खचासाठ  सन २०२०-२१ या वाष क अदंाज प कातं केले या .दोन कोट  या तरतदु मधुन खचास 
महासभा ठराव .६८५ द.१५/१२/२०२१ अ वये मा यता दान केलेल  आहे. तसच सन २०२१-२२ या वाष क 
देखभाल दु तीसाठ  एकुण मळकती १२००००/- X ८३ = ९९६००००+ १८% जी.एस.ट  = अपे ीत खच 
.१,१७,५२,८००/- सन २०२१-२२ या वाष क अंदाजप कात केले या .एक कोट  पं नास ल  या 

तरतदु मधुन या खचास महासभा ठराव .६८५/- द.१५/१२/२०२१ अ वये मा यता दान केलेल  आहे. सदर 
मा यता घेतांना शासन नदशानसुार सेवा कर (G.S.T.) भरणे बंधनकारक होते. मा  अनावधानाने व तु व 
सेवाकराची र कम सुटलेल  आहे. तर  र कम सन २०२०-२१ वाष क देखभाल दु तीसाठ  .९०,२७,५७८/- 
यास १८% व तु व सेवाकर र कम .१६,२४,९६४/- मा  व सन २०२१-२२ वाष क देखभाल दु तीसाठ  
र कम .९९,६०,०००/- यास १८% व तु व सेवाकर र कम .१७,९२,८००/- अशी एकुण व तु व सेवा कर 
(G.S.T.) र कम .३४,१७,७६४/- मा या होणा या खचास मा यता दान कर यात येत आहे. 

तसेच जळगावं शहर महानगरपा लका भाग स मती .०१ ते ०४ या ह तील मळकतींचे 
फेरमु यांकनाचे काम मे. थाप य क ट टस ् (आय) ा. ल.,यांनी द.३१/०३/२०२२ अखेर पूण क न 
नयमानुसार वशेष नोट स छपाई क न दले या हो या यानुसार सुनावणी कामी आव यक ती टेशनर  सव 
भाग नहाय पुर वलेल  होती. सुनावणी अंती आ ेप नणयानुसार फरकाची बले देखील छपाई क न भाग 
नहाय संबंधीत भाग स मती कायालयास पुर वलेल  आहेत. 

शहरातील चारह  भागातील खुला भुखंड वभागातील मागणी रिज टर उपायु त यांनी संगणक करण 
करणे कामी देणे बाबत दले या नदशानसुार म तेदार यांनी खाल ल माणे डाटा ए  क न मागणी 
रिज टर व मागणी देयके पुर वलेले आहे. 

सन २०२०-२१ चे खुला भुखंड वाष क देखभाल दु तीसाठ  
भाग स मती क्र.०१ - १०२२२X८३= ८,४८,४२६/- 
भाग स मती .०२ - ६०२९X८३= ५,००,४०७/- 
भाग स मती .०३ - १२२१६X८३= १०,१३,९२८/- 
भाग स मती .०४ - ७८८९X८३= ६,५४,७८७/- 

                एकुण - ३६५३६X८३= ३०,३२,४८८/- 
  १८% जी.एस.ट  -                   ५,४५,८४७/- 
    एकुण -      ३५,७८,३३५/-  

पैक  महासभा ठराव .६८५ द.१५/१२/२०२१ अ वये २००००० X ८३ =  र कम पये १६,६०,०००/- ची 
मा यता दान केल  आहे. उवर त वाढ व भुखंड १६५३६ X ८३ =  र कम पये १३,७२,४८८/- जी.एस.ट . 
र कम पये ५,४५,८४७/- अशी एकुण र कम पये १९,१८,३३५/- मा  या होणा या खचास मा यता दान 
कर यात येत आहे. 

तथापी फेरमु यांकनांत काह  मळकतीं या आकारणीत अजानुसार आव यक तेथे दु ती करणे 
आव यक असून जळगांव महानगरपा लकेतील कामकाजाचा अनुभव वचारांत घेता याकर ता पुढ ल दोन 
वषासाठ  वाष क देखभाल दु तीचे काम हे थाप य क ट टस ्(आय) ा. ल., यांनाच देणे यो य होईल. 
यांचेशी द.०४/०१/२०१७ रोजी झाले या करारना यातील अट .१३ (III) (G) Step ५ म ये नमुद दोन 
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वषासाठ  हणजे सन २०२२-२३ व सन २०२३-२४ साठ  देखभाल दु ती चे काम थाप य क ट टस ्(आय) 
ा. ल.,या कंपनीस देणे तसेच सदर कामासाठ  कंपनीशी केले या करारना यानुसार खाल ल माण े खच 

अपे ीत आहे. 
अ.
. 

