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        जळगांव शहर महानगरपा लका, जळगांव 
सभा .:-  ०५  // द. ३०/११/२०१८ तहकूब महासभा बैठक चे कायवृ त // द. ०७/१२/२०१८ 

 

जळगांव शहर महानगरपा लकेत द. ३०/११/२०१८ शु वार रोजी तहकूब करणेत आलेल  महासभा द.०७/१२/२०१८ 
शु वार रोजी सकाळी ११.०० वाजता सरदार व भभाई पटेल टॉवर इमारतीमधील दसु या मज यावर ल सभागहृात 
मा. पठासीन अ धकार  तथा महापौर, सौ. समा सुरेश भोळे यांच ेअ य तखेाल  झाले या तहकूब महासभेच ेकायवृ . 

उपि थती न दणी रिज रम ये वा र  क न खाल ल मा.सभासद सभेस उपि थत होत.े 
                मा. सौ. समा सरेुश भोळे, महापौर, तथा पठा सन अ धकार   

सोनवणे अि वन शांताराम 
मा.उपमहापौर 

पाट ल तभा सुधीर सोनार रंजना वजय 

जोहरे या मधकुर कापसे मयुर चं कांत  खडके सु नल वामनराव 
नेरकर स रता अनंत देशमुख तभा गजानन खडके व वनाथ सुरेश 
पोकळे दल प बबनराव पाट ल वजय पुड लक भंगाळे व णु रामदास 
खान कसानाबी गबल ु बार  शोभा दनकर सोनवणे राखी शामकांत 
सोनवणे कांचन वकास शेख हसीनाबी शर फ तायड े योती शरद 
दारकंुड ेनवनाथ व वनाथ पाट ल कुलभुषण वरभान लढढा नतीन बालमुकंुद 
शदें गाय ी उ तम भल पावताबाई दाम ु बरड े नतीन मनोहर 

बा व कर कशोर रमेश पाट ल उषा संतोष जोशी अनंत ह र चं  

सपकाळे मना धुडकु को हे लल त वजय महाजन सु नल सुपडू 

कोळी द ता य देवराम राणे गाय ी इं िजत महाजन जय ी सु नल 
सपकाळे रंजना भरत तायड ेसुरेखा नतीन नाईक शातं सुरेश 
को हे वण रामदास च हाण योती बाळासाहेब पटेल इ ा हम मुसा 
सनकत चेतन गणेश मराठे िजत  भगवान सोनवणे लताबाई चं कांत 
सोनवणे भारती कैलास सोनवणे अंजनाबाई भाकर सोनवणे व म कसन 
चौधर  चेतना कशोर पाट ल रेखा चडुामण बागवान रयाज अहेमद अ दलु कर म 
सोनवणे मुकंुदा भागवत सोनवणे सुरेखा सुदाम देशमुख सु नाबी राज ु
काळे अ मत पांडुरंग ढेकळे सदा शव गणपत शेख सैईदा युसुफ 
चौधर  मंगला संजय पाट ल राज  झप  ि वकृत सद य 
अड.हाडा शु चता अतलु सहं बालाणी भगतराम रावलमल सोनवणे कैलास नारायण 
सोनवणे धरज मुरल धर अ तरदे रजनी काश पाठ  वशाल राधेशाम 
काळे दपमाला मनोज काळे रे मा कंुदन मराठे राज  नारायण 
पाट ल स चन भमराव आहुजा मनोज नारायणदास चौधर  महेश रतन 
भोईटे लताबाई रणजीत पाट ल मना ी गोकुळ जैन भागचंद मोतीलाल 

 सदर सभेस मा.आयु त, चं कातं डांगे, मा.उपायु त, ी.चं कांत खोसे, ी.ल मीकांत कहार, नगरस चव ी.सुभाष 
मराठे तसेच अ धकार  व कमचार  उपि थत होत.े  

 सभेस गणपूत  अस याने मा. पठा सन अ धकार  यांनी सभा सु  कर याच े नदश दले.  

नगरस चव :- आज या सभेक रता स मा.सद य, चौधर  मनोज सुरेश, पाट ल चं शेखर शवाजी, कापसे तभा चं कांत, 
को हे सधुं वजय व बडाळे उ वला मोहन यांच े रजेच ेअज आलेले असून त ेमा. पठा सन अ धकार  यांनी मंजूर केलेले 
आहेत. 
नगरस चव वषय .१) द.११/१०/२०१८ रोजी संप न झाले या वशेष व सवसाधारण महासभेच ेकायवृ त कायम करणे. 
ी.भगतराम बालाणी :- महासभा वषय ं .१८ द.११/१०/२०१८ हा पार त झाला असून तो येक भाग स मती नहाय 
नवीदा स द करावी असे असून या ऐवजी संपूण शहराकर ता एक मु त प दतीने नवीदा काढावी अशी दु ती करावी 
तसेच महासभा ठराव ं .२२ द.११/१०/२०१८ पार त झाला याम ये महासभा ठरावाचा उ लेख नाह  तर  महासभा ठराव 
ं .७८९ द.१६/११/२०१७ अशी दु ती क न इ तवृ त कायम कर यात याव.े 
ी. नतीन लढढा :- तां क दु ती अपे त आहे. धोरणा मक नणय मांडणेबाबत दु ती करता येत नाह . तीन म ह यात 

दु ती करणे आव यक होत.े यामुळे आमचा वरोध आहे. वषय .२० ठराव .२३ स मतीबाबत गाळयांच े मु यांकन 
दु ती बाबत मनपा अ ध नयम ३१ अ वये स मती गठ त करतांना प ांच े त नधी व घेणे आव यक आहे. कलम ३० 
अ वये मा यता प ांच े तौल नक सं याबळ ल ात घेता शवसेना / एमआयएम यांना थान दलेले नाह . यामुळे 
बेकायदेशीर आहे.  

ी.अनंत जोशी :- जवळपास दोन म हने झालेले आहे. याबाबत स मतीने कती बैठका घेत या याबाबत मा हती यावी.  

ी.कैलास सोनवणे :- ३० माच २०१६ ी.िजत  मुंदडा यांना ि वकृत सद य हणुन द.२१/०४/२०१६ ला मंजुर  होती. यांनी 
मानधन घेतले. त ेपरत भ न यावे. 
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सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .३२ पा रत कर यात आला. 

असा ठराव कर यात येतो क , महासभा वषय ं .१८ द.११/१०/२०१८ हा पार त झाला असून तो येक भाग 
स मती नहाय नवीदा स द करावी असे असून या ऐवजी संपूण शहराकर ता एक मु त प दतीने नवीदा काढावी अशी 
दु ती करावी तसेच महासभा ठराव ं .२२ द.११/१०/२०१८ पार त झाला याम ये महासभा ठरावाचा उ लेख नाह  तर  महासभा 
ठराव ं .७८९ द.१६/११/२०१७ अशी दु ती क न द.११/१०/२०१८ रोजी संप न झाले या वशेष व सवसाधारण महासभेच े
कायवृ त कायम करणेस मा यता दान कर यात येत आहे.   
सवानुमत ेमंजुर 
 अनुकूल मत े :- ६७    तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- बालाणी भगतराम रावलमल  
अनुमोदक :-   पाट ल राज  झप   

नगरस चव वषय .२) व छ भारत अ भयाना अंतगत शहरातील उघडयावर शौचास जाणा या पा  लाभा याना शौचालय 
बांधकाम कर ता १४ या क य व त आयोगाच े शफारसीनुसार ा त अनुदानातुन .५०००/- ती शौचालय माणे अनुदान 
वतरण करणेस व येणा या र कम .१,६७,२५,०००/- मा या खचास मा यता मळणेबाबत शासनाकडून आले या 
तावावर वचार क न नणय घेण.े 
ी.सदा शव ढेकळे :- माझ े भागातील शौचालय िजण झालेले आहे. स या यांची ६४ इतक  सं या आहे. त ेतोडुन या 
ठकाणी न याने शौचालय बांध यास १२० स स होतील. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .३३ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , व छ भारत अ भयाना अंतगत शहरातील उघडयावर शौचास जाणा या पा  

लाभा याना शौचालय बांधकाम कर ता १४ या क य व त आयोगाच े शफारसीनुसार व यासाठ  ा त झाले या अनुदानातनु 
महासभा ठराव .३८४ द.२०/०२/२०१६, ठराव .४१८ द.३०/०३/२०१६ व ठराव .६४० द.२९/०४/२०१७ या मंजुर वये 
अनु मे १४५७+११५४+३९६६ अशा एकुण ६५७७ पा  लाभाथ ना .५०००/- ती शौचालया माणे १४ या क य व त 
आयोगा या नधीतुन .३,२८,८५,०००/- मा च ेखचास मंजुर  दान करणेत आलेल  आहे. 

वैय तीक शौचालय बांधकाम अनुदानास पा  ठरले या एकुण ६५७७ लाभाथ  पैक  एकुण ६१८८ लाभाथ यांना .५०००/- 
माणे अनुदान वतर त कर यात आलेले आहे यास एकुण .३,०९,४०,०००/- इतका खच आलेला आहे. 

म. धान स चव नगर वकास वभाग यांचकेडील बैठक त दले या नदशानुसार जनगणना २०११ च े सव णाम ये 
जळगांव शहरात उघडयावर शौचास जाणा या कुटंूबांची सं या ९९२२ इतक  असुन कुटंूबांना वैय तीक शौचालय अनुदानाचा 
लाभ दे याच ेठरले आहे. यानुसार आज पावेतो वैय तीक शौचालय बांधकाम अनुदानास पा  ठरले या एकुण ६५७७ लाभाथ  
कुटंूबांना अनुदान वतर त करणेकामी उपरो त ठरावा वये म.महासभेने मा यता दलेल  आहे. 

शासनाने तावीत केले माणे वैय तीक शौचालय बांधकाम अनुदानास पा  उवर त ३३४५ लाभाथ  कुटंूबांना १४ या 
क य व त आयोगा या ा त नधीतुन .५०००/- ती कुटंुब माणे एकुण .१,६७,२५,०००/- मा  वतरणा या खचास 
मा यता दान कर यात येत आहे.   

शासनाने नयमानुसार शासन आदेश/ नदश नुसार आव यक या बाबींची पुतता क न यावी.  
सवानुमत ेमंजुर 
 अनुकूल मत े :- ६७     तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- ढेकळ सदा शव गणपत 
अनुमोदक :-   खडके सु नल वामनराव 

नगरस चव वषय .३) सन २०१८-१९ कर ता शहरातील भट या व मोकाट कु यांवर नब जीकरण श या करणे कामी 
अंदाजप कय लेखा शषाखाल  वाढ व .१.५० कोट  मा या रकमेची तरतुद करणेबाबत शासनाकडून आले या तावावर 
वचार क न नणय घेणे. 
ी.स चन पाट ल :- क या कारे नब जीकरण करणार आहे. याबाबत मा हती यावी. 
ी.उदय पाट ल :- शहरात १५ त े२० हजार मोकाट कु  ेआहे. यांना थलांतर करणे कंवा मा  नये याबाबत कोटाच ेआदेश 

आहे. नब जीकरणासाठ  .१००० – .१२०० पयत खच आहे. न वदा स द के या हो या. यावेळेस बजेटची तरतुद न हती. 
भोपाळ येथील सं थशेी बोलने झालेले आहे. यानुसार कायवाह  करणार आहे.  
ी.स चन पाट ल :- कॉ टबेसवर पशु वै यक य अ धकार  असावा अशी सुचना आहे. न वदा स द होणार आहे. 
शासनाने ॉपर चॅनलने जावे.  

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .३४ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहराम ये अंदाजे १५००० त े२०००० हजार मोकाट भटके कु े आहेत. सदर 

मोकाट व भटके कु े अंगावर धावून येणे, चावा घेणे या सम यांनी उ  व प धारण केलेले आहे. यामुळे शहरातील काह  
भागातील नागर कांम ये भतीच ेवातावरण नमाण झालेले असून जनतलेा अनेक कार या ास सहन करावा लागत आहे. 
याबाबत दै नक वृ तप ातून वारंवार बात या देखील स द होत आहेत. मे.सु म कोटा या नणयानुसार कु े मारणे अथवा 
थलांतर करणेस मनाई कर यात आलेल  आहे. भट या व मोकाट कु यांची उ प ती थांबवून यांची ज म सं येवर नयं ण 

करणे आव यक आहे. यासाठ  ऍ नमल बथ कं ोल (डॉ ज) स २००१ नुसार नब जीकरण श या करणे आव यक आहे. 
सदर कु यांना पकडणे कर ता म.न.पा.शे टर, डॉग हॅन, श ीत कमचार  वग तसेच नब जीकरण श यासाठ  

लागणारे पशु वैदयक य अ धकार , प रचर, सहा यक, आधु नक सा ह य, औषधी, अमबुल स व दवाखाना इ. यव था उपल ध 
करणे तसेच कु यांवर नब जीकरण या केलेनंतर ७ दवस डॉ टरां या नयं णात ठेवून उपचार करण,े खनपान यव था 
करणे व श या झालेनंतर पुववत ठकाणी सोडणे इ याद  कर ता मनपाकड ेकोण याह  कारची सु वधा उपल ध नाह त. 
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ऍ़ नमल वे फेअर बोड ऑफ इंडीया (AWBI) यांची मा यता असले या न दणीकृत व अनुभवी सं थकेडून ाणी लेश 
तबंधक कायदा १९६०, महारा  ाणी संर ण कायदा १९७६ अ वये शहरातील कु यांच े नब जीकरण करणे कामी सन 

२०१८-१९ या आ थक वषाम ये फ त .२५ ल  र कमेची बजेट म ये तरतूद कर यात आलेल  होती. परंतू सदरची तरतूद 
अ यंत कमी अस यामुळे ८ वळेा ई- न वदा स द क न देखील न वदेस कोणताह  तसाद मळालेला नाह . पसाळलेले व 
रोगट कु यांचा बंदोब त करावयाचा झा यास कारवाई करणेपुव  पशुवैदयक य अ धकार  यांचकेडून माणप  घेत यानंतर 
कारवाई अपे ीत आहे. तथापी म.न.पा.आ थापना सु चवर पशु वैदयक य अ धकार  हे पद नस यामुळे कामकाजात मोठया 
माणावर अडथळा नमाण होत आहे. 

भारतीय जीवजंतू क याण बोड (AWBI) पयावरण व वन मं ालय, भारत सरकार चे नई यांचेकडील प  
द.२८/०५/२०१० नुसार .४४५ ती कु यावर नब जीकरण श या राब वणेसाठ  ५०% खच अनुदानपोट  काम पुण झालेनंतर 
(AWBI)  कडून दला जाईल व उव रत ५०% खच था नक सं थेने करावा असे सु चत केलेले आहे. सदर योजनेसाठ  
शहरातील कमान १५,००० कु यांची सं या गृ हत धरता .४४५/- माणे .६६.७५ ल  खच अपे ीत आहे. तथापी कु यांवर 
नब जीकरण करणे कामी इतर महानगरप लकांकडून मा हती घेतल  असता ती डॉग सरासर  .१२००/- खच येत अस याचे 
नदशनास आलेले आहे. यामुळे शहरातील मोकाट/भट या कु यांची सं या वचारात घेता सन २०१८-१९ या आ थक वषा 
कर ता कमान .१.५० कोट  तरतूद करणे आव यक आहे. 

शासनाने ता वत केलेनुसार शहरातील भट या व मोकाट कु यांवर नब जीकरण श या करणे कामी सन 
२०१८-१९ म ये केलेल  तरतूद .२५ ल  वजा जाता .१.२५ कोट  जादा र कमेची अशी एकूण १.५० कोट  तरतूद दु ती 
अंदाजप कात करणेस मा यता दान कर यात येत आहे.  

