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        जळगांव शहर महानगरपा लका, जळगांव 
सभा .:-  ०६          // वशेष महासभा बैठक चे कायवृ त //       द. ०७/१२/२०१८ 

 

जळगांव शहर महानगरपा लकेत द.०७/१२/२०१८ शु वार रोजी दपुार  ०१.०० 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 तेखाल  
झाले या वशेष 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 

कापसे मयुर चं कांत  खडके सु नल वामनराव 

जोहरे या मधकुर 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 शांत 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   
अड.हाडा शु चता अतलु सहं बालाणी भगतराम रावलमल  
सोनवणे धरज मुरल धर अ तरदे रजनी काश     ि वकृत सद य 
काळे दपमाला मनोज काळे रे मा कंुदन सोनवणे कैलास नारायण 
पाट ल स चन भमराव आहुजा मनोज नारायणदास मराठे राज  नारायण 
भोईटे लताबाई रणजीत पाट ल मना ी गोकुळ चौधर  महेश रतन 
पाट ल तभा सुधीर सोनार रंजना वजय जैन भागचंद मोतीलाल 

 सदर सभेस मा.आयु त, चं कांत 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 यांचे रजेच ेअज आलेले असून त ेमा. पठा सन अ धकार  यांनी मंजूर केलेले आहेत.  

दांजल बाबत स मा.सद यांनी दले या तावाच ेनगरस चव यांनी वाचन केले.  
सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .५६ पा रत कर यात आला. 

सभा कामकाजा या सु वातीस स मा.सद यांनी खाल ल माणे दाजंल चे ताव मांडले. 
अ. . स मा.सद यांच ेनांव दांजल चे ताव 
१ सौ. समा सुरेश भोळे, 

महापौर 
रा य वयंसेवक संघाच ेसद य भारतीय जनता प ाच ेजे ठ नेता 
माजी खासदार कै.डॉ.गुणवंतराव रामभाऊ सरोदे, ी नवास कॉलनी 
येथील र हवासी व.एकनाथ िजवराम चौधर , जळगांव शहरातील 
जे ठ वक ल व ेस फोटो ाफर काश व ेम लगंायत यांच ेवडील 
कै.अड.आर.एस. लगंायत यांच ेद:ुखद नधन. 

२ डॉ. ी.अि वन शांताराम सोनवणे 
उपमहापौर 

रा य वयंसेवक संघाच े सद य भारतीय जनता प ाचे जे ठ नेता 
माजी खासदार कै.डॉ.गुणवंतराव रामभाऊ सरोदे यांच ेद:ुखद नधन. 

३ सौ.गाय ी उ तम शदें भाग ं .२ येथील र हवासी तसेच दै.जनश तीच ेजे ठ प कार कै.राज  
माळी यांच ेद:ुखद नधन. 

४ सौ. मना ी गोकुळ पाट ल रा य वयंसेवक संघाच े सद य भारतीय जनता प ाच े जे ठ नेता 
माजी खासदार कै.डॉ.गुणवंतराव रामभाऊ सरोदे, अयो या नगर येथील 
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कै.इंदबुाई हर  महाजन, तसेच कै.सुभ ाबाई गुणाजी वाणी यांच े द:ुखद 
नधन. 

५ डॉ. ी. व वनाथ सुरेश खडके रा य वयंसेवक संघाच े सद य भारतीय जनता प ाच े जे ठ नेता 
माजी खासदार कै.डॉ.गुणवंतराव रामभाऊ सरोदे, माजी जे ठ नगरसेवक 
ी.वामनदादा खडके यां या भ गनी व स मा.सद य ी.सु नल वामनराव 

खडके यां या आ या कै.गं.भा.यशोदाबाई भोळे, जे ठ जनरल ॅ ट शनर 
डॉ.बी.एन.बा व कर नमा सघंटनेच े सद य, यां या मातो ी कै. ीमती 
वजयाबाई बा व कर यांच ेद:ुखद नधन. 

      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 बयांच े द:ुखात सभागहृ सहभागी असून यांच े

कुटंू बयांना, म  प रवारास द:ुख सहन कर याची श ती दान करो या भावनेसह सभागहृाने दोन मनीटे शांत उभे राहून दवगंत 

आ यांना दांजल  अपण केल .  
स मा.सद यांनी मांडले या अ भनंदन तावाच ेअनुषंगाने सभागहृाने ठराव .५७ अ वये खाल ल नमूद केले माणे ठराव 
पा रत केला. 