  सन अपे ीत मळकत सं या करारना यानुसार दर   र कम व त ूव सेवाकर र कम एकुण र कम 

१ २०२२-२३ १७०००० ८३ १४११०००० २५३९८०० १६६४९८०० 
२ २०२३-२४ १८०००० ८९.६४ १६१३५२०० २९०४३३६ १९०३९५३६ 

सन २०२२-२३ ते सन २०२३-२४ पयत देखभाल दु ती चे काम थाप य क ट टस ्(आय) ा. ल., 
या कंपनीस देणेस तसेच उ त माणे येक वष  होणा या अपे ीत खचास मा यता दान कर यात येत 
आहे. 

तसेच जळगांव शहर महानगरपा लका, भाग स मती .०१ ते ०४ या ह तील मळकतीं या 
मालम ताकराचा भरणा सन २०२२-२३ क रता ऑनलाईन कर वसुल  आ ावल  अदयावतीकरण करणे, मागणी 
देयके तयार क न छपाई करणे, मागणी व वसुल  रिज टर छपाई करणे आव यक आहे. सदर एज सी कडून 
सदर बाबी या वा षक देखभाल दु ती अंतगत ा त क न घेणे आव यक अस याने उ त माणे ऑनलाईन 
आ ावल  अदयावत करणे बाबत व साह य पुर वणे बाबत मे. थाप य क ट टस ् (आय) ा. ल., 
अमरावती या कंपनीस प  देणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

मा  सभागहृात झाले या चचनूसार नागर कां या फेरमु यांकनाबाबत हरकती आ यास सदर हरकती 
७ दवसांत नकाल  काढ यात तसेच मनपा शासनाने मे. थाप य क ट टस ् (आय) ा. ल., यांनी 
केले या फेरमु यांकनाचा संपूण डाटा महानगरपा लके या ता यात यावा.  

बहुमताने मंजुर 
 अनुकूल मत े :- ५३   तकुल मते :- ०१ 

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

खाल या पदावर पदावनत केले या आदेशाबाबत महारा  महानगरपा लका 
अ ध नयम १९४९ चे कलम ५६ (४) नुसार ी.गोपाळ मुरल धर लुले, क.अ भयंता,म.न.पा.जळगांव यांनी 
मा.महापौर यांचे माफत म. थायी स मतीचे नणया त केले या अपील अजावर नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , ी.गोपाळ मरुल धर ललु,े क.अ भयतंा,म.न.पा.जळगांव यांनी 
आप या महानगरपा लके या सपंणू सेवाकाळात ामा णकपण ेकाम केललेे अस यान े यांची संपूण 
सेवाकाळातील चागंल  वागणकू व यांचे चांगले काम पाहाता तसेच त ेसेवा नवृ त होणार अस यान े
यानंा यांचे पुव पदावर नयु त  करणेस हरकत नाह . शासनाने यांचे अ पल अजा संबं धत सव 
कागदप ाचंी शहा नशा क न पूढ ल यो य ती कायवाह  करावी.  
सवानमुत ेमंजुर 

  अनुकूल मत े :- ५४   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमकंुुद 

 अनुमोदक :- पोकळे दल प बबनराव
महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम ७३(ड) नुसार मा.आयु त 

यांनी केले या सं वदांची मा हती घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम ७३(ड) नुसार 
मा.आयु त यानंी केले या सं वदांची मा हती घेतल . 
१. शासक य आदेश .सा.बां./१८९ द.०७/०३/२०२२ अ वये महारा  सुवण जयंती नगरो थान महाअ भयांन 

अंतगत भाग ं .१६ स.न.ं५१८ रणछोडदास नगर आर.सी.सी गटार बांधणे कामी म तेदार ी. रकु 
उमाकांत चौधर  यांचे न वदा र कमेपे ा ६.२२% सवात कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम 
.९,३८,६६८/- मा  खचाची सं वदा. 