 शासनाने नयमानुसार शासन आदेश/ नदश नुसार आव यक या बाबींची पुतता क न यावी.  
सवानुमत ेमंजुर 
 अनुकूल मत े :- ६७     तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- पाट ल स चन भमराव  
अनुमोदक :-   खडके सु नल वामनराव 

नगरस चव वषय .४) आ हाणे शवार गट नं.८६४ येथील बंद पडलेला हंजर बायोटेक एनज स ा. ल.मुंबई यांनी क पाची 
केलेला करार (सं वदा) र  करणे बाबत शासनाकडून आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 
ी. दल प पोकळे :- ताव र  कर यात यावा. मनपाच ेनुकसान होणार नाह  याची काळजी यावी. 
ी. न तन ल ढा :- रा य शासनाच े तावानुसार मा यता घेऊन कायवाह  करावी.  
ी.उदय पाट ल:- १ लाख मेटर क टन कचरा पडुन आहे. ना शक ये थल कंपनीने दला होता ताव शासनाकड े लं बत 

आहे. ी. ध ड ेसाहेबांकड ेबोलने झाले. तीन कोटेशन माग वणे आव यक होत.े  
ी. नतीन ल ढा :- वषयाला यो य पाठपुरावा केला जात नाह . जानेवार  २०१७ म ये तरतुद केल  आहे. ११ म हने झाले. 

सभागहृात झाले या नणयाचा पाठपुरावा करावा. ठराव चुक चा असेल तर याबाबत पुढ ल सभेत नदशनास आणावे. 
वखंडनाम ये वेळ जातो.  

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .३५ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लकेने घनकचरा ( यव थापन व हाताळणी नयम २०००) 

नुसार म.न.पा ह ीतील नमाण होणा या कच यावर या करणेच ेकामी BOT त वावर क प उभा न काया वीत करणेसाठ  
फेर जा हर न वदा सुचने दारे न वदा माग व या असता घनकचरा यव थापन कायदा २००० च ेअंमलबजावणी करणेच ेकामी 
थायी स मती ठराव .२६२ द.२०/०१/२००७ नुसार हंजर बायोटेक एनज स ा. ल.मुंबई यांचशेी झाले या वाटाघाट नुसार 
तावास ३० वष कालावधीकर ता बांधा वापरा व ह तांतर त करा या त वावर काम दे यात आले होत.े 

या अनुषंगाने सदर क पधारकांस करारनामा क न दले या कायादेशानुसार क प जुन २०१० म ये सु  होवून 
साधारणपणे क प ३ वषापयत सुरळीत सु  होता. त नंतर जुन २०१३ म ये क पधारकांच ेकोण याह  कारे म.न.पा.स 
पुण सुचना न देता पर पर बंद केलेला क प सु  करणेबाबत म.न.पा.तफ वेळोवेळी नोट स देवून देखील क पधारक यांनी 
कोणताह  तसाद दलेला नाह . 

तुत करणी क पधारकाशी झाले या करारना यानुसार क प बंद पड यास याची पुढ ल कारवाई करणेसाठ  
क पासंबंधी अं तम याय नवाडयाच ेअ धकार लवादक हणून मा.आयु त यांना अस याने करारना यातील अट ं .९ नुसार 
द.२७/०५/२०१५ रोजी मा.आयु त यांचकेडसे सुनावणी कामी बोल व यात आले होत.े या दवशी क पधारक उपि थत 
न हत.े त नंतर तयांना मुदतवाढ देवून द.१८/०६/२०१५ रोजी बोल व यात आले होत.े या दवशी सु दा हजर रा हलेले नाह . 
महणून करारनामा अट ं .९ नुसार मा.आयु त यांनी लवादक हणून या ना याने आयु तांनी घेतलेला नणय अं तम रा हल 
असे कळ व यात आलेले आहे. 

यानुसार मा.आयु त यांनी लवादक हणून कामकाज पाहून यात द.०६/०२/२०१७ रोजी अं तम नणय देवून मे.हंजर 
बायोटेक एनज स ा. ल.मुंबई यांचकेडून .१०,५३,६९,६००/- वसूल  बाबतचा याय नवाडा होवून क प आहे या ि थतीत 
द.१४/१२/२०१६ रोजी पंचनामा क न ता यात घे यात आलेला आहे. यानुसार क पधारक यांना महारा  महानगरपा लका 
अ ध नयम १९४९ च ेकलम १२ (१) अ वये द.२८/०६/२०१७ रोजी मागणी बलाची अं तम नोट स दे यात आलेल  होती. या 
आदेशाच े व द मे.हंजर बायोटेक एनज स ा. ल.मुंबई यानंी िज हा यायालयात अपील दाखल केलेले असून त े लंबीत 
आहे. ते हांपासून आज पावेतो क प बंद आहे. 

घनकचरा यव थापन हाताळणी नयम २०१६ नुसार शासनाने नगमीत केले या आदेशानुसार न वन स व तर क प 
अहवाल तयार कर यात आलेला असून यास शासनाची मा यता दान झालेल  आहे. याची ता काळ अंमलबजावणी करणे 
आव यक अस याने बंद असले या क पाच े ठकाणी न याने घनकचरा क प सु  करणे बाबतची कायवाह  करणे अ यंत 
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गरजेच े असून याची कायवाह  करणे कर ता तेथील जुने बांधकाम पाडून न याने आधु नक यं णेसह क प सु  करणे 
आव यक आहे. या कर ता पुढ ल कायवाह  करणे कर ता म.न.पा.च े वधी कायदे स लागार यांच ेअ भ ाय माग वले असता 
थम मे.हंजर बायोटेक एनज स ा. ल.मुंबई यांचशेी झालेला न दणीकृत करारना यानुसार जागा ता यात दे यात आलेल  

होती. सदरचा करारनामा र  करणे बाबत द.१४/११/२०१८ च ेप ा वये कळ वलेले आहे. 
शासनाने ता वत केलेनुसार वर ल सव बाबींचा वचार करता मे.हंजर बायोटेक एनज स ा. ल.मुंबई यांचशेी झालेला 

न दणीकृत करारनामा र  करणेची वर त कायवाह  करावी व न याने क प उभारणी कामी न याने जा हर ई- न वदा स द 
कर यास मा यता दान कर यात येत आहे.  

शासनाने नयमानुसार शासन आदेश/ नदश नुसार आव यक या बाबींची पुतता क न यावी.   
सवानुमत ेमंजुर 
 अनुकूल मत े :- ६७     तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :-  पोकळे दल प बबनराव 
अनुमोदक :-    सनकत चतेन गणेश 

नगरस चव वषय .५) व छ महारा  अ भयान (नागर ) अंतगत शहरासाठ  टार रेट ंग नामांकन ताव शासनाकडे 
सादर करणेबाबत शासनाकडून आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .३६ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , व छ महारा  अ भयान (नागर ) अंतगत शहर हागणदार मु त करणे, शहर व छ 

करणे या दोन मुख बाबींचा समावशे आहे. जळगांव शहर हागणदार मु त घोषीत कर यात आलेले असून शहरातील 
घनकच याच े यव थापन क न शहर व छ करणे आव यक आहे. 

व छ सव ण २०१८ म ये भाग घेतले या सव महानगरपा लकांनी सन २०१९ या पधम ये भाग घेणे बंधनकारक 
असून व छ सव ण-२०१९ अंमलबजावणी कामी टार रेट ंग व हागणदार मु त यास सयंु तीपणे १२५० गुण तावीत आहे. 
शासनाकडून सव महानगरप लकांच ेसन २०१९ म ये नयु त सं थे दारे शहराची टार रेट ंगची तपासणी / मु यांकन करणेत 
येणार असून केले या तपासणी या आधारे शहराला टार रेट ंगच े नामांकन ा त होणार आहे. यामुळे मा.आयु त व 
मा.महापौर यांच ेसंयु त मा यतनेे जळगांव शहराचा टार रेट ंग बाबतचा ताव म.रा य अ भयान संचालक व छ महारा  
अ भयान (नागर ) यांना सादर करणे म ा त आहे. 

शासनाने तावात नमूद केलेनुसार जळगांव शहराम ये घनकचरा यव थापन अंतगत Garbage Free City Protocol 

या अनुषंगाने २ टार रेट ंग नामांकनाच ेउ ट ा त केलेले असून याबाबतचा ताव शासनाकड ेसादर करणेस मा यता 
दान कर यात येत आहे. 

शासनाने नयमानुसार शासन आदेश/ नदश नुसार आव यक या बाबींची पुतता क न यावी.   
सवानुमत ेमंजुर 

  अनुकूल मत े :- ६७     तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- बडाळे उ वला मोहन 
अनुमोदक :-   बा व कर कशोर रमेश 

नगरस चव वषय .६) घनकचरा यव थापनाची भावी अंमलबजावणी कर ता म.न.पा.ह ीतील नागर कांकडुन सेवा शु क 
वसुल करणेबाबत शासनाकडून आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 
ी. न तन लढढा :- करयो यमु यावर ४ व २ ट के आकारणी करतो. सामा य नाग रकावर भार टाकणे यो य होणार नाह . 

सु वधा दलेनंतर व क प सु  झालेनंतर नणय यावा. 
ी.भगतराम बालाणी :- शासना या सुचना आहेत.  
ी.उदय पाट ल :- ड.पी.आर.शासनाने मंजुर केलेला आहे. नागर कांकडुन वसुल करणे आव यक आहे. लम भागातुन / 

शहर /कम शयल भागातुन कती वसुल  करावी याबाबत नदश आहे. हा खच सन २०१९-२० साठ  आहे. सभागहृाने याबाबत 
वचार करावा. 
ी. न तन ल ढा :- नागर कानंा थम सु वधा दया म हनाभर गटार  साफ होत नाह . सेनेचा वरोध आहे करवाढ क  नका. 
ी. रजवान बागवान :- एम.आय.एम.चा वरोध आहे.करवाढ क  नये 
ी. वशाल पाठ  :- ड.पी.आर. कधी मंजुर झाला याची मा हती यावी. 
ी. उदय पाट ल :- माच २०१८ म ये मा यता दलेल  आहे. म.न.पा.ने ठराव पा रत क न पाठ वला होता. 
ी.अनंत जोशी :- लहान ग याम ये वाहन जात नाह  बचत गटांना देणार होत.े 
ी.उदय पाट ल :- ते थल कचरा जमाक न संकल त करावा असा तसेच डीपीआर मंजुर आहे न वन भाग घेतला आहे. 
ी. वशाल पाठ  :- शासनाचा वषयाचा अ यास नसतो डॉकेट अपुण असत ेसद यांना अ यास असतो याची खंत वाटत े

मा.आयु तांना वनंती गती दयावी.   
सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .३७ पा रत कर यात आला. 

असा ठराव कर यात येतो क , शासनाने व छ महारा  अ भयान (नागर ) अंतगत घनकचरा यव थापन क पास 
शासक य मा यता दान कर यात आल  आहे. या अ वये घनकचरा यव थापन क प व ततृ अहवालाची भावी 

अंमलबजावणी होणेसाठ  शासनाने स व तर क प अहवाल (DPR) .३०.९६ कोट  साठ  मंजुर  दान केलेल  आहे. सबंंधीत 
स व तर क प अहवालाम ये व छ भारत अ भयान धत वर घनकचरा यव थापना माणे व छता ठेवणेसाठ  व वध 
कार या उपायोजना सुच व यात आले या आहेत.  

घनकचरा यव थापन क पानुसार शहरातील नागर कांना सेवा पुर व यासाठ  सेवा शु क आकारणी के यास घनकचरा 
यव थापन क पाची शा वतता टक वता येईल. कर ता सन २०१९-२०या आ थक वषापासुन मालम ता करा या वा षक 
बलातुन करयो यमु यावर घरगुती योजनाथ २% व वा ण य वापराकर ता ४% या माणे घनकचरा यव थापन या 
शषाखाल  सेवा शु क वसुल करणेस मा यता दान कर यात येत आहे.      
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बहुमतान ेमंजुर 

  अनुकूल मत े :-  ५२     तकुल मत े:- १५ 
सूचक  :- सनकत चेतन गणेश 
अनुमोदक :-   कापसे मयुर चं कांत 

नगरस चव वषय .७) संजय भाकर सांळुखे (बडतफ मजूर) यांना जळगांव शहर महानगरपा लके या सेवेतून बडतफ 
कर यात येवून यांची सेवा समा त कर यात आ या या करणाबाबत शासनाकडून आले या तावावर वचार क न 
नणय घेणे. 
ी. धरज सोनवणे :- ह ये या चौकशी म ये भुसावळ येथ ेबोल वले होत ेबडतफ  का क  नये ३ दवसांचा कालावधी दला 

मा  एक तासात नलंबीत केले. 
नगर स चव :- घटना म वाचुन दाख वला 
मा.आयु त :- बडतफ करता येत नाह  पुढचा न 
ी.कैलास सोनवणे :- आरोपी न हत ेतर  नलंबीत का केले याबाबत मा हती दयावी. 

आयु त :- यावेळच ेप रि थती बाबत भा य करता येणार नाह  नलंबीत करता येत ेबडतफ नाह .जे रेकाडला आहे त ेमी 
सांगतो. 
कैलास सोनवणे :- चकु च ेसांगत आहे शदें उ तर दयावे 
आयु त :- मी बोलतो आहे यामुळे अ धकार  बोलणार नाह  यावेळेस या आयु तांनी नणय घेतला. 
कैलास सोनवणे :- तचे मी सांगत आहे यांना चौकशी साठ  बोलावले गु हा न द नाह  नोट स दल  चौकशी लावल  
एकवेतनवाढ बंद केल  यानंतर तां क कारणा तव आरोपी झाले यावेळेस नलंबीत केले हे बरोबर आहे यानंतर यांनी 
कामावर घेणेचा अज दला सबंधीतांनी अज दला टपणी ल हल  यानंतर खोसे यांनी सांगीतले सेवा पु तक माग वले 
कामावर घेणेचा नकाल होता. शदें खोसे यांचा अ भ ाय वाचुन दाख वण.े शदें तुला आदेश दलेला आहे वाचन करावे. 
ी. शदें :- वाचन केले 
ी.कैलास सोनवणे :- कामावर घेणे बाबतचा अज होता. 

मा.आयु त :- बडतफ करणेसाठ  वभागीय चौकशी करणे आव यक आहे 
कैलास सोनवणे :- कामावर घेणे बाबत नकाल होता यांनी बडतफ बाबत आदेश मत दले हे यो य आहे का. 
मा.आयु त :- खोसे उ तर दया. 
ी.खोसे :- आदेशाथ सादर केले आहे त काल न आयु तांनी बडतफ बाबत सां गतले होत े आयु त अ धकार  आहेत. 

कैलास सोनवणे :- चकु तुमची आहे आयु तांच े नदशनास आणणे आव यक होत.े 
ी.भगतराम बालाणी :- ताव अमा य  

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .३८ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , शासनाकडून आलेला ताव अमा य कर यात येत असून ी. संजय भाकर सांळुख े

यांनी आप या अ पल अजात नमूद केलेनुसार ी.सांळुखे हे गे या २०/२५ वषापासून त काल न नगरपा लका व आता 
महानगरपा लकेत सेवा बजावत असतांना, कोण याह  कमचा यावर मा यामुळे तकुल प रणाम होईल असे वतन 
मा याकडून कधीह  झालेले नाह  कंवा सं थते मी नय मतपणे सेवा बजावत आहे. तसेच माझ ेवतनह  कधीह  गु हेगार  
व पाच ेनसतांना मा यावर सामािजक वैमन याव न खोटा गु हा दाखल झाला होता यानंतर मी यायालयीन नणय केस 

नं.२११/२०१२ नकाल द.३०/०५/२०१७ नुसार मी नद ष ठरलेलो अस याने मा यावर ल झालेला अ याय दरु करावा असा 
अ पल अज दलेला असून याचा वचार करता ी.सांळुखे यांचवेर यांच े कुटंूबाची जबाबदार  अस याने नसैग क 
यायत वानुसार ी. संजय भाकर सांळुखे यांना मनपा सेवेत कामावर घेणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 
शासनाने ठरावानुसार ता काळ कायवाह  करावी. 

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

सूचक  :- सोनवणे कैलास नारायण  
अनुमोदक :-   सोनवणे सुरेश मा णक 

नगरस चव वषय .८) IHSDP योजने अंतगत घरकुले वाटप करणेबाबत शासनाकडून आले या तावावर वचार क न 
नणय घेणे. 
ी. नतीन लढढा :- ५३० सं या आहे कंवा ५४० आहे कती न क  यावे ५४० लाभाथ च ेनावे आहेत  
ी.डी.एस.खडके :- काह  ठकाणी मं दर,मि जद,दगा आहे.५४० पैक  २५२ दले असुन २८८ बाक   
ी. नतीन लढढा :- ७१ लाभाथ  श लक आहे याबाबत शासनाने काय कायवाह  केल     
ी.ईबा पटेल :- घरे कमी आहेत मागणी जा त आहे. 
ी. नतीन लढढा :- मेह णचे घरकुल आहेत जागा मालक वाढ व मोबदला मळावा हणुन कोटात गेला याला ३.५ कोट  
पये दे यात आले आजह  या जागेवर मालकाचा ब याच जागेवर क जा आहे.आपण सभा संपलेनंतर कृपया पहावे तथेे 
हशी बांधले या आहेत एक कड ेआपण नधी आणतो आपले भागात कामे कमी करतो. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .३९ पा रत कर यात आला. 