सभा कामकाजा या सु वातीस स मा.सद यांनी खाल ल माणे अ भनंदनाच े ताव मांडले. 
अ. .     स मा.सद यांच ेनांव अ भनंदनाच े ताव 

१ डॉ. ी.अि वन शांताराम सोनवणे 
उपमहापौर 

जळगांव शहरातील शै णक चळवळीतील अ णी यि तम व 
तसेच द प तंभ फाऊंडशेनचे संचालक ा. ी.यजुवद महाजन 
यांची त ठेचा ‘ हेलन केलर पुर कारासाठ  ’  नुकतीच नवड 
झालेब ल हाद क अ भनंदन. 

२ डॉ. ी.चं शेखर शवाजीराव पाट ल जळगांव शहर महानगरपा लका शासक य इमारती या 
ांगणात लोहपु ष सरदार व लभभाई पटेल यांचा अधाकृती 

पुतळा बस व याबाबत ठराव मांड याब ल मा.महापौर, सौ. समा 
सुरेश भोळे यांच ेहाद क अ भनंदन. 

३ सौ. मना ी गोकुळ पाट ल मराठा समाजाला मा.मु यमं ी, ी.देव जी फडवणीस यांनी 
१६% आर ण मळवूनय दलेब ल हाद क अ भनंदन. 

उपरो  तावाच ेअनुषंगाने मा य़वरांची झालेल  नवड, यांनी व वध सामािजक काय, डा े ात मळ वलेले 
पुर कार, सुयश व अ भ चतंनाब ल हे सभागहृ उपरो त सवाच ेअ भनंदन कर त असुन उ ल भ व यासाठ  शुभे छा देत 
आहे. 
नगरस चव वषय ं .१) द.३०/११/२०१८   रोजी तहकूब झाले या सवसाधारण महासभेच ेकायवृ त कायम करणे. 
ी.भगतराम बालाणी :- मा य 

ी. शांत सोनवणे :- द.१६/११/२०१८ या प ानुसार मुंढे साहेबांच ेनाव देणे बाबत काय कायवाह  केल  

ी.भगतराम बालाणी :- मा य 

ी.सुरेश पाट ल :- मी सु दा प  दलेले आहे मारक बांधण ेसाठ   
सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .५८ पा रत कर यात आला. 

असा ठराव कर यात येतो क , द.३०/११/२०१८ रोजी तहकूब झाले या सवसाधारण महासभेच ेकायवृ त कायम करणेस 
मा यता दान कर यात येत आहे.  
सवानुमत ेमंजुर 

  अनुकूल मत े :- ६६    तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :-  बालाणी भगत रावलमल   
अनुमोदक :-  को हे ल लत वजय 

नगरस चव वषय ं .२) जळगांव शहर महानगरपा लकेस शासना माफत मुलभुत सोईसु वधांचा काया म अंतगत र कम 
.५.०० कोट  नधी ा त झालेला आहे. याअंतगत करावया या वकास कामांना मा यता मळणेबाबत शासनाकडून 

आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 
ी. शांत नाईक :- उप सुचना  

ी.भगतराम बालाणी :- कामाचं े ताव वाचन  

ी.सु नल महाजन :- या कामाम ये खाजगी सं थांच ेकंपाउंड केले जात आहे. 
ी.कैलास सोनवणे :- त ेकामे होणार नाह त. 
ीमती.जय ी महाजन :- ५ कोट ची कामे आमचा वाड यातुन वगळ यात आला आहे का. 
ीमती राखी सोनवणे :- वाड नं.५ व १५ ला नधी का दला नाह . 
ी. व णु भंगाळे :- वाड ५ व १५ का वगळ यात आला 
ी.सु नल महाजन :- वाड ५ व १५ का वगळ यात आला 
ी. व णु भंगाळे :- आम या भागात कामे होणार आहे का. 
ी.भगतराम बालाणी :- मनपा नधीतुन ठेकेदार काम कर त नाह . 
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ी. शांत नाईक :- उपसुचनेचे काय झाले 

ी.अि वन सोनवणे :- १०० कोट ं या नधीतुन घे यात येईल. 
सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .५९ पा रत कर यात आला. 

असा ठराव कर यात येतो क ,  जळगांव शहर महानगरपा लकेस मा.अवरस चव महारा  शासन यांच ेकडील प  
.मनपा-२१७/ . .१७०-अ/न. व.-१६ नगर वकास वभाग,मु य इमारत मं ालय मुंबई द.१६/११/२०१८ अ वये 

महानगरपा लका े ात मुलभुत सोईसु वधांचा वकास अंतगत र कम .५.०० कोट  नधी ा त झालेला आहे. सदर नधी 
अंतगत मा.महापौर जळगांव शहर महानगरपा लका जळगांव यांच ेकडील प  .जशमनपा/म.का/३२१/२०१८ द.०३/११/२०१८ 
ा त झालेले आहेत. यासोबत दले या कामां या याद नुसार सोबत दले या प र श ठात नमुद माणे कामांच ेएकुण र कम 
.५,००,२२,४००/- मा ची अंदाजप के तयार कर यात आलेले आहे. 