२. शासक य आदेश .सा.बां./१९२ द.१५/०३/२०२२ अ वये आमदार था नक वकास काय म अंतगत मनपा 
ह ीतील भाग ं .०४ श नपेठ मधील दालफळ प रसरात ी.ओझा यां या घरापासुन ते ी. तवार  यां या 
घरापयत र ता आर.सी.सी. गटार व लॅब क हट तयार करणे कामी म तेदार डी.एच.पाट ल कं शन 
यांचे न वदा र कमेइतकेचेच सवात कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम .९,९८,७४४/- मा  खचाची 
सं वदा.(मा.आ. ी.सुरेश दाम ुभोळे) 

३. शासक य आदेश .सा.बां./१९३ द.१५/०३/२०२२ अ वये महारा  सुवण जयंती नगरो थान महाअ भयांन 
अंतरग्त भाग ं .१६ स.नं.५१८ रणछोडदास नगर म ये डांबर  र ते तयार करणे कामी म तेदार 
ी. वलास भाकर पाट ल यांचे वाटाघाट अंती न वदा र कमेपे ा ५.४५% जा तीचे सवात कमीचे दर 

ि वकृत क न एकूण र कम .२२,४४,२२५/- मा  खचाची सं वदा. 
४. शासक य आदेश .सा.बां./१९४ द.१६/०३/२०२२ अ वये महारा  सुवण जयंती नगरो थान महाअ भयांन 

अंतगत भाग ं .०२ म ये चौघुले लॉट पर सरातील र ते व आसोदा रोडकड ेजाणारा र ता पे ह ंग लॉक 
बसवुन तयार करणे कामी म तेदार ी. नलेश रमेश पाट ल यांचे न वदा र कमेइतकेचेच सवात कमीचे 
दर ि वकृत क न एकूण र कम .२०,००,०००/- मा  खचाची सं वदा. 

५. शासक य आदेश .सा.बां./१९५ द.१६/०३/२०२२ अ वये नागर  द लते तर व ती सुधारणा योजने अंतगत 
भाग ं .०९ मु ताईनगर पं ाळा गट नं.२८,३०,३२ व ३४ म ये खेळणी व ओपन जीम साह य बस वणे 

कामी म तेदार डी.एच.पाट ल कं शन,जळगांव यांचे न वदा र कमइेतकेचेच सवात कमीचे दर ि वकृत 
क न एकूण र कम .१०,०१,२८५/- मा  खचाची सं वदा. 

६. शासक य आदेश .सा.बा.ं/०१ द.०५/०४/२०२२ अ वये आमदार था नक वकास काय म अंतगत जळगांव 
मनपा ह ीतील भाग ं .१५ मेह ण स.स.नं.४८६ म ये पे हर लॉक बस वणे कामी म तेदार ी. नलेश 
रमेश पाट ल यांचे न वदा र कमेइतकेचेच सवात कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम .१९,४३,५४४/- 
मा  खचाची सं वदा.(मा.आ. ी.सुरेश दामु भोळे) 

७. शासक य आदेश .सा.बां./०२ द.०७/०४/२०२२ 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.मुंबई 
यांचे कडुन खरेद  करणे कामी येणारा र कम .२३,८७,५०२/- + र कम .१,६८,०२५/- असा एकूण र कम 
.२५,५५,५२७/- मा  खचाची सं वदा. 

८. शासक य आदेश .सा.बा.ं/०५ द.१२/०४/२०२२ अ वये आमदार था नक वकास काय म अंतगत जळगांव 
मनपा ह ीतील भाग ं .०४ श नपेठ मधील दालफळ प रसरातील मर माता मंद र ते ी.ओझा यां या 
घरापयत काँ ट र ता तयार करणे कामी म तेदार डी.एच.पाट ल कं शन यांचे न वदा 
र कमेइतकेचेच सवात कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम .९,९७,२९४/- मा  खचाची 
सं वदा.(मा.आ. ी.सुरेश दाम ुभोळे) 