असा ठराव कर यात येतो क , IHSDP योजने अंतगत ७६ घरकुले वाटप करणे संदभात धोरणा मक नणय घेणे कामी 
शासनाकडुन आले या अहवालाच ेवाचन कर यात येऊन सभागहृात स व तर चचा कर यात आल . शासना या अहवालात 

नमुद बाबींशी सभागहृ सहमत आहे. तथापी शासना या अहवालात दधु फेडरेशन जवळील ५३० झोपडीधारकांना ताबा पावती 
द याच े नमुद आहे. मा  मा हती अ धकारात पुर व यात आले या मा हती या आधारे ५४० झोपडी धारकांच े थलांतर 
कर यात आ याची बाब सभागहृात नदशनास आणुन दे यात आले अस याने शासनाने एकुण झोपडी धारक ५४० अस याची 
खा ी करावी व यानुसार पुढ ल उ चत कायवाह  करावी. 
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 IHSDP योजने अंतगत मंजुर झालेले ४७२ लाभाथ  याद तील यापुव  वाटप झालेले २५२ लाभाथ  याद तील नाव े
वगळुन उवर त सव लाभाथ च े याद तुन ७६ घरकुलांचा लक  ॉ काढ यास व यानुसार घरकुल वाटप कर यास ह  सभा 
मा यता देत आहे. तसेच ७६ घरकुलाच ेवाटप झा यानंतर उवर त सव झोपडी धारकांकडुन धानमं ी आवास योजने अंतगत 
आव यक या कागदप ांची पुतता क न यांची नावे धानमं ी आवास योजने अंतगत तयार केले या स व तर क प 
अहवालात नमुद क न ताव शासनाकड ेमा यत ेकर ता पाठ व यात मा यता दान कर यात येत आहे.  

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

सूचक  :-  सोनवणे सुरेश मा णक 
अनुमोदक :-   दारकंुड ेनवनाथ व वनाथ 
 

नगरस चव वषय .९) वृ  ा धकरणाची पुन थापना करणेबाबत शासनाकडून आले या तावावर वचार क न नणय 
घेण.े 
ी. व णु भंगाळे :- वृ  अ धकार  असावा क या प दतीने लावावे हे सु दा पाहावे व अ धकार  आणावा  

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .४० पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लका, जळगांव पयावरण वभागाकडील कामकाज मा.वृ  

ा धकरण स मती या सं ल नतनेे सु  असत.े तर  रा य नवडणुक आयोग, मुंबई यांचकेडील प  .रा नआ/मनपा-
२०१८/ . .३१/क.५ द.२५/०६/२०१८ अ वये बुधवार, द.०१ ऑग ट  २०१८ रोजी साव क नवडणुक घे यात आलेल  असुन, 
महारा  शासन राजप , असाधारण .३५, सोमवार ६ ऑग ट २०१८ अनुसार महानगरपा लके या १९ बहुसद यीय 
भागांम ये नवडुन आले या एकुण ७५ सद यांची नावे स द कर यात आलेल  आहे.  

 महारा  (नागर  े  ) झाडांच े संर ण व जतन अ ध नयम १९७५ च े कलम ०३ अनुसार सदर नव नवा चत 
सद यांमधुन कमीत कमी पाच आ ण जा तीत जा त पंधरा य तींच े मळुन एक वृ  ा धकरण घ टत करणे 
आव यकअस याने वृ  ा धकरण स मतीम ये खाल ल नमूद सद यांचा समावेश करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

 

अ.नं. सद यांच ेनांव 
१ को हे वण रामदास 
२ बा व कर कशोर रमेश 
३ नेरकर स रता अनंत 
४ सोनवणे सुरेश मा णक 
५ काळे दपमाला मनोज 
६ सोनार रंजना वजय 
७ पाट ल चं शेखर शवाजी 
८ लढढा नतीन बालमुकंूद  
९ बरड े नतीन मनोहर  
१० नाईक शांत सुरेश  

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

सूचक  :- काळे अ मत पांडुरंग  
अनुमोदक :-   आहुजा मनोज नारायणदास 

 
नगरस चव वषय .१०) व छ महारा  अ भयान (नागर ) अंतगत जळगांव शहर हगणदार  मु तीचा दजा शा वत र या 
टक व याबाबत शासनाकडून आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .४१ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क ,  क  शासना या व छ भारत अ भयान (नागर ) या धत वर रा याम ये व छ 

महारा  अ भयान नागर  अंतगत शहर हागणदार मु त कर यात येवुन संदभ . १ शासन प रप कानुसार जळगांव शहर 
द.२७/०९/२०१७ रोजी महारा  शासन नयु त स मती दारे हागणदार मु त घो षत कर यात आलेला असुन हागणदार मु त 
शहराचा दजा शा वत र या राख यात आलेला आहे.  

भारत सरकार नयु त एज सी QCI (Quility Council of India)  माफत द.०९/०१/२०१८ रोजी जळगांव शहर ODF 

हणजेच हागणदार मु त घोषीत कर यात आलेले आहे. याच माणे QCI माफत द.०८/०९/२०१८ रोजी शहर हागणदार मु त 
अस याच े मा णत (ODF Recertification) कर यात आलेले आहे.  

सन २०११ या जनगणेनेनुसार जळगांव शहरातील ९९२२ कुटंुबांना शौचालयाची सु वधा नस यामुळे वैय तीक 
शौचालयाच ेउ ट दे यात आलेले होत.े यानुसार व छ भारत अ भयान अंतगत ा त नधीतुन ६५२० लाभाथ च ेवैय तीक 
शौचालय बांधकाम पुण कर यात आलेले असुन माहे ऑ ट बर २०१८ अखे शौचालय स ह ण कर यात येवुन याबाबतचा 
अहवाल खाल ल माणे.   
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अ. . वाड ं . एकूण मालम ता एकूण वैय तीक 
शौचालय 

एकूण से ट क 
टँक 

वैय तीक शौचालय 
नसले या कुटंूबांची सं या 

१ १ त े३७ ९९३६१ ९५९५९ ९५९५९       ३४०२ 
 

अ. . वाड ं . सामुदायीक व सावज नक शौचालय वारक याची सं या 
१ १ त े३७ ११७ लॉक (२१६६ स स) ९५९५९ 

 
आज रोजी शहराम ये ९७% वैय तीक शौचालय उपल ध असून उव रत ११७ सामुदायीक शौचालया या ठकाणी 

एकूण २१६६ स स असून याम ये पाणी, लाईट, से ट क टँक इ.सोईसह देखभाल व दु ती कर यात आलेल  असून सव 
स स सु यव थते असून नागर क यांचा वापर कर त आहेत. 

गहृ नमाण व शहर  वकास मं ालय, भारत सरकार यांचकेडील संदभ ं .२ या मागदशक सुचनेनुसार जळगांव 
शहर हागणदार मु त ODF  मा णत करणेचा  ताव शासनाकड ेसादर करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

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

सूचक  :- ढेकळे सदा शवराव गणपतराव  
अनुमोदक :-   को हे ल लत वजय 

नगरस चव वषय .११) पाणी पुरवठा मल न:सारण क प मोठ  उ याने वक सत करणेकामी क प वकास व यव थापन 
स लागार (Transaction Advisor) यश इंिज नयर ंग कं लट टस ा. ल.औरंगाबाद यां या नेमणुक या न वदा इसारा अनामत 
र कम .५०,०००/- मा च ेपरतावा करणेबाबत शासनाकडून आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .४२ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , क प वकास व यव थापन स लागार (Transaction Advisor) नेमणुक  कामी 

न वदा सुचना स द केलेल  होती. याअनुषंगाने सदर कामी यश इंिज नयर ंग कं लट टस ा. ल.औरंगाबाद यांनी पावती 
ं .९९४४ द.१२/०१/२०१२ नुसार र कम .५०,०००/- मा  न वदा इसारा अनामत मनपात भरणा केलेला असून यास ०३ वषा 

पे ा अ धक कालावधी झालेला असलेने यश इंिज नयर ंग कं लट टस ा. ल.औरंगाबाद यांना अनामत र कम .५०,०००/- 
मा  परतावा करणेस महारा  लेखा सं हता १९७१ च ेकलम १९० (४) नुसार मा यता दान कर यात येत आहे.  

शासनाने नयमानुसार आव यक या बाबींची पुतता क न यावी.     
सवानुमत ेमंजुर 

  अनुकूल मत े :- ६७    तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- सोनवणे मुकंुदा भागवत 
अनुमोदक :-   को हे वण रामदास 

नगरस चव वषय .१२) पाणी पुरवठा मल न:सारण क प मोठ  उ याने वक सत करणेकामी क प वकास व 
यव थापन स लागार (Transaction Advisor) ाय मु ह इ ा चर डे हलपमट कं लट ट ा. ल.पुणे यां या नेमणुक या 
न वदा इसारा अनामत र कम .५०,०००/- मा च े परतावा करणेबाबत शासनाकडून आले या तावावर वचार क न 
नणय घेणे.  

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .४३ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , पाणी पुरवठा मल न:सारण क प मोठ  उ याने वक सत करणेकामी क प वकास 

व यव थापन स लागार (Transaction Advisor) नेमणुक  कामी न वदा सुचना स द केलेल  होती. याअनुषंगाने सदर 
कामी ाय मु ह इ ा चर डे हलपमट कं लट ट ा. ल.पुणे यांनी पावती ं .९९४३ द.१२/०१/२०१२ नुसार र कम 
.५०,०००/- मा  न वदा इसारा अनामत मनपात भरणा केलेला असून यास ०३ वषा पे ा अ धक कालावधी झालेला असलेने 
ाय मु ह इ ा चर डे हलपमट कं लट ट ा. ल.पुणे यांना अनामत र कम .५०,०००/- मा  परतावा करणेस महारा  

लेखा सं हता १९७१ च ेकलम १९० (४) नुसार मा यता दान कर यात येत आहे.  

शासनाने नयमानुसार आव यक या बाबींची पुतता क न यावी.     
सवानुमत ेमंजुर 

  अनुकूल मत े :- ६७    तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- सोनवणे मुकंुदा भागवत 
अनुमोदक :-   को हे वण रामदास 

नगरस चव वषय .१३) पाणी पुरवठा मल न:सारण क प मोठ  उ याने वक सत करणेकामी क प वकास व 
यव थापन स लागार (Transaction Advisor) फॉर ज ई ा चर अ ड अड हायझर , मुंबई यां या नेमणुक या न वदा 
इसारा अनामत र कम .५०,०००/- मा च ेपरतावा करणेबाबत शासनाकडून आले या तावावर वचार क न नणय घेण.े 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .४४ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , पाणी पुरवठा मल न:सारण क प मोठ  उ याने वक सत करणेकामी क प 

वकास व यव थापन स लागार (Transaction Advisor) नेमणुक  कामी न वदा सुचना स द केलेल  होती. याअनुषंगाने 
सदर कामी फॉर ज ई ा चर अ ड अड हायझर , मुंबई यांनी पावती ं .९९४१ द.१२/०१/२०१२ नुसार र कम 
.५०,०००/- मा  न वदा इसारा अनामत मनपात भरणा केलेला असून यास ०३ वषा पे ा अ धक कालावधी झालेला 
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असलेने फॉर ज ई ा चर अ ड अड हायझर , मुंबई यांना अनामत र कम .५०,०००/- मा  परतावा करणेस महारा  
लेखा सं हता १९७१ च ेकलम १९० (४) नुसार मा यता दान कर यात येत आहे.  

शासनाने नयमानुसार आव यक या बाबींची पुतता क न यावी.     
सवानुमत ेमंजुर 

  अनुकूल मत े :- ६७    तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- सोनवणे मुकंुदा भागवत 
अनुमोदक :-   को हे वण रामदास 

 
नगरस चव वषय .१४) पाणी पुरवठा मल न:सारण क प मोठ  उ याने वक सत करणेकामी क प वकास व 
यव थापन स लागार (Transaction Advisor) डी.आर.ए.क स टंट ा. ल.,नागपुर यां या नेमणुक या न वदा इसारा अनामत 
र कम  .५०,०००/- मा च ेपरतावा करणेबाबत शासनाकडून आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .४५ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , पाणी पुरवठा मल न:सारण क प मोठ  उ याने वक सत करणेकामी क प 

वकास व यव थापन स लागार (Transaction Advisor) नेमणुक  कामी न वदा सुचना स द केलेल  होती. याअनुषंगाने 
सदर कामी डी.आर.ए. क स टंट ा. ल.,नागपुर यांनी पावती ं .९९४२ द.१२/०१/२०१२ नुसार र कम .५०,०००/- मा  
न वदा इसारा अनामत मनपात भरणा केलेला असून यास ०३ वषा पे ा अ धक कालावधी झालेला असलेने डी.आर.ए. 
क स टंट ा. ल.,नागपुर यांना अनामत र कम .५०,०००/- मा  परतावा करणेस महारा  लेखा सं हता १९७१ च ेकलम 
१९० (४) नुसार मा यता दान कर यात येत आहे.  

शासनाने नयमानुसार आव यक या बाबींची पुतता क न यावी.     
सवानुमत ेमंजुर 

  अनुकूल मत े :- ६७    तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- सोनवणे मुकंुदा भागवत 
अनुमोदक :-   को हे वण रामदास 

नगरस चव वषय .१५) जळगांव शहरा या मंजुर वकास योजना (वाढ व ह ) म ये मौजे मेह ण स.न.ं१९५/१ब + २अ या 
ज मनीतनु जाणा या १५.०० मी ं द वकास योजना र याने बाधीत ज मनीच े भुसंपादना बाबत शासनाकडून आले या 

तावावर वचार क न नणय घेण.े 
सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .४६ पा रत कर यात आला. 

असा ठराव कर यात येतो क , शासनाकडून आलेला ताव अमा य करणेत येत आहे. महानगरपा लके या आ थक 
प रि थतीचा वचार करता भूसंपादनापोट  आ थक मोबदला ज मन मालकास अदा न करता ट .डी.आर. देणेस मा यता दान 
कर यात येत आहे. 

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

सूचक  :- पोकळे दल प बबनराव 
अनुमोदक :-   को हे ल लत वजय 

नगरस चव वषय .१६) जळगांव शहरातील स.स.नं.२३७५ ची जागा पो लस वभागाने वनामोबदला यांच ेनावावर क न 
देणेबाबत दले या तावाच ेअनुषंगाने शासनाकडून आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .४७ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क ,  सदरची जागा पोल स अ ध क जळगांव यां या नावावर वनामु य करता येणार नाह . 

आजपोवतो भाड ेमागावे तसेच बद यात मु यांकनानुसार पोल स खा याची जमीन देणे वषयी कळ वणेत याव.े    
सवानुमत ेमंजुर 

  अनुकूल मत े :- ६७    तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- खडके सु नल वामनराव 
अनुमोदक :-   को हे ल लत वजय 

नगरस चव वषय .१७) जळगांव शहरा या मंजुर वकास योजना (वाढ व ह ) म ये मौजे जळगांव शवार स.न.ं३३७/३ब/१, 
३३७/३ब/२, ३३७/३ब/३, ३३७/३ब/४ या ज मनीवर आर ण .०५ ‘ ाथ मक शाळा’ व ‘ डांगण’ कर ता भुसंपादनातील यो य 
नुकसान भरपाईचा अ धकार व थानांतरण, पुन थापना, आ ण पुनवसन अ ध नयम २०१३ अ वये संपाद त करणे बाबत 
शासनाकडून आले या तावावर वचार क न नणय घेण.े 
ी.कैलास सोनवणे :- मागील दनांक ११/१०/२०१८ रोजी झाले या महासभेम ये जोडप  वषय ं .१ अ वये वतं  वषय 

आला होता व सभागहृातील सभासदांना अ यास कर यास वेळ मळावा हणून या सभागहृापुढे पुन च ठेव यात आलेला आहे 
असे दसत.े सदर वषयाचा स व तर अ यास करता पुढ ल बाबी दसून येतात. 
१. दनांक ३०/०६/१९९५ रोजी त काल न नगरपा लका ठराव ं .३६ अ वये जळगाव ३३७ पैक  या ज मनीवर ल मंजुर वकास 

योजनेत आर ण .४ स वक सटर, आर ण .५ ाथ मक शाळा व ले ाऊंड या कर ता आर ीत असून महारा  
ादेशीक व नगररचना अ ध नयम १९६६ च ेकलम १२६ अ वये खाजगी वाटाघाट ने र कम पये ती एकर  ३ लाख 
माणे संपादन कर यास मा यता दे यात आल  व सदर ज मनीतील वह र च े मु याकंन िज हा धकार  यां याकडून 
वतं र या क न याचा वेगळा मोबदला दे यात यावा येणे माणे सवानुमत ेठराव मंजुर कर यात आलेला आहे. 

२. ठरावानुसार 
अ) ३३७/३ब/१ े  ३७ आर. मालक अ नल एकनाथ को हे 
ब) ३३७/३ब/२ े  ३७ आर. मालक चं कांत एकनाथ को हे 
क) ३३७/३ब/३ े  ३७ आर. मालक संजय एकनाथ को हे 
ड) ३३७/३ब/४ े  ३६ आर. मालक सुजय एकनाथ को हे 
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येणे माणे या चारह  ज मनींचा ताबा दनांक २४/०७/१९९५ रोजी त काल न नगरपा लकेस ज मनी ता यात देऊन 
यो य या टँप पेपरवर क न दलेल  असून सदर ताबा पावती राजप त नगररचनाकार, राजप त शासक य 
अ धकार  यांच ेसम  दे यात आलेला आहे व ठरावात नमदु के या माणे त एकर  ३ लाख पये माणे मोबदला 
दे या या अट वर ताबा दे यात आलेला आहे. 

३. दनांक २४/०७/१९९५ या अकाउंट वभागात सादर केले या बलानुसार 
अ) ३३७/३ब/१ े  ३७ आर. मालक अ नल एकनाथ को हे यांना अलाहाबाद बँक चके नं.९६०७१ र कम पये 

२,७७,५००/- 
ब) ३३७/३ब/२ े  ३७ आर. मालक चं कांत एकनाथ को हे अलाहाबाद बँक चके नं.९६०७२ र कम        
पये २,७७,५००/- 

क) ३३७/३ब/३ े  ३७ आर. मालक संजय एकनाथ को हे अलाहाबाद बँक चके नं.९६०७३ र कम 
पये२,७७,५००/- 

ड) ३३७/३ब/४ े  ३६ आर. मालक सुजय एकनाथ को हे अलाहाबाद बँक चके नं.९६०७४ र कम     पये 
२,७०,०००/- 

 
येणे माणे द.२४/०८/१९९५ रोजी ह मन मालकां या वनंती अजाव न रकमा अदा कर यात आ या व चके 

वटवले गेले. याव न अकाउंट वभागात खा ी केलेल  आहे व चके वटलेले आहेत. हणजे वह र या मु यांकन 
अदा कर या य तर त ज मन मालक व नगरपा लका यां याम ये कोण याह  कारच ेघेणे-देणे राह लेले नाह . 
(अज उपल ध आहेत व अजावर ज मनय मालकां या वा र  आहेत.) 

४. साबताबरा उता यावर नाम कायम कर यासाठ  दनांक १७/०५/१९९६ रोजी नगरपा लकेतफ अज कर यात आला व 
सातबारा उता यावर नावे दाखल कर याकामी शहर जळगाव तलाठ  कायालयात न द .२२९४९ अ वये ताबा पावती 
आधारे न द कर यात आल  व सातबारा उता यावर पे सीलने दनांक २३/०५/१९९६ रोजी न द घे यात आल . सदर 
न द वर मंडल अ धकार  यांनी दनांक १४/०६/१९९६, १०/०७/१९९६, १५/०५/१९९७, २१/०८/१९९८, २९/०९/१९९८ अ वये 
नोट सा बजाव यात आ या. मा  त काल न तलाठ , मंडला धकार , ज मन मालक व शासनातील अ धकार  यां या 
संगनमताने एकाह  नोट सीच ेउ तर दे यात आलेले नाह . सरतशेेवट  दनांक २६/०१/१९९९ रोजी त काल न मंडला धकार  
जळगांव यांनी जळगांव नगरपा लके या ययनावे लागलेल  ज मन नगरपा लकेच ेनाव सातबारा उता याव न कमी क न 
ज मन पुन च को हे बंधु या नावावर केल . 

सदर सातबारा उता यावर ल नाव कमी हो या या कृतीला त काल न अ धका यांनी कोण याह  कारच ेअपील केलेले 
नाह .  

५. त काल न नगरपा लके या दनांक १२/१०/१९९६ रोजी ठराव .१८६ अ वये जळगाव स.नं.३३७ पैक  आर ण .४,५ व 
१५ मीटर ं द र ता येणे माणेची जागा खजगी वाटाघाट ने संपादन केलेने यास आलेला खच र कम पये 
११,०२,५००/- वर नयमा माणे शासनाकडून अनुदान मागणीचा ताव सु  करणबेाबतचा नणय झाला. सदर जागा 
खाजगी वाटाघाट ने संपादन केलेल  आहे हे हयाव न प ट होत आहे. (कूठेह  हटले नाह  अड हास आहे पूणच र कम 
दल  आहे.) 

६. दनांक ११/०७/२००५ रोजी ज मन मालक यांचकेडून रट या चका दाखल कर यात आल . याची न दणी दनांक 
१६/०१/२००६ रोजी होऊन यास रट या चका .२८७/२००६ दाखल झाल . यानुसार ज मन मालकांनी उ च यायालयात 
असे नमुद केले क , आ ह  फ त अड हांस घेतलेला आहे आ ण ज मन ता यात दलेल  आहे. भुसंपादन कायदया माणे 
आम या ज मनीची अदयाप या झालेल  नाह , ज मनीवर घरकुलांच े बांधकामह  झालेले आहे व आ हास संपुण 
मोबदला मळालेला नाह . सबब ज मनीची भुसंपादन या क न आ हास ज मनीचा मोबदला मळावा तसेच र कम 
अदा करणार नस यास घरकुले पाडून ज मनीचा रकामा क जा दे यात दयावा. येणे माणे कोटात वनंती केल . 

७. सदर रट या चकेच ेकामकाज दनांक २२/०२/२००८ रोजी झले. यावेळी महापा लकेतफ वधी  ी. द प आर.पाट ल हे 
हजर झाले. यांनी कोटाम ये दले या नवेदनानुसार या चकाकता यांनी उपि थत केले या मुदयांची त ता बघता आ ह  
या चका क या या मागणी माणे आव यक पावले उचलून भुसंपादनाची या राबवून कोण याह  कारचा वलंब न 
करता मोबदला अदा कर या या कारवाई क , असे व त याव न कोटाने या चका नकाल  काढून आठ आठवडयामं ये 
आव यक कारवाई करावी, असे आदेश पार त केले. 

अशा कारेच ेव त य कर यापुव  अड.पी.आर.पाट ल यांनी महापा लके या वतीने कोण याह  कारचा ठराव, 
मा यता, अ धकार ा त न क न घेता या चकाक यास फायदा हावा हया हेवुने वत: या अ धकारात जे यांना 
कोण याह  कायदयाने ा त नाह . अना धकाराने व त य क न मनपावर खोट  अदायगी थोपलेल  आहे. मनपातील 
वधी शाखेम ये अ भलेखाची तपासणी केल  असता अड.पी.आर.पाट ल यांना अ धकार द याचहे  आढळून आलेले 
नाह . याव न खुप मोठे संगनमत झा याची श यता नाकारता येत नाह . 

८. जमीन मालकाच ेवक ल नारायण आर.लाठ  यांनी दनांक २२/०२/२००८ रोजी झाले या नकालानुसार आठ आठवडयाम ये 
भुसंपादनाम ये कारवाई क न मोबदला दे याच ेआदेशीत असताना पाच म हने होऊनह  कोणतीह  कायवाह  मनपाकडून 
झालेल  दसून येत नाह . यामुळे ना.हायकोटाची अवमा यता झालेल  आहे. तर  तातडीने भुसंपादनाची कारवाईचा 
मोबदला दयावा येणे माणेची नोट स दल . यां या नोट सीम ये नमुद दनांक २०/०१/१९९७ रोजी िज हा धकार  
कायालयास भुसंपादनाचा ताव पाठ व यात आला होता हे नमुद व त य व करणात केले या भुसंपादना या 
कारवाईचा उ लेख हा यांचे प काराचा नसून लगत या दसु या जमीन मालकांचा उ लेख आहे. यामुळे वक लाचंा 
दशाभूल कर याचा य न प ट दसून येत आहे. (हे संदभ यांच ेनसून ी.खटोड यांच ेमॅटरच ेआहे.)  

९. महापा लकेकडून दनांक २४/०३/२०११ रोजी स ह ल ऍ़ ल केशन ७०४९/२०११ अ वये दनांक २२/०२/२००८ रोजी झाले या 
नकालाम ये स ह ल अ ल केशन दाखल कर यात येऊन मनपाने सदर ज मन खाजगी वाटाघाट ने ता यात घेतलेल  
आहे हणून २२/०२/२००८ रोजी नकाल  काढ यात आले या या चके या अंमलबजावणीस मनाई हुकूम मागणी केल . 
सदर कामी महापा लके या वतीने नगररचनाकार डी.एस.पाट ल यां या वतीने त ाप  सादर कर यात आले. यासोबत 
वलंब माफ चा अज दला नस याने स ह ल अ ल केशन .८३०२/२०११ अ वये वलंब माफ चा अज दाखल केला. 
यावर कामकाज होऊन दनांक १५/०७/२०११ रोजी वलंब माफ चा अज फेटाळताना कोटाने आदेशात नमुद केले क , 
तु ह  आम या सम  एक हजार दवांपे ा जा त दवसांनी आला आहात. हणुन मनपास पाच हजार पये दंड ठोठावून 
वलंब माफ चा अज मा य कर यात आला. एक कारे अशा कारचा दंड ठोठावणे अ धका यां या वागणुक मुळे मनपाची 
नामु क  आहे.  ( ३ वषानी अपील, न काळजीपणा) 

१०. दनांक १९/०३/२०११ रोजी मनपा जळगावच ेनगररचनाकार यांचकेडून 
१. महारा  जीवन ा धकरण 
२. कायकार  अ भयंता,सावज नक बांधकाम वभाग 
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यांना ज मनीम ये असले या वह र च ेमु यांकन होऊन मळणेकामी अज केले. 
११. दनांक १७/०९/२०११ रोजी रमाइंडर दे यात आले. मनपातील नगररचना वभागाने मनपातील शहर अ भयंता यांना 

वह र च ेमु यांकन करणेच ेप  दले. 
१२. दनांक ११/०४/२०१२ रोजी शहर अ भयंता यांनी र कम पये ७६,६०७/- एवढे वह र च ेमु यांकन नि चत केले. 
१३. दनांक ०२/०९/२०१० व ०९/०२/२०११ रोजी महापा लकेच े वधी  द प आर.पाट ल यांनी साव बनून मनपास प  यवहार 

केला आहे व रट या चका .२८७/२००६ दनांक २२/०२/२००८ या नकाला माणे भुसंपादनाची कारवाई क न ताव 
सादर करावा तसेच वर त रकमा जमा करा यात. वधी  पी.आर.पाट ल यांनी मनपाशी प यवहार करताना दाखवलेल  
त परता व र हयू पट शन दाखल करताना केलेला वलंब हे यांच ेसंगनमत दशवत.े 

१४. दनांक २७ माच २०१५ स ह ल अ ल केशन ७०४९/२०११ म ये नकाल होऊन स ह ल अ ल केशन रजे ट कर यात 
आले व यमनपा व ज मन मालक यां याम ये आपसी समझो याने काह  माग नघत असेल याची पडताळणी कर याची 
मुभा दल . (आपसात समझोत होऊन माग नघत असलेतर) 

१५. दनांक १०/०४/२०१५ रोजी ज मन मालकांनी आयु तांना प  दले क , कोटा या नकाला माणे कारवाई करावी व 
भुसंपादन या क न वाढ व मोबदला यदे यात यावा, असे कळ वले. सदर कामी कायालयीन टपणी म ये सव 
करणाचा ऊहापोह होऊन नगररचनाकार नकम यांनी सदर करणी ०१/०७/२०१५ रोजी मजंुर केले या टपणीनुसार वधी 

स लागार अड. ीकांत एस.पाट ल (औरंगाबाद) यांच े मत मागवणे यो य राह ल अशी टपणी केल . यानुसार दनाकं 
०७/०७/२०१५ रोजी अड. ीकांत एस.पाट ल यांच े अ भ ाय ा त झाले. यांनी सु चत के यानुसार ज मन मालकानंा 
ज मनी या मोबद या या बद यात ट .डी.आर. देणे वषयीची श यता पडताळून पाह याच ेसुचव यात आले. वा त वकत: 
ज मन खाजगी वाटाघाट ने संपुण मोबदला देऊन ज मन ता यात घेतलेल  असताना पुन च ट .डी.आर. दे याचा स ला 
वधी  यांनी देणे आ चकारक आहे. हणजे यां या स यानुसार पैसेह  दया आ ण ट .डी.आर. पण दया. हा सगळा 
कार बघता कोणतीतर  अ य श ती मनपाच ेनुकसान कर यास कार थान करत असेल अशी श यता वाटत.े 

१६. दनांक ३१/०७/२०१५ रोजी नगररचनाकार मनपा ( नकम) यांनी वर ल माणे उ च यायालयाच े वधी  यांनी 
०७/०७/२०१५ रोजी अ भ ाय दलेले असताना वधीशाखा मुख (ढाके) यां याकडून अ भ ाय मागवला. ी.ढाके यांनी 
०५/०८/२०१५ रोजी या अ भ ायानुसार अड. ीकांत पाट ल यांच े मत अंतीम अस यामुळे ज मन मालकांना लवकरात 
लवकर प  देऊन उ च यायालया या सुचनेनुसार चचसाठ  बोलावुन पुढ ल कायवाह  लवकरात लवकर कर यात यावी. 

१७. दनांक २९/१२/२०१५ रोजी त बल पाच म ह यांचा कालावधी उलट यानंतर व ज मन मालका या प ाचा नऊ म ह यांचा 
कालावधी उलट यानंतर ज मन मालकानंा तडजोडीसाठ  दनांक ०१/०१/२०१६ रोजी हजर राह याच ेप  दले. ( ी. ीकांत 
पाट ल यांनी मत द यानंतर ७ म ह यानंतर हजर राह याचे प ) 

१८. करणात भुसंपादन अ धकार  यांच े दनांक २३/१२/२०१५ च े प  दाखल असून सदर प ाम ये वषय हणून उ च 
यायालयाची रट या चका २८७/२००६ हे नमुद असून वषयाम ये मा  लगत ज मनीचा संदभ दलेला आहे. याव न 

अ य श तींचा भाव िज हा धकार  कायालयावरह  आहे असे दसून येत.े दनांक ०१/०१/२०१६ रोजी सव ज मन मालक 
व यांच े अड होकेट एन.आर.लाठ  यांनी सुनावणी वेळी दले या लेखी खुला यानुसार नवीन भुसंपादन कायदयानुसार 
संपाद त ज मनीचा दु पट ट .डी.आर.दे यात यावा, मनपा दु पट ट .डी.आर. द यास भुसंपादनाचा ताव मागे घे यास 
अजदाराची संमती राह ल. असा लेखी खलुासा सादर केला तसेच सुनावणी वेळी यनगररचनाकार यांनी १) नयमा माण े
ट .डी.आरचा फॉम भ न दयायला तयार आहे का, संर क भतं बांध याचा खच दे यास तयार आहे का, दनाकं 
२४/०८/१९९५ रोजी आपणास दलेला मोबदला ट .डी.आर. स ट फकेट नगमीत यदे या या तारखेपयत द.सा.द.श.े२४% 
र कम दे यास तयार आहे का. ज मन मालकांनी संर क भतंीची र कम भरावयास तयार  दशवल  मा  १९९५ पासून 
आजपावेतो ज मनीचे भाड े व आजपावेतो बाक  असलेल  र कम याच े याज याची र कम आपण दत असाल तर 
आ ह ह  याजासह त र कम दयावयास तयार आहोत. तर  तातडीने ट .डी.आर दे यात यावे. येणे माणे सुनावणी 
झाल . 