९. शासक य आदेश .सा.बा.ं/०६ द.१२/०४/२०२२ अ वये आमदार था नक वकास काय म अंतगत जळगांव 
मनपा ह ीतील वाड ं .१७ मधील गट नं.४०/०१,क ी. वामी समथ क , अयो या नगर येथे पे हर लॉक 
बस वणे कामी म तेदार ी.बालाजी इ ा चर यांचे न वदा र कमेइतकेचेच सवात कमीचे दर ि वकृत 
क न एकूण र कम .८,६९,७००/- मा  खचाची सं वदा.(मा.आ. ी.सुरेश दामु भोळे) 

१०. शासक य आदेश .सा.बां./०८ द.२१/०४/२०२२ अ वये पा.पु. वभागा अंतगत वाघुर योजने या १५०० मीमी 
ते ४५७ मीमी पी.एस.सी.पाईप लाईन तसेच एअर हॉल दु ती करणे कामी म तेदार ी.संजय दनेश 
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भोळे,जळगांव यांचे अंदािजत र कमेवर ३.५०% जा तीचे दलेले दर हे सवात कमीचे दर ि वकृत क न 
एकूण र कम .२३,३४,२४९/- मा  खचाची सं वदा. 

११. शासक य आदेश . वदयुत/०१ द.०७/०४/२०२२ अ वये मा.आ. ी.सुरेश दामु भोळे यांचे आमदार था नक 
वकास काय म सन २०२१-२२ अतंगत वदयुत वभाग यु. ं .०१ अंतगत वाड ं .०८ साई पॅलेस टॉपजवळ 
वै णवी नगर येथे १ हायम ट बस वणे व इतर ७ कामे करणे कामी म तेदार गाग  इले क स ॲ ड 
ए ट ायजेस,जळगांव यांचे नवेदेतील दर सवात कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम .५,३५,४७८/- 
मा  खचाची सं वदा.  

१२. शासक य आदेश .सा.बां./१० द.२९/०४/२०२२ अ वये आमदार था नक वकास काय म अंतगत 
जळगांव मनपा ह ीतील वाड ं .०४ राममं दर चौक ते नेह चौक, व ल मं दर (मठ ग ल ) पयत र ता 
कॉ ट ंग करणे कामी म तेदार डी.एच.पाट ल कं शन यांचे न वदा र कमेइतकेचेच सवात कमीचे दर 
ि वकृत क न एकूण र कम .१९,९८,६६६/- मा  खचाची सं वदा.(मा.आ. ी.सुरेश दामु भोळे) 

१३. शासक य आदेश .सा.बां./११ द.२९/०४/२०२२ अ वये आमदार था नक वकास काय म अंतगत 
जळगांव मनपा ह ीतील भाग ं .०८ मधील रेणकुा नगर येथील लॉट नं.१० समोर ल र ता कॉ ट ंग 
करणे कामी म तेदार डी.एच.पाट ल कं शन यांचे न वदा र कमेइतकेचेच सवात कमीचे दर ि वकृत 
क न एकूण र कम .९,९५,३६३/- मा  खचाची सं वदा.(मा.आ. ी.सुरेश दामु भोळे) 

१४. शासक य आदेश ./ वदयुत/०२ द.२९/०४/२०२२ अ वये मा.आ. ी.सुरेश दाम ुभोळे यांचे आमदार था नक 
वकास काय म सन २०२१-२२ अंतगत जळगांव शहरातील वदयुत वभाग यु. ं .२ व ४ मधील वाड .१६ 
लॉट नं.२५ अ नपुणा ाि हजनमागे दे वदास कॉलनी येथे १ हायमा ट बस वणे व इतर आठ कामे करणे 
कामी लघु तम म तेदार/ न वदाधारक भुषण इले क स,जळगांव यांचे न वदा र कमेइतकेचेच सवात 
कमीचे दर ि वकृत क न एकूण र कम .६,०२,००५/- मा  खचाची सं वदा. 
सवानुमते मंजुर 

अनुकूल मत े :- ५४   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल ढा नतीन बालमुकंुद 

 अनुमोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान
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मा.महापौर :- नगरस चवांनी रा गीताला सु वात करावी. 
नगरस चव :- सव स मा.सद यानंी रा गीतसाठ  उभ ेराहाव ेह  वनतंी.  

 सह /- 