१९. दनांक १०/०३/२०१६ रोजी मंजुर टपणीनुसार दनांक ०१/०१/२०१६ रोजी झाले या सुनावणी दर यान उपि थत मुदयांच े
वधी स लागार यांच ेअ भ ाय माग व यात यावेत याबाबत सं चका पाठ व यात आल . दनांक २१/०३/२०१६ रोजी यावर 
वधी स लागार यांच ेमत ा त झाले. यांनी दले या अ भ ायानुसार मनपाची प रि थती लेने के देणे पड गये अशी 
ि थती झाल . ढाके साहेबांनी मनपा या रकमेवर ल याज व ज मन मालकास दयाव ेलागणारे भुईभाड ेयाचा फरक ५४ 
लाख पये मनपाच ेनुकसान होईल हणून पुढ ल नणय घे यास सां गतले. 

२०. दनांक ०२/०४/२०१६ रोजी या नगररचना वभागा या ट पणीनुसार सु वातीपासुन शेवटपयत खर  स यता लह याचा 
य न केला आहे. ( नकम साहेबांची टपणी वाचणे) या म ये स व तर वणन लह लेले आहे. दनांक ०६/०४/२०१६ रोजी 

यावर वधी स लागार यांच ेवर ल बेकायदेशीर बाबींच ेअनुषंगाने वधी स लागार ढाके यांच े दनांक ११/०४/२०१६ या 
अ भ ायानुसार झालेला ताव करण बेकायदेशीर व पाच ेअसुन सव प रि थती उ च यायालयाच े नदशनास आणुन 
यावी व उ च ययालयाच े वधी स लागाराकड े तुत करण पाठ व यात याव.े यावर नगररचनाकार नकम यांच े
द.१८/०४/२०१६ या ट पणीनुसार यासंदभात उ च यायालयाच े वधी  गुणाले तसेच पी.आर. पाट ल यां याशी चचा 
केल  असता यांनी या करणी आता हायकोटाम ये कुठल ह  या चका करता येऊ शकत नाह . करणी सव च 
ययालयात अपील करणे कामी सुचवले. याव न हे प ट होत ेक  या करणाम ये पी.आर.पाट ल यांचा प ट र या 

गैरकृ यात सहभाग आहे. या करणात यां या कडुन यो य स ला कुठुन मळेल एवढे थोड ेभानह  नकमांना आले 
नाह . र हयु पट शन दाखल करता आले असत े कंवा पी.आर.पाट ल यांनी केलेले वकत य मागे घेता आले असत.े 

२१. द.१२/११/२०१६ या नगररचनाकार यां या टपणीनुसार द.१८/०४/२०१६ रोजी सु म कोटाम ये अपील कर याच ेठराव 
टपणी मंजुर असतानाह  दनांक २२/११/२०१६ रोजी पुन च सु म कोटाम ये जा याची टपणी मंजुर केल . पुन च 
नगररचना वभागा या नकम यांनी वधी शाखेकड े पाठ वले. याव न कोण याह  प दतीने येण-केन- कारे कोटापढेु 
जळगांव मनपाची पत जावी व वलंब माफ चा अज मंजुर होऊ नये या हेतुने कृ य केलेले दसुन येत.े  

२२. औरंगाबाद हायकोटातील स ह ल अ ल केशन ७०४९/२०११ याम ये द.२७/०३/२०१५ रोजी झाले या आदेशा व द 
द.१४/१२/२०१६ रोजी सव च यायालय यां याकडे वशेष अनुमती या चका .४९०३/२०१७ दाखल कर यात आल . 
याम ये द.१०/०३/२०१७ या आदेशानुसार ५९२ दवसानंतर कोटासमोर या चका दाखल केलेल  आहे व वलंबाच ेपुरेसे 
कारणेह  दाखल केलेले नाह त. या वलंबा या कारणावर कोण याह  कारची गुणव ता न तपासता या चका फेटाळ यात 
आल  सदर करणाच े अवलोकन करता सव च यायालयाच े मनपाच े वधी  यांनी द.१५/०१/२०१७ या प ा वये 
मनपास कळ वले क , आ ह  आपणास दनांक १०/०८/२०१६ रोजी कोटात दाखल कर याकामी अफेडिे हट पाठवले आहे. 
अ यापपावेतो मनपाकडुन त ाप , वक लप  पाठ व यात आलेले नाह . तर  तातडीने पाठ व यात याव,े असे प  दले. 
याव न शासनाचा न काळजीपणाचा कहर दसुन येत आहे.  

२३. अवमान या चका :- दनांक १९/०१/२०१० रोजी ज मन मालकाकडुन अवमान या चका .५१/२०१० दाखल कर यात आल . 
सदर अवमान या चकेम ये  
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१. ट .सी.बजा मन, स चव नगर वकास 
२. ी.लांडगे, संचालक नगररचना 
३. ी.सुकळीकर, सहसंचालक नगररचना 
४. ी.रामनाथ सोनवण,े आयु त महापा लका 

 
यांना य तीश: तवाद  कर यात आले. सदर अवमान या चका द.१६/०२/२०१० रोजी न द व यात येऊन याम ये 
दनांक १२ ए ल २०१० रोजी शो-कॉज नोट स दे यात आल  दनांक ०७/०६/२०१० रोजी या तारखे या कामकाजात 
पी.आर. पाट ल यांनी वक लप  दाखल केले मा  त े वत: हजर झाले नाह . सदर कामाकाजाम ये ी. सुकळीकर 
यांनी २१/०३/२०११ रोजी त ाप  सादर कर यात आले व महापा लके या वतीने डी.एच. पाट ल यांनी त ाप  
सादर केले. आयु तां या वतीने ी. ीकांत एस.पाट ल, वधी  हे ०३/१२/२०१४ रोजी वक लप  दाखल कर यात 
आले. सदर अवमान या चकेच े अवलोकन केले असता, अवमान या चकेसोबत जोड यात आलेले सनॉप सस 
(घटना म) च े अवलोकन करता घटना म मधील .३ नुसार दनांक ०६/०५/२००८ रोजी या चका क याने 
िज हा धका यांना अज केला. रट या चका .२८७/२००६ अ वये भुसंपादनाची कारवाई कर या वषयी कोटाने आठ 
आठवडयात कारवाईच ेआदेश दले आहेत. मनपाने अगोदरच भुसंपादन कायदा कलम ५२(अ) च ेआदेश दले आहेत. 
तर  भुसंपादनाची कारवाई सु  करावी असे िज हा धका यांना दले या अजात नमुद केले आहे. (खोटे आहे.) 
 .४ नुसार भुसंपादन अ धका यांने द.२८/०५/२००९ या प ा वये आ ह  अगोदरच नगरपा लकेस २/३ 
रकमेचा भरणा कर याच ेप  दले आहे. त ेभरणा करत नाह त हणुन भुसंपादनाची कारवाई सु  होऊ शकत नाह . 
भुसंपादन कायदा कलम ५२(अ) ची कारवाई अगोदरच सु  आहे. 
 अवमान या चकेमधील सादर केलेले कागदप  व व त याची शह नशा करता याम ये नमुद ३,४,५,६ हे 
संपुणत: खोटे बनावट, कोटाची दशाभुल क न खोटे कागदप  सादर क न खोटे त ाप  / हेर फकेशन सादर 
क न कोटाची दशाभुल केलेल  आहे. या चकेस लावले या वर ल उ लेखीत .३ मधील ए सीबीट-बी नुसार वशेष 
भुसंपादन अ धकार  यांना दनांक ०६/०५/२००८ रोजी दले या अजाम ये नमुद स ह .३३७/३अ/१,२,३,४ या 
ज मनींचा उ लेख असुन सदर ज मनी या को हे यां या मालक या नसुन या ीराम खटोड, आ कटे ट को हे व 
सुनील खाड ेयां या मालक चय असुन को हे बंधुंचा मांक ३३७/३ब/१,२,३,४ असा आहे. हणजेच जसे पेशवेकाळात 
“ध” चा “मा” केला होता तसाच को हे बंधुच ेवक ल वधी , यांनी “३अ” चा “३ब” केला आहे. येणे माणे शु द 
र या कुट ल हेतुने कोटाची दशाभुल केलेल  आहे.  
 या चकेतील ए सीबीट- सी नुसार भुसंपादन अ धकार  यांनी दलेले प  हे प टत: दसनु येत आहे क , 
वषयाम ये जळगांव शहर येथील भुसंपदन .७१/२००० असे नमुद असुन सदर ताव हा को हे यां या जा मनीशी 
संबंधीत नसुन खटोड यां या मालक या ज मनीशी संबंधीत आहे. ५२(अ) च ेआदेश खटोड यां या ज मनीम ये 
पार त झालेले असुन को हे यां या भुसंपादनाचा तावह  सु  झालेले नाह  ह  व तुि थती असतांना खटोड यां या 
भुसंपादनाची कागदप  े अवमान या चकेत जोडुन व मनपाची बाज ु मांझारे वधी ह  संगनमताम ये शामील 
अस याने सदर बाब कोणीह  मे.उ च ययालया या नदशनास आणुन दलेल  नाह . यामुळे उ च यायालयाम ये 
मनपा या व द एकतफ  कायवाह  झालेल  आहे.  

२४. द.१३/०६/२०१४ रोजी ज मन मालकांच ेऔरंगाबादच े वधी  अड.अिजत काळे यांनी आयु त महापा लका यांना अवमान 
या चकेची मा हती दल . 

२५. दनांक २९/०६/२०१८ रोजी औरंगाबाद येथील वधी  जे अवमान या चकेच ेकामकाज बघत होत े यांनी अ तमह वाच,े 
तातडीच ेआयु त ्यांना प  पाठवुन कोटात झाले या कामाकजाची प रि थती कळ वल . यानुसार दोन आठवडयांनी मे. 
याया धशांनी आयु तांना सम  हजर राह यास व खुलासा कर यास वलंबा या कारणासह हजर राह यास कळ वले. व 

पॉ झ ट ह र लाय सह १२/०७/२०१८ रोजी हजर कळ वले व यायालया या नकालाची तह  सादर केल . आयु त सो., 
वा तवीकता महारा  ां तक महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ कलम ४८१ अ वये मनपास अवगत क न मा यता 
घेणे आव यक होत.े 

२६. द.०३/०७/२०१८ च ेनगररचना वभागा या टपणीनुसार यायालयाम ये वेळोवेळी खर  प रि थती मांड याचा य न केला 
मा  यायालयाने अज फेटाळला आहे. ज मन मालकाला ट डीआर दे याची कारवाई केल  नाह . उ च यायालयातील 
वधी  ी. ीकांत पाट ल यांनी दरु वनीव न दले या सुचनेनुसार िज हा धकार  यांचकेउे भुसंपादनाचा ताव तातडीने 
सादर करावा लागेल. या कामी भुसंपादनाचा ताव पाठवावा अगर सु म कोटाम ये र हयु पट शन दाखल करावा. 
याबाबत उ च यायालयातील वधी स लागार यांच े मत घे या वषयी द.०५/०७/२०१८ रोजी आयु तांनी टपणी मंजुर 
केल  आहे.  

२७. दनांक १६/०७/२०१८ च े टपणीनुसार द.१२/०७/२०१८ रोजी सुनावणी झाल  असुन यायालयाने आयु तांनी सादर केलेले 
त ाप  ा य ध न याम ये आ ह  भुसंपादनाची या सु  कर त आहोत. (याम ये असे नमुद आहे) आज पासनु 

(१२/०७/२०१८) हणजे आज पासुन सहा म ह यांच ेआत हणजे १२०१/२०१९ पयत भुसंपादनाची या पुण कर योच 
आदेश दले आहेत. या माणे म.िज हा धकार  व वशेष भुसंपादन अ धकार  जळगांव यांना कळ वणे आव यक आहे, 
असे नमुद आहे. मा  यावर सदर टपणी आयु तांनी मंजुर ची वा र  केलेल  नाह . 

२८. द.०४/०७/२०१८ रोजी भुसंपादनाचा ताव पाठ वला असनु यास भुसंपादन ताव .२०१८ लागलेला आहे. यास 
िज हा धकार  यांच े द.०७/०७/२०१८ व उपिज हा धकार  यांच े ३०/०७/२०१८ अ वयेच े प ानुसार संपादन सं थकेडुन 
ज मनी या एकुण मोबद या या ५०% र कम .१२,३७,१४,०००/- याचा भरणा के या शवाय भुसंपादनाचा ताव सु  होऊ 
शकत नाह  असे कळ वले. यावर नगररचनाकार यांनी ज मनीच े मु यांकन .२४,६८,००,०००/- लाख पये न होता 
.१२,४०,००,०००/- एवढ  होत असुन या या ५०% .६,२०,००,०००/- यांना दु ती कळ वणे आव यक आहे. येणे माणेची 
टपणीस द.१६/०८/२०१८ रोजी आयु तां या वा र ने मा य आहे. याव न ५०%एवढ  र कम .१२,३७,००,०००/- क  सहा 
कोट  भरावी याचा सं म दु  झालेला नाह . 

२९. म.आयु त यांच े द.१६/१०/२०१८ या टपणीनुसार वर ल माणे खलुासा न होता .१२,३७,१४,०००/- या बाबतीत वषय 
महासभेपुढे सादर कर या वषयी वनंती कर यात आल . 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .४८ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क ,  ताव अमा य करणेत येत आहे. मागील दनांक ११/१०/२०१८ रोजी झाले या 

महासभेम ये जोडप  वषय ं .१ अ वये वतं  वषय आला होता व सभागहृातील सभासदांना अ यास कर यास वेळ 
मळावा हणून या सभागहृापुढे पुन च ठेव यात आलेला आहे असे दसत.े सदर वषयाचा स व तर अ यास करता पुढ ल 
बाबी दसून येतात. 



F:\महासभा कायवृ त\2018-19 व 2019-20\इ तवृ त\5. द.301120218 रोजीची तहकुब महासभा .5 द.07122018.doc 

१. दनांक ३०/०६/१९९५ रोजी त काल न नगरपा लका ठराव ं .३६ अ वये जळगाव ३३७ पैक  या ज मनीवर ल मंजुर वकास 
योजनेत आर ण .४ स वक सटर, आर ण .५ ाथ मक शाळा व ले ाऊंड या कर ता आर ीत असून महारा  
ादेशीक व नगररचना अ ध नयम १९६६ च ेकलम १२६ अ वये खाजगी वाटाघाट ने र कम पये ती एकर  ३ लाख 
माणे संपादन कर यास मा यता दे यात आल  व सदर ज मनीतील वह र च े मु यांकन िज हा धकार  यां याकडून 
वतं र या क न याचा वेगळा मोबदला दे यात यावा येणे माणे सवानुमत ेठराव मंजुर कर यात आलेला आहे. 

२. ठरावानुसार 
अ) ३३७/३ब/१ े  ३७ आर. मालक अ नल एकनाथ को हे 
ब) ३३७/३ब/२ े  ३७ आर. मालक चं कांत एकनाथ को हे 
क) ३३७/३ब/३ े  ३७ आर. मालक संजय एकनाथ को हे 
ड) ३३७/३ब/४ े  ३६ आर. मालक सुजय एकनाथ को हे 

येणे माणे या चारह  ज मनींचा ताबा दनांक २४/०७/१९९५ रोजी त काल न नगरपा लकेस ज मनी ता यात देऊन यो य या 
टँप पेपरवर क न दलेल  असून सदर ताबा पावती राजप त नगररचनाकार, राजप त शासक य अ धकार  यांच ेसम  

दे यात आलेला आहे व ठरावात नमुद के या माणे त एकर  ३ लाख पये माणे मोबदला दे या या अट वर ताबा दे यात 
आलेला आहे. 
३. दनांक २४/०७/१९९५ या अकाउंट वभागात सादर केले या बलानुसार 

अ) ३३७/३ब/१ े  ३७ आर. मालक अ नल एकनाथ को हे यांना अलाहाबाद बँक चके न.ं९६०७१ र कम पये 
२,७७,५००/- 

ब) ३३७/३ब/२ े  ३७ आर. मालक चं कांत एकनाथ को हे अलाहाबाद बँक चके न.ं९६०७२ र कम पये   २,७७,५००/- 
क) ३३७/३ब/३ े  ३७ आर. मालक संजय एकनाथ को हे अलाहाबाद बँक चके न.ं९६०७३ र कम पये२,७७,५००/- 
ढ) ३३७/३ब/४ े  ३६ आर. मालक सुजय एकनाथ को हे अलाहाबाद बँक चके नं.९६०७४ र कम  पये २,७०,०००/- 

 
येणे माणे द.२४/०८/१९९५ रोजी ज मन मालकां या वनंती अजाव न रकमा अदा कर यात आ या व चके वटवले गेले. 

याव न अकाउंट वभागात खा ी केलेल  आहे व चेक वटलेले आहेत. हणजे वह र या मु यांकन अदा कर या य तर त 
ज मन मालक व नगरपा लका यां याम ये कोण याह  कारच े घेणे-देणे राह लेले नाह . (अज उपल ध आहेत व अजावर 
ज मनय मालकां या वा र  आहेत.) 
४. सातबारा उता यावर नाव कायम कर यासाठ  दनांक १७/०५/१९९६ रोजी नगरपा लकेतफ अज कर यात आला व सातबारा 

उता यावर नावे दाखल कर याकामी शहर जळगाव तलाठ  कायालयात न द .२२९४९ अ वये ताबा पावती आधारे न द 
कर यात आल  व सातबारा उता यावर पे सीलने दनांक २३/०५/१९९६ रोजी न द घे यात आल . सदर न द वर मंडल 
अ धकार  यांनी दनांक १४/०६/१९९६, १०/०७/१९९६, १५/०५/१९९७, २१/०८/१९९८, २९/०९/१९९८ अ वये नोट सा बजाव यात 
आ या. मा  त काल न तलाठ , मंडला धकार , ज मन मालक व शासनातील अ धकार  यां या संगनमतान े एकाह  
नोट सीच े उ तर दे यात आलेले नाह . सरतशेेवट  दनांक २६/०१/१९९९ रोजी त काल न मंडला धकार  जळगांव यांनी 
जळगांव नगरपा लके या नावे लागलेल  ज मन नगरपा लकेच े नाव सातबारा उता याव न कमी क न ज मन पुन च 
को हे बंधु या नावावर केल . 
सदर सातबारा उता यावर ल नाव कमी हो या या कृतीला त काल न अ धका यांनी कोण याह  कारच ेअपील केलेले नाह .  

५. त काल न नगरपा लके या दनांक १२/१०/१९९६ रोजी ठराव .१८६ अ वये जळगाव स.न.ं३३७ पैक  आर ण .४,५ व १५ 
मीटर ं द र ता येणे माणेची जागा खजगी वाटाघाट ने संपादन केलेने यास आलेला खच र कम पये ११,०२,५००/- वर 
नयमा माणे शासनाकडून अनुदान मागणीचा ताव सु  करणेबाबतचा नणय झाला. सदर जागा खाजगी वाटाघाट ने 
संपादन केलेल  आहे हे हयाव न प ट होत आहे. (कूठेह  हटले नाह  अड हास आहे पूणच र कम दल  आहे.) 

६. दनाकं ११/०७/२००५ रोजी ज मन मालक यांचकेडून रट या चका दाखल कर यात आल . याची न दणी दनांक 
१६/०१/२००६ रोजी होऊन यास रट या चका .२८७/२००६ दाखल झाल . यानुसार ज मन मालकांनी उ च यायालयात 
असे नमुद केले क , आ ह  फ त अड हांस घेतलेला आहे आ ण ज मन ता यात दलेल  आहे. भुसंपादन कायदया माणे 
आम या ज मनीची अदयाप या झालेल  नाह , ज मनीवर घरकुलांच े बांधकामह  झालेले आहे व आ हास संपुण 
मोबदला मळालेला नाह . सबब ज मनीची भुसंपादन या क न आ हास ज मनीचा मोबदला मळावा तसेच र कम 
अदा करणार नस यास घरकुले पाडून ज मनीचा रकामा क जा दे यात दयावा. येणे माणे कोटात वनंती केल . 

७. सदर रट या चकेच ेकामकाज दनांक २२/०२/२००८ रोजी झले. यावेळी महापा लकेतफ वधी  ी. द प आर.पाट ल हे 
हजर झाले. यांनी कोटाम ये दले या नवेदनानुसार या चकाकता यांनी उपि थत केले या मुदयांची त ता बघता आ ह  
या चका क या या मागणी माणे आव यक पावले उचलून भुसंपादनाची या राबवून कोण याह  कारचा वलंब न 
करता मोबदला अदा कर या या कारवाई क , असे व त याव न कोटाने या चका नकाल  काढून आठ आठवडयांम ये 
आव यक कारवाई करावी, असे आदेश पार त केले. 
अशा कारेच े व त य कर यापुव  अड.पी.आर.पाट ल यांनी महापा लके या वतीने कोण याह  कारचा ठराव, मा यता, 

अ धकार ा त न क न घेता या चकाक यास फायदा हावा हया हेवुने वत: या अ धकारात जे यांना कोण याह  कायदयाने 
ा त नाह . अना धकाराने व त य क न मनपावर खोट  अदायगी थोपलेल  आहे. मनपातील वधी शाखेम ये अ भलेखाची 

तपासणी केल  असता अड.पी.आर.पाट ल यांना अ धकार द याचहे  आढळून आलेले नाह . याव न खुप मोठे संगनमत 
झा याची श यता नाकारता येत नाह . 
८. जमीन मालकाच ेवक ल नारायण आर.लाठ  यांनी दनांक २२/०२/२००८ रोजी झाले या नकालानुसार आठ आठवडयाम ये 

भुसंपादनाम ये कारवाई क न मोबदला दे याच ेआदेशीत असताना पाच म हने होऊनह  कोणतीह  कायवाह  मनपाकडून 
झालेल  दसून येत नाह . यामुळे ना.हायकोटाची अवमा यता झालेल  आहे. तर  तातडीने भुसंपादनाची कारवाईचा 
मोबदला दयावा येणे माणेची नोट स दल . यां या नोट सीम ये नमुद दनांक २०/०१/१९९७ रोजी िज हा धकार  
कायालयास भुसंपादनाचा ताव पाठ व यात आला होता हे नमुद व त य व करणात केले या भुसंपादना या 
कारवाईचा उ लेख हा यांचे प काराचा नसून लगत या दसु या जमीन मालकांचा उ लेख आहे. यामुळे वक लांचा 
दशाभूल कर याचा य न प ट दसून येत आहे. (हे संदभ यांच ेनसून ी.खटोड यांच ेमॅटरच ेआहे.)  

९. महापा लकेकडून दनांक २४/०३/२०११ रोजी स ह ल ऍ़ ल केशन ७०४९/२०११ अ वये दनांक २२/०२/२००८ रोजी झाले या 
नकालाम ये स ह ल अ ल केशन दाखल कर यात येऊन मनपाने सदर ज मन खाजगी वाटाघाट ने ता यात घेतलेल  
आहे हणून २२/०२/२००८ रोजी नकाल  काढ यात आले या या चके या अंमलबजावणीस मनाई हुकूम मागणी केल . 
सदर कामी महापा लके या वतीने नगररचनाकार डी.एस.पाट ल यां या वतीने त ाप  सादर कर यात आले. यासोबत 
वलंब माफ चा अज दला नस याने स ह ल अ ल केशन .८३०२/२०११ अ वये वलंब माफ चा अज दाखल केला. यावर 
कामकाज होऊन दनांक १५/०७/२०११ रोजी वलंब माफ चा अज फेटाळताना कोटाने आदेशात नमुद केले क , तु ह  
आम या सम  एक हजार दवांपे ा जा त दवसांनी आला आहात. हणुन मनपास पाच हजार पये दंड ठोठावून वलंब 
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माफ चा अज मा य कर यात आला. एक कारे अशा कारचा दंड ठोठावणे अ धका यां या वागणुक मुळे मनपाची 
नामु क  आहे.  ( ३ वषानी अपील, न काळजीपणा) 

१०. दनांक १९/०३/२०११ रोजी मनपा जळगावच ेनगररचनाकार यांचकेडून 
१. महारा  जीवन ा धकरण 
२. कायकार  अ भयंता,सावज नक बांधकाम वभाग 

      यांना ज मनीम ये असले या वह र च ेमु यांकन होऊन मळणेकामी अज केले. 
११. दनांक १७/०९/२०११ रोजी रमाइंडर दे यात आले. मनपातील नगररचना वभागाने मनपातील शहर अ भयंता यांना 

वह र च ेमु यांकन करणेच ेप  दले. 
१२. दनांक ११/०४/२०१२ रोजी शहर अ भयंता यांनी र कम पये ७६,६०७/- एवढे वह र च ेमु यांकन नि चत केले. 
१३. दनांक ०२/०९/२०१० व ०९/०२/२०११ रोजी महापा लकेच े वधी  द प आर.पाट ल यांनी साव बनून मनपास प  यवहार 

केला आहे व रट या चका .२८७/२००६ दनांक २२/०२/२००८ या नकाला माणे भुसंपादनाची कारवाई क न ताव 
सादर करावा तसेच वर त रकमा जमा करा यात. वधी  पी.आर.पाट ल यांनी मनपाशी प यवहार करताना दाखवलेल  
त परता व र हयू पट शन दाखल करताना केलेला वलंब हे यांच ेसंगनमत दशवत.े 

१४. दनांक २७ माच २०१५ स ह ल अ ल केशन ७०४९/२०११ म ये नकाल होऊन स ह ल अ ल केशन रजे ट कर यात 
आले व मनपा व ज मन मालक यां याम ये आपसी समझो याने काह  माग नघत असेल याची पडताळणी कर याची 
मुभा दल . (आपसात समझोत होऊन माग नघत असलेतर) 

१५. दनांक १०/०४/२०१५ रोजी ज मन मालकांनी आयु तांना प  दले क , कोटा या नकाला माणे कारवाई करावी व 
भुसंपादन या क न वाढ व मोबदला यदे यात यावा, असे कळ वले. सदर कामी कायालयीन टपणी म ये सव 
करणाचा ऊहापोह होऊन नगररचनाकार नकम यांनी सदर करणी ०१/०७/२०१५ रोजी मंजुर केले या टपणीनुसार वधी 

स लागार अड. ीकांत एस.पाट ल (औरंगाबाद) यांच े मत मागवणे यो य राह ल अशी टपणी केल . यानुसार दनांक 
०७/०७/२०१५ रोजी अड. ीकांत एस.पाट ल यांच े अ भ ाय ा त झाले. यांनी सु चत के यानुसार ज मन मालकानंा 
ज मनी या मोबद या या बद यात ट .डी.आर. देणे वषयीची श यता पडताळून पाह याच ेसुचव यात आले. वा त वकत: 
ज मन खाजगी वाटाघाट ने सपंुण मोबदला देऊन ज मन ता यात घेतलेल  असताना पुन च ट .डी.आर. दे याचा स ला 
वधी  यांनी देणे आ चकारक आहे. हणजे यां या स यानुसार पैसेह  दया आ ण ट .डी.आर. पण दया. हा सगळा 
कार बघता कोणतीतर  अ य श ती मनपाच ेनुकसान कर यास कार थान करत असेल अशी श यता वाटत.े 

१६. दनांक ३१/०७/२०१५ रोजी नगररचनाकार मनपा ( नकम) यांनी वर ल माणे उ च यायालयाच े वधी  यांनी 
०७/०७/२०१५ रोजी अ भ ाय दलेले असताना वधीशाखा मुख (ढाके) यां याकडून अ भ ाय मागवला. ी.ढाके यानंी 
०५/०८/२०१५ रोजी या अ भ ायानुसार अड. ीकांत पाट ल यांच े मत अंतीम अस यामुळे ज मन मालकांना लवकरात 
लवकर प  देऊन उ च यायालया या सुचनेनुसार चचसाठ  बोलावुन पुढ ल कायवाह  लवकरात लवकर कर यात यावी. 

१७. दनांक २९/१२/२०१५ रोजी त बल पाच म ह यांचा कालावधी उलट यानंतर व ज मन मालका या प ाचा नऊ म ह यांचा 
कालावधी उलट यानंतर ज मन मालकांना तडजोडीसाठ  दनांक ०१/०१/२०१६ रोजी हजर राह याच ेप  दले. ( ी. ीकांत 
पाट ल यांनी मत द यानंतर ७ म ह यानंतर हजर राह याचे प ) 

१८. करणात भुसंपादन अ धकार  यांच े दनांक २३/१२/२०१५ च े प  दाखल असून सदर प ाम ये वषय हणून उ च 
यायालयाची रट या चका २८७/२००६ हे नमुद असून वषयाम ये मा  लगत ज मनीचा संदभ दलेला आहे. याव न 

अ य श तींचा भाव िज हा धकार  कायालयावरह  आहे असे दसून येत.े दनांक ०१/०१/२०१६ रोजी सव ज मन मालक 
व यांच े अड होकेट एन.आर.लाठ  यांनी सुनावणी वेळी दले या लेखी खलुा यानुसार नवीन भुसंपादन कायदयानुसार 
संपाद त ज मनीचा दु पट ट .डी.आर.दे यात यावा, मनपा दु पट ट .डी.आर. द यास भसुंपादनाचा ताव मागे घे यास 
अजदाराची संमती राह ल. असा लेखी खुलासा सादर केला तसेच सुनावणी वेळी यनगररचनाकार यांनी १) नयमा माणे 
ट .डी.आरचा फॉम भ न दयायला तयार आहे का, संर क भतं बांध याचा खच दे यास तयार आहे का, दनाकं 
२४/०८/१९९५ रोजी आपणास दलेला मोबदला ट .डी.आर. स ट फकेट नगमीत दे या या तारखेपयत द.सा.द.श.े२४% 
र कम दे यास तयार आहे का. ज मन मालकांनी संर क भतंीची र कम भरावयास तयार  दशवल  मा  १९९५ पासून 
आजपावेतो ज मनीच े भाड े व आजपावेतो बाक  असलेल  र कम याच े याज याची र कम आपण दत असाल तर 
आ ह ह  याजासह त र कम दयावयास तयार आहोत. तर  तातडीने ट .डी.आर दे यात याव.े येणे माणे सुनावणी झाल . 

१९. दनांक १०/०३/२०१६ रोजी मजंुर टपणीनुसार दनांक ०१/०१/२०१६ रोजी झाले या सुनावणी दर यान उपि थत मुदयांच े
वधी स लागार यांच ेअ भ ाय माग व यात यावेत याबाबत सं चका पाठ व यात आल . दनांक २१/०३/२०१६ रोजी यावर 
वधी स लागार यांच ेमत ा त झाले. यांनी दले या अ भ ायानुसार मनपाची प रि थती लेने के देणे पड गये अशी 
ि थती झाल . ढाके साहेबांनी मनपा या रकमेवर ल याज व ज मन मालकास दयाव ेलागणारे भुईभाड ेयाचा फरक ५४ 
लाख पये मनपाच ेनुकसान होईल हणून पुढ ल नणय घे यास सां गतले. 

२०. दनांक ०२/०४/२०१६ रोजी या नगररचना वभागा या ट पणीनुसार सु वातीपासुन शेवटपयत खर  स यता लह याचा 
य न केला आहे. या म ये स व तर वणन लह लेले आहे. दनांक ०६/०४/२०१६ रोजी यावर वधी स लागार यांच ेवर ल 

बेकायदेशीर बाबींच े अनुषंगाने वधी स लागार ढाके यांच े दनांक ११/०४/२०१६ या अ भ ायानुसार झालेला ताव 
करण बेकायदेशीर व पाच ेअसुन सव प रि थती उ च यायालयाच े नदशनास आणुन यावी व उ च ययालयाच े
वधी स लागाराकड े तुत करण पाठ व यात याव.े यावर नगररचनाकार नकम यांच े द.१८/०४/२०१६ या 
ट पणीनुसार यासंदभात उ च यायालयाच े वधी  गुणाले तसेच पी.आर. पाट ल यां याशी चचा केल  असता यांनी या 
करणी आता हायकोटाम ये कुठल ह  या चका करता येऊ शकत नाह . करणी सव च ययालयात अपील करणे कामी 

सुचवले. याव न हे प ट होत ेक  या करणाम ये पी.आर.पाट ल यांचा प ट र या गैरकृ यात सहभाग आहे. या 
करणात यां या कडुन यो य स ला कुठुन मळेल एवढे थोड ेभानह  नकमांना आले नाह .  र हयु पट शन दाखल 

करता आले असत े कंवा पी.आर.पाट ल यांनी केलेले वकत य मागे घेता आले असत.े 
२१. द.१२/११/२०१६ या नगररचनाकार यां या टपणीनुसार द.१८/०४/२०१६ रोजी सु म कोटाम ये अपील कर याच ेठराव 

टपणी मंजुर असतानाह  दनांक २२/११/२०१६ रोजी पुन च सु म कोटाम ये जा याची टपणी मंजुर केल . पुन च 
नगररचना वभागा या नकम यांनी वधी शाखेकड े पाठ वले. याव न कोण याह  प दतीने येण-केन- कारे कोटापुढे 
जळगांव मनपाची पत जावी व वलंब माफ चा अज मंजुर होऊ नये या हेतुने कृ य केलेले दसुन येत.े  

२२. औरंगाबाद हायकोटातील स ह ल अ ल केशन ७०४९/२०११ याम ये द.२७/०३/२०१५ रोजी झाले या आदेशा व द 
द.१४/१२/२०१६ रोजी सव च यायालय यां याकड े वशेष अनुमती या चका .४९०३/२०१७ दाखल कर यात आल . 
याम ये द.१०/०३/२०१७ या आदेशानुसार ५९२ दवसानंतर कोटासमोर या चका दाखल केलेल  आहे व वलंबाच ेपुरेसे 
कारणेह  दाखल केलेले नाह त. या वलंबा या कारणावर कोण याह  कारची गुणव ता न तपासता या चका फेटाळ यात 
आल  सदर करणाचे अवलोकन करता सव च यायालयाच े मनपाच े वधी  यांनी द.१५/०१/२०१७ या प ा वये 
मनपास कळ वले क , आ ह  आपणास दनांक १०/०८/२०१६ रोजी कोटात दाखल कर याकामी अफेडिे हट पाठवले आहे. 
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अ यापपावेतो मनपाकडुन त ाप , वक लप  पाठ व यात आलेले नाह . तर  तातडीने पाठ व यात याव,े असे प  दले. 
याव न शासनाचा न काळजीपणाचा कहर दसुन येत आहे.  

२३. अवमान या चका :- दनांक १९/०१/२०१० रोजी ज मन मालकाकडुन अवमान या चका .५१/२०१० दाखल कर यात आल . 
सदर अवमान या चकेम ये  

१. ट .सी.बजा मन, स चव नगर वकास 
२. ी.लांडगे, संचालक नगररचना 
३. ी.सुकळीकर, सहसंचालक नगररचना 
४. ी.रामनाथ सोनवण,े आयु त महापा लका 
यांना य तीश: तवाद  कर यात आले. सदर अवमान या चका द.१६/०२/२०१० रोजी न द व यात येऊन याम ये 

दनांक १२ ए ल २०१० रोजी शो-कॉज नोट स दे यात आल  दनांक ०७/०६/२०१० रोजी या तारखे या कामकाजात पी.आर. 
पाट ल यांनी वक लप  दाखल केले मा  त े वत: हजर झाले नाह . सदर कामाकाजाम ये ी. सुकळीकर यांनी २१/०३/२०११ 
रोजी त ाप  सादर कर यात आले व महापा लके यावतीने डी.एच. पाट ल यांनी त ाप  सादर केले. आयु तां या वतीने 
ी. ीकांत एस.पाट ल, वधी  हे ०३/१२/२०१४ रोजी वक लप  दाखल कर यात आले. सदर अवमान या चकेच ेअवलोकन 

केले असता, अवमान या चकेसोबत जोड यात आलेले सनॉप सस (घटना म) च ेअवलोकन करता घटना म मधील .३ 
नुसार दनांक ०६/०५/२००८ रोजी या चका क याने िज हा धका यांना अज केला. रट या चका .२८७/२००६ अ वये 
भुसंपादनाची कारवाई कर या वषयी कोटाने आठ आठवडयात कारवाईच े आदेश दले आहेत. मनपाने अगोदरच भुसंपादन 
कायदा कलम ५२(अ) च ेआदेश दले आहेत. तर  भुसंपादनाची कारवाई सु  करावी असे िज हा धका यांना दले या अजात 
नमुद केले आहे. (खोटे आहे.) 

.४ नुसार भुसंपादन अ धका यांने द.२८/०५/२००९ या प ा वये आ ह  अगोदरच नगरपा लकेस २/३ रकमेचा भरणा 
कर याच ेप  दले आहे. त ेभरणा करत नाह त हणुन भुसंपादनाची कारवाई सु  होऊ शकत नाह . भुसंपादन कायदा कलम 
५२(अ) ची कारवाई अगोदरच सु  आहे. 

अवमान या चकेमधील सादर केलेले कागदप  व व त याची शह नशा करता याम ये नमुद ३,४,५,६ हे संपुणत: 
खोटे बनावट, कोटाची दशाभलु क न खोटे कागदप  सादर क न खोटे त ाप  / हेर फकेशन सादर क न कोटाची 
दशाभुल केलेल  आहे. या चकेस लावले या वर ल उ लेखीत .३ मधील ए सीबीट-बी नुसार वशेष भुसंपादन अ धकार  यांना 
दनांक ०६/०५/२००८ रोजी दले या अजाम ये नमुद स ह .३३७/३अ/१,२,३,४ या ज मनींचा उ लेख असुन सदर ज मनी या 
को हे यां या मालक या नसुन या ीराम खटोड, आ कटे ट को हे व सुनील खाड ेयां या मालक चय असुन को हे बंधुंचा 
मांक ३३७/३ब/१,२,३,४ असा आहे. हणजेच जसे पेशवेकाळात “ध” चा “मा” केला होता तसाच को हे बंधुच ेवक ल वधी , 

यांनी “३अ” चा “३ब” केला आहे. येणे माणे शु द र या कुट ल हेतनेु कोटाची दशाभुल केलेल  आहे.  
या चकेतील ए सीबीट- सी नुसार भुसंपादन अ धकार  यांनी दलेले प  हे प टत: दसुन येत आहे क , वषयाम ये 

जळगांव शहर येथील भुसंपदन .७१/२००० असे नमुद असुन सदर ताव हा को हे यां या जा मनीशी संबंधीत नसुन खटोड 
यां या मालक या ज मनीशी संबंधीत आहे. ५२(अ) च ेआदेश खटोड यां या ज मनीम ये पार त झालेले असुन को हे यां या 
भुसंपादनाचा तावह  सु  झालेले नाह  ह  व तुि थती असतांना खटोड यां या भुसंपादनाची कागदप े अवमान या चकेत 
जोडुन व मनपाची बाजु मांडणारे वधी ह  संगनमताम ये शामील अस याने सदर बाब कोणीह  मे.उ च ययालया या 
नदशनास आणुन दलेल  नाह . यामुळे उ च यायालयाम ये मनपा या व द एकतफ  कायवाह  झालेल  आहे.  
२४. दनांक २९/०६/२०१८ रोजी औरंगाबाद येथील वधी  जे अवमान या चकेच ेकामकाज बघत होत े यांनी अ तमह वाच,े 

तातडीच ेआयु त यांना प  पाठवुन कोटात झाले या कामाकजाची प रि थती कळ वल . यानुसार दोन आठवडयांनी मे. 
याया धशांनी आयु तांना सम  हजर राह यास व खुलासा कर यास वलंबा या कारणासह हजर राह यास कळ वले. व 

पॉ झ ट ह र लाय सह १२/०७/२०१८ रोजी हजर कळ वले व यायालया या नकालाची तह  सादर केल . आयु त सो., 
वा तवीकता महारा  ां तक महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ कलम ४८१ अ वये मनपास अवगत क न मा यता घेणे 
आव यक होत.े 

२५. द.०३/०७/२०१८ च ेनगररचना वभागा या टपणीनुसार यायालयाम ये वेळोवेळी खर  प रि थती मांड याचा य न केला 
मा  यायालयाने अज फेटाळला आहे. ज मन मालकाला ट डीआर दे याची कारवाई केल  नाह . उ च यायालयातील 
वधी  ी. ीकांत पाट ल यानंी दरु वनीव न दले या सुचनेनुसार िज हा धकार  यांचकेडे भुसंपादनाचा ताव तातडीन े
सादर करावा लागेल. या कामी भुसंपादनाचा ताव पाठवावा अगर सु म कोटाम ये र हयु पट शन दाखल करावा. 
याबाबत उ च यायालयातील वधी स लागार यांच ेमत घे या वषयी द.०५/०७/२०१८ रोजी आयु तांनी टपणी मंजुर केल  
आहे.  

२६. दनांक १६/०७/२०१८ च े टपणीनुसार द.१२/०७/२०१८ रोजी सुनावणी झाल  असुन यायालयाने आयु तांनी सादर केलेले 
त ाप  ा य ध न याम ये आ ह  भुसंपादनाची या सु  कर त आहोत. (याम ये असे नमुद आहे) आज पासनु 

(१२/०७/२०१८) हणजे आज पासुन सहा म ह यांच ेआत हणजे १२०१/२०१९ पयत भुसंपादनाची या पुण कर योच 
आदेश दले आहेत. या माणे म.िज हा धकार  व वशेष भुसंपादन अ धकार  जळगांव यांना कळ वणे आव यक आहे, 
असे नमुद आहे. मा  यावर सदर टपणी आयु तांनी मंजुर ची वा र  केलेल  नाह . 

२७. द.०४/०७/२०१८ रोजी भुसंपादनाचा ताव पाठ वला असनु यास भुसंपादन ताव .२०१८ लागलेला आहे. यास 
िज हा धकार  यांच े द.०७/०७/२०१८ व उपिज हा धकार  यांच े ३०/०७/२०१८ अ वयेच े प ानुसार संपादन सं थकेडुन 
ज मनी या एकुण मोबद या या ५०% र कम .१२,३७,१४,०००/- याचा भरणा के या शवाय भुसंपादनाचा ताव सु  होऊ 
शकत नाह  असे कळ वले. यावर नगररचनाकार यांनी ज मनीच े मु यांकन .२४,६८,००,०००/- लाख पये न होता 
.१२,४०,००,०००/- एवढ  होत असुन या या ५०% .६,२०,००,०००/- यांना दु ती कळ वणे आव यक आहे. येणे माणेची 
टपणीस द.१६/०८/२०१८ रोजी आयु तां या वा र ने मा य आहे. याव न ५०%एवढ  र कम .१२,३७,००,०००/- क  सहा 
कोट  भरावी याचा सं म दु  झालेला नाह . 

२८. म.आयु त यांच े द.१६/१०/२०१८ या टपणीनुसार वर ल माणे खुलासा न होता .१२,३७,१४,०००/- या बाबतीत वषय 
महासभेपुढे सादर कर या वषयी वनंती कर यात आल . 

 
वर ल करणाचा अ यास क न प रि थती पाहता यो य वेळी मनपाची बाजु यवि थत र या न मांड यामुळे 

हायकोटाम ये एक रट पट शन, दोन स ह ल अ ल केशन, एक अवमान या चका, सु म कोटाम ये वशेष अनुमती या चका 
इ याद  करणांम ये त काल न मनपा अ धकार  व मनपा वधीत ां या वतीने कोटापुढे यो य र या, यो य वेळी बाजु न 
मांड यामुळे करणांम ये कोणतहे  मु यमापन, गुणव ता, मेर ट न तपासता तां क मु यावंर फेटाळ यात आले आहे. 

वा त वकत: मनपा या आ थक हतासंबंधात व भुसंपादना या करणांम ये यायालयीन करणाम ये कोण याह  
कारच े व त य, आ वासन, हमी महापा लके या वतीने दे यापुव  यास वशेष सभेची, महासभेची मा यता घेणे आव यक 
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आहे. मा  सदर करणाम ये रट या चका .२८७/२००६, दनांक ११/०७/२००५ पासून आजपावेतो कोण याह  कारची मा यता 
घेतलेल  नाह  ह  बाब सशंया पद आहे. सदर करणाम ये फ त आ ण फ त खाजगी वाटाघाट ने ज मन संपादनाचा दनांक 
३०/०६/१९९५ रोजी त काल न नगरपा लका ठराव .३६ अ वये झालेला आहे. या य तर त कोणताह  ठराव नाह  ह  बाब 
वशेष र या नमुद कर त आहोत. 

जळगांव शहराम ये त काल न नगरपा लकेने खाजगी वाटाघाट ने पं ाळा येथे मोठया माणावर ज मनी घेत या हो या 
व सव ज मनी मालकांनी खरेद  खतहे  न दवून दल  होती. मा  सदर करणाम ये तशी कायवाह  झालेल  नाह  व या 

ट ने  य नह  झालेले दसून आले नाह . अशा करणात जळगाव दवाणी यायालयात पे स फक परफॉम सचा खरेद  
मळणेचा दावा करता आला असता ह  व तुि थती आहे. 

सबब सदर बाब ह  मनपा या आ थक हताशी संबंधीत अस यामुळे मनपाच ेआ थक हत हे सव च गृ हत ध न 
याम ये दोषी असले यांना शासन हावे व झाले या आदेशांम ये आव यक असले या ठकाणी अपील, पुन वचार या चका, 
पुन वलोकन व पुनर ण अज, करकोळ अज, दवाणी अज तसेच वेळ संगी फौजदार  खटले दाखल करणे, याम ये दोषी 
असले या वधीत ांची सनद र  करणे संदभात कारवाईची आव यकता आहे. याकामी शासनाने दोषींवर कारवाई क न गु हे 
दाखल करावे याकामी अ धकार दान कर यात येत आहे. 

वर ल माणे शासनातील अ धकार  यांचकेडून यां याच अ धका यांवर कारवाई टाळल  जा याची श यता नाकारता 
येत नाह . अशा प रि थतीम ये हे सभागहृ १. ी. नतीन बालमुकंूद ल ढा, २) ी.कैलास नारायण सोनवण,े३)हॉडा.शु चता 
अतुल सहं व ४) ी.पोकळे दल प बबनराव यांना मनपाकडून दवाणी कोट, हायकोट, सु म कोट येथ ेया चका दाखल करणे 
हयाकामी वधीत  नेमणे, सनीयर कॉ सील नेमणूक तसेच फौजदार  दावा व संगी पो लस टेशनला गु हे दाखल करण,े 
वसुल  दाव ेकरणे इ याद च ेअ धकार दान कर त आहे व याकामी होणा या खचासह  मा यता दे यात येत आहे. 

महासभेचा ठराव नसताना िज हा धकार  कायालयाकडून भुसंपादनाचा ताव दाखल क न घेणे आ चयकारक आहे. 
सदर बाब िज हा धकार  सो यांना कळ व यात यावी. शासनाचा ताव फेटाळ यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी व रल माणे ता काळ कायवाह  करावी. 
 
सवानुमत ेमंजुर 

  अनुकूल मत े :- ६७    तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- सोनवणे धरज मुरल धर 
अनुमोदक :-   पोकळे दल प बबनराव 

नगरस चव वषय .१८) वकास योजना (वा.ह) मौजे जळगांव येथील स.न.ं१३० व १३१ म धल आर ण ं .१९९ िज हा 
प रषद कमचार  नवास थानासाठ च े दश वलेले आर ण र  कर यात येऊन आर ण र हवास वभागात समा व ट करणे 
बाबत शासनाकडून आले या तावावर वचार क न नणय घेण.े 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .४९ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क ,  सदर जागेची महानगरपा लकेस आव यकता नस याने िज हा प रषदेने केले या 

ठरावा माणे कायवाह  करणेस हरकत नाह .    
सवानुमत ेमंजुर 

  अनुकूल मत े :- ६७    तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- पोकळे दल प बबनराव 
अनुमोदक :-   काळे रे मा कंुदन 

नगरस चव वषय .१९) जळगांव शहरा या मंजुर वकास योजना (वाढ व ह ) म ये मौजे पं ाळा गट न.ं६१/१ब या 
ज मनीतनु जाणा या ३०.०० मी ं द वकास योजना र याने बाधीत ज मनीच े भुसंपादना बाबत शासनाकडून आले या 

तावावर वचार क न नणय घेण.े 
ी. नतीन लढढा :- या करणी महासभेची परवानगी न घेता ताव भुसंपादनाचा ताव काय तर मंजुर साठ  पाठ व याची 

घाई होत.े 
ी.धामणे :- शासनाच ेअसे आदेश आहे क ,महासभेची वाट पहा याची आव यकता नाह .यास शासन जबाबदार रा हल. 
ी. नतीन लढढा :- याम ये आप काल न प रि थती असेल तर मनपा. 
ी. धरज सोनवणे :- अमा य 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .५० पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , शासनाकडून आलेला ताव अमा य करणेत येत आहे. महानगरपा लके या आ थक 

प रि थतीचा वचार करता भूसंपादनापोट  आ थक मोबदला ज मन मालकास अदा न करता ट .डी.आर. देणेस मा यता दान 
कर यात येत आहे.   

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

सूचक  :- पोकळे दल प बबनराव  
अनुमोदक :-   हाडा शु चता अतलु सहं 

नगरस चव वषय .२०) भुसंपादन ताव .५८/०७, ५९/०७, ६०/७ मधील मोबदला र कम मळणे बाबत शासनाकडून 
आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 
ीमती.शु चता हाडा :- मोबदला अदा के यास मनपाच ेनुकसान होवु शकत ेस या मनपाची आ थक ि थती नाह  बहुतांश 

भागावर मा य मक शाळा आहे.आप या ाथ मक शाळा हया आपण दसु या सं थसे देत आहोत अश प रि थतीत मोबदला 
देणे यो य होणार नाह .भुसंपादनाची कायवाह  रदद करावी.व आगाउ र कम परत घेणे कामी कायवाह  करावी.भुसपंादन 
अ धकार  यांना कळ वण.े 
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सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .५१ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , ज मनीच ेभुसंपादनाबाबत शासनाकडून आले या तावाच ेवाचन केले. शासनाकडून 

आले या तावानुसार व दले या मा हतीनुसार जे हा अ यास केला ते हा पुढ ल मा हती ा त झाल . या करणी भुसंपादन 
ताव .५८/२००७, ५९/२००७, ६०/२००७ शहर जळगांव महानगरपा लका ह ीतील वाढ व ह ी या वकास योजनेस शासनाने 

अ धसुचना प  .ट .पी.एस.३५९९/७३८/ स.आर.१४२/युडी ९ द.११/०२/२००२ अ वये मंजुर केल  असुन उ त वकास योजना 
द.०७/०३/२००२ पासून अंमलात आलेल  आहे. सदर वकास योजनेमधील मौजे पं ाळा शवारातील गट नं.९७/३ (भाग), 
११०/१/१ (भाग), ११५/४ मधील एकुण २ हे टर ५५ आर ज मनीवर बगीचा, ाथ मक शाळा, डांगण व मा य मक शाळा या 
वापराकर ता आर ण तावीत केलेले आहे. सदर आर ण कामी महानगरपा लका शासनाने भुसंपादन या सु  केल  
अस याने भुसंपादन अ धकार  तथा उप वभागीय अ धकार  जळगाव यांनी तावातील एकुण ज मनीचा अंतीम आकारणी 
मोबदला जाह र केला असून, या अ वये भुसंपादनासाठ  अदमासे र कम पये १६ त े१८ कोट  इत या नधीची आव यकता 
असेल. मनपा शासनास भसुपंादन अ धकार  यांच ेआकारणी व मनपाने आप या तरावर केलेल  आकारणी यात फार मोठ  
तफावत आढळून आलेल  आहे. भुसंपादन अ धकार  यांनी शते ज मनीला अकृषक दराने आकारणी केलेल  असून असे करतांना 
मोबदला आकारणी वगळावया या आव यक र त,े खुल  जागा, आव यक अमे नट  पेस, नाला यांच े े  न वगळता संपुण 
े ावर मोबदला देय केलेला आहे. याकामी आयु त जळगांव शहर महानगरपा लका यांनी कायदयातील तरतुद नुसार वह त 

मुदतीत भुसंपादन अ धकार  यां या आकारणीवर आ ेप न द वला आहे. तसेच वभागीय आयु त सो ना शक यांनी सदर 
आकारणी / नवाडा पुन च पडताळणी कर याच ेलेखी आदेश द.२३/०२/२०१७ रोजी म.िज हा धकार  सो जळगांव यांना दलेले 
असतांनाह  अदयाप अंतीम नवाडा दु त झालेला नाह . तसेच तुत करणी असलेल  शेतजमीन ह  नाला या त असून 
अदयाप या शेतज मनीपावेतो अ ोच र ता नाह . तसेच ना यामुळे जमीन म यभागी दभुागलेल  अस याने व य  जमीन 
ह  भौगो लक टया उंच सखल भाग अस याने आर ण वकसीत हो या या ट ने यो य नाह . वकास योजनेम ये नेमून 
देणेत आलेले आर ण वकसीत करणेसाठ  मनपाच ेआवा याबाहेर खच करावा लागेल, ह  व तुि थती आहे. 

सदरहू करणी असा नणय घे यात येत आहे क , भुसंपादन अ धकार  यांच ेआकारणी नुसार मोबदला अदा केला तर 
महापा लकेच ेआ थक नुकसान होवू शकत ेआ ण उपरो त नवाडा झा या माणे र कम अदा क न भुसंपादन या पुण 
करावयाची झा यास साधारणत: १८ कोट  इतक  र कम महापा लकेकडसे असणे आव यक आहे. मा , महानगरपा लकेकडे 
भुसंपादन लेखा शषाखाल  परेुसा नधी उपल ध नाह . तसेच एकुण जागेपैक  बराच मोठा भाग असलेल  जमीन मालकांनी 
मनपावर एम.आर.ट .पी. अ टच ेकलम १२७ नुसार खरेद  सुचना सन २०१३ म ये बजावलेल  असून सदर कामी आर ण 
यपगत होऊन मळणेसाठ  मा.उ च यायालय, औरंगाबाद येथ े या चका लंबीत आहे. तसेच एकुण ज मनीपैक  बहुतांशी 
भागावर मा य मक शाळा आर ण आहे. परंतु सदयि थतीत जळगाव शहर महानगरपा लका आप या अख यार तील 
मा य मक शाळा या इतर सामािजक सं थांना चाल वणेसाठ  देत असतांना अवाढ य र कम भुसंपादनासाठ  अदा क न पु हा 
शाळा या योजनासाठ  जागा संपाद त करणे यवहाय व यापक जन हता या ट ने यो य होणार नाह . यामुळे सदोष 
आकारणीनुसार मोबदला अदा क न महानगरपा लकेच ेआ थक नुकसान होऊ नये व जागा मालकावरह  अ याय होऊ नये 
हणून भुसंपादन ताव .५८/२००७, ५९/२००७, ६०/२००७ या मधील ज मन वकास योजना आर णातुन वगळ याची व 

भुसंपादन येत माघार घेऊन भुसंपादन ताव र  कर याची कायवाह  मनपा शासनाने वना वलंब करावी तसेच यापुव  
नवाडा पुण आगाऊ मोबदला हणून वशेष भुसंपादन अ धकार  यांचकेडसे जमा केलेल  आगाऊ मोबदला र कम पये 
२,०९,४४,४७२/- मा  ह  र कम मनपाकड ेपरत वग कर यासाठ  ता काळ उपाययोजना करा यात मे.िज हा धकार , भुसंपादन 
अ धकार  हयांना वनंती करणते यावी व यासाठ  आव यक वाट यास शहराच े मा.आमदार व मा.पालकमं ी यांना वनंती 
क न सदर र कम वना वलंब मनपाकड ेपरत माग व याची यो य या उपाययोजना करा यात. सदरचा नणय हा ता काळ 
रा य शासन, म.िज हा धकार  सो.जळगांव व याकामी असलेले मनपा वधी  यांना ता काळ अवगत करणेस मा यता दान 
करणेत येत आहे.     
सवानुमत ेमंजुर 

  अनुकूल मत े :- ६७    तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :-  सोनवणे धरज मुरल धर 
अनुमोदक :-   सोनवणे सुरेश मा णक 

नगरस चव वषय .२१) जळगांव शहरा या मंजुर वकास योजना (वाढ व ह ) म ये आर ण .१३२, ‘ ाथ मक शाळा’ व 
‘ डांगण’ अंतगत मौजे मेह ण शवार स.नं.४५४/२अ पैक  या ज मनी पैक  बाधीत ज मनीच ेभुसंपादना बाबत शासनाकडून 
आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 
ी.सु नल महाजन :- १५/९/२०१८ चा अज आहे इतक  घाई का. 
ी.धामणे :- शासनाच े नदशानुसार कायवाह  केल  
ी.भगतराम बालाणी :- सदर वषय स या तहकुब करावा. 

मा.आयु त :- कती कालावधीसाठ  
ी. नतीन लढढा :- २४ म ह याचा अवधी आहे. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .५२ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , शासनाकडून आलेला ताव तहकुब करणेत येत आहे.   

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

सूचक  :- पोकळे दल प बबनराव 
अनुमोदक :-   सोनवणे सुरेश मा णक 
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नगरस चव वषय .२२) रगंरोड वर ल अवजड वाहतुक स तबंध करणेबाबत मा. ी.डॉ.अि वन शांताराम सोनवण,े 
उपमहापौर तसेच स मा.सद या   सौ. दपमाला मनोज काळे यांनी दले या तावावर नणय घेणे. 
मा.आयु त :- ास बार टाकावा. 
 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .५३ पा रत कर यात आला. 
 

असा ठराव कर यात येतो क , रगंरोड या नावाने ओळखला जाणारा र ता हा शहरातील मुख नागर  माग आहे. मा  
या मागावर अवजड वाहनांची ये-जा मोठया माणावर वाढ याने, नागर  वाहतुक स अडथळे उ प न होत आहेत तसेच संगी 
अपघात घड याची श यता नाकारता येत नाह . 

रगंरोड हा नागर  व तीतुन जाणारा मुख माग आहे. या मागावर अनेक इि पतळे असुन, णवाहक गाडया आ ण 
ण यांचा या र यावर मोठया माणावर वापर आहे. सोबतच काह  शाळांकड ेजा याकामी रगंरोडचाच उपयोग होतो. अनेक 
ति ठत शै णक त ठाने/ लासेस याच मागावर आहेत. शालेय तसेच महा वदयालयीन वदयाथ  दचुाक ने याच मागाव न 

जा-ये करतात. मोटारकास, र ा, बाईक यांची या र यावर मोठ  वदळ असत.े 
आणखी मह वाच ेअसे क , याच मागावर एका बाजुला अमतृ योजनेची जलवाह नी टाक याच ेकाम स या सलगपणे 

रा ं दवस सु  आहे. यासाठ  जेसीबी यं े लावून खोदकाम कर यात येत आहे. यातच या मागाव न क, डपंर, ॅ टर 
इ याद  अवजड वाहनांची वाहतुक सु  असत.े बरेचदा वाळु इ याद  वाहुन नेणार  ॅ टस बेदाकारपणे वेगाने पळवल  जात 
असतात, यामुळे नागर कांत नाराजी आ ण भतीच े वातावरण आहे. क रता रगंरोड या मागावर दो ह  बाजुस ॉसबार 
लावणेस व अवजड वाहनांना वाहतुक बंद  करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी आव यक या बाबींची स वर पुतता क न यावी.    
सवानुमत ेमंजुर 

  अनुकूल मत े :- ६७    तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :-  काळे दपमाला मनोज 
अनुमोदक :-   सोनवणे धरज मुरल धर 
 

नगरस चव जादा वषय .१) जळगांव शहरातील शवाजी नगर उ डाण पुलाच ेबांधकाम हो यापुव  होणा या नागर कांना ास 
याकर ता नागर कां या हतासाठ  पायी व टु- ह लर जा याकर ता शवाजी नगरातील साव.शौचालयापासुन त ेदेवकर नवास 
पयत रे वे गेट बस वणे बाबत स मा.सद या, सोनवणे कांचन वकास व इतर यांनी दले या याद  तावावर नणय घेणे. 
 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .५४ पा रत कर यात आला. 
 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहरातील शवाजी नगर प रसर एक मुख भाग असुन ते थल असं य 
नागर क, गहृ णी, वदयाथ  हे उदयोगधदंा, बाजारहाट, श ण घेणेसाठ  शहरात येत असतात तसेच याच प रसरातुन चोपडा, 
वदगांव, ममुराबाद या गावात जाणे येणेचा र ता दे खल माग म कर त असुन बहुसं य वासी शवाजी नगर म ये उत न 
उ डाण पुलाव न शहरात वेश कर त आहे. 

सदयि थतीत सदर उ डाण पुल न क शत क न न याने बांधकाम कर याच े योजन अस याने व यामुळे सदर माग 
बंदाव थते राह ल प रणामी शवाजी नगर प रसरातील नागर कांसह उ त नमुद गांवक यांची दे खल गैरसोयीच ेठरणार असुन 
याला पयाय हणून या प रसरातील नागर कांनी ब याच वषापासुन शवाजी नगर साव.शौचालय त ेदेवकर नवास पयत पायी 
जा-ये करणेसाठ  लोखडंी िज याचा पयाय र ता तयार क न मळणेबाबत वनंती केलेल  होती.    

उपरो त नमुद कारणा तव स मा.सद या,सोनवणे कांचन वकास सोनवणे, स मा.सद य ी.दारकंुड े नवनाथ 
व वनाथ, स मा.सद या, शदें गाय ी उ तम, स मा.सद य, ी.बा व कर कशोर रमेश तसेच नागर कांनी सुच व या माणे 
शवाजी नगर साव.शौचालय त ेदेवकर नवास पयत रे वे गेट लागुन पयायी र ता तयार करणेस मा यता दान कर यात 
येत आहे.   

शासनाने यासंबंधी रे वे शासना सोबत आव यक तो प यवहार करणचेी व आव यक या बाबींची पुतता क न 
यावी. 

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

सूचक  :-  दारकंुड ेनवनाथ व वनाथ 
अनुमोदक :-   सोनवणे कांचन वकास 
 

नगरस चव जादा वषय .२) महासभा ठराव .१४४२ द.२३/११/२०१२ रोजी झालेला ठराव र  करणेबाबत स मा.सद य 
ी. धरज मुरल धर सोनवणे यांच ेआले या तावावर नणय घेणे. 

 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .५५ पा रत कर यात आला. 
 

असा ठराव कर यात येतो क , महासभा ठराव ं .१४४२ दनांक २३/११/२०१२ रोजी पं ाळा शवार गट न.ं१०९/१ पैक  
१०९/२ या ज मनीतनु जाणारा वकास योजना र ता घेणे संदभात झालेला ठराव हा र  कर यात यावा. सदरहु र याची जागा 
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आज रोजी भुसंपादन क न महानगरपा लकेवर आ थक बोजा पडणार असुन जो पयत सव ज मनधारक आप या ज मनी 
महानगरपा लकेस देत नाह  तो पयत र याच ेकाम माग  लागणार नाह . सदरहू बाब ह  याय व ठ असुन यायालयाने 
सु दा मालकाला त डी व पात ट .डी.आर. घेणे वषयी सां गतलेले आहे तसेच आज रोजी महानगरपा लकेची आ थक 
प रि थतीचा वचार करता वर ल ठराव र  करणेस व या अनुषंगाने कोणताह  भुसंपादनाचा मोबदला ज मन मालकास अदा 
न करता ट .डी.आर.देणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने नयमानुसार शासन आदेश/ नदशानुसार आव यक या बाबींची पुतता क न यावी.    

 
सवानुमत ेमंजुर 

  अनुकूल मत े :- ६७    तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :-  सोनवणे धरज मुरल धर 
अनमुोदक :-    बालाणी भगत रावलमल 

        

       येणे माणे रा गीतानतंर सभेचे कामकाज सपं न झाल.े 
 

  सह /- 
भोळे समा सरेुश  

                                                                                    महापौर 
                                                 जळगांव शहर महानगरपा लका,जळगांव 