तावात दले या प र श ठात नमुद माणे कामांच ेएकुण र कम . ५,००,२२,४००/- मा या अंदाजप कास मा यता 
दान कर यात येत असुन शासनाने सदर कामांना शासक य मा यतकेर ता म.िज हा धकार  जळगांव यांची शफारस 

हो यास व सदर ताव म.िज हा धकार  जळगांव यांच ेमाफत वभागीय आयु त कायालय ना शक यांचकेडसे पाठ व यास 
मा यता दान कर यात येत आहे. 

तसेच प र श टात नमुद दोन कामे ५ कोट  नधी या याद तुन वगळुन म.न.पा. नधीतुन करणे मा यता दान 
कर यात येत आहे. तसेच प र श टातील कामां या याद तील एकुण र कम .५००२२४००/- इतके खच अपे त असुन ५ 
कोट  नधी पे ा जा त होणारा खच र कम .२२४००/- मा  म.न.पा. नधीतुन करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

  अनुकूल मत े :- ५१    तकुल मत े:- १७ 
सूचक  :-  बालाणी भगत रावलमल   
अनुमोदक :-  सोनवणे भारती कैलास

जळगांव शहर महानगरपा लका मुलभूत सोईसुवधा पुर वणे कामी पये  कोट  

नधीची कामे
(प र श ठ) 

अ. . कामाच ेनांव अंदािजत र कम 

1.  भाग .1 मधील महावीर नगर सं.नं.304/1/2 मधील ओपनपेसला कंुपण करणे 800000/- 
2.  भाग .1 मधील स.नं.301/1 व 302/2 मधील ओपनपेसला कंुपण करणे 1550000/- 
3.  भाग .1 मधील मनपा उदशुाळा .15 ला कंुपण भत बांधणे 800000/- 

4.  भाग .02 म ये आव यक ठकाणी रोड ॉ सगं लॅब क हट बांधणे व 4 ठकाणी 
बोअरवेल करणे 

777202/- 

5.  भाग .02 मधील कांचननगर,कालंकामाता मं दराजवळील मनपाची आर त जागा 
वकसीत करणे व वॉचमन म बांधणे 

2500000/- 

6.  भाग .03 अंतगत स.नं.77/5+77/6 जळगांव शवार म ये WBM र त ेतयार करणे  1550000/- 
7.  भाग .03 अंतगत स.नं.75 जळगांव शवार या म ये WBM र त ेतयार करणे 1550000/- 
8.  भाग .04 गु नानक नगर मधील म हला साव.संडाशीजवळील जागेस न वन 

कंपाऊडवाल बांधणे 

673956/- 
 

9.  भाग.04 गु नानक नगर मधील भागात ी रमेश धवलपुरे , ी गंगाराम शदें व ी चांगरे 

यांच ेघराजवळील रोड ॉ सगंला लॅब क हट बांधणे 

137602/- 

10.  भाग .6 अंतगत जळगावं शवार न.भु. .8641 द तकॉलनी येथील खु या जागेम ये 

पाथवे तयार करणे 
853992/- 
 

11.  भाग .06 अंतगत खां देश मल कॉलनी येथील ी काश नाईक यांच े घरापासुन त े

डॉ.सह बु दे यांच ेदवाखा यापयत आर.सी.सी.गटार बांधणे 

565139/- 
 

12.  भाग .06 अंतगत तुकारामवाडी,जानक नगर व कासमवाडी प रसरात गटार वर लॅब 

क हट बांधणे 

761285/- 

13.  भाग .06 अंतगत ताप नगर येथील खुल जागा जळगांव न.भु. . 3178 येथे 
ब गचाखेळणी पुरवीणे 

630725/- 

14.  भाग .07 अंतगत जळगांव शवार न.भु. .8308 हनुमान मंद र येथील खु याजागेम ये 

पाथवे तयार करणे 
1041221/- 
 

15.  भाग .07 अंतगत पं ाळा गट नं.95/1 आर.एम.एस.कॉलनी मधील ना यास संर ण 

भतं बांधणे 

408058/- 

16.  भाग .07 पं ाळा शवार गट नं.54/2 शवकॉलनी येथील खु याजागेम ये चने लकं 

फे सींग करणे 
895539/- 
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17.  भाग .07 अंतगत जळगांव शवार न.भु. .7670 ी नवास कॉलनी येथील 

खु याजागेम ये पाथवे तयार करणे 
816786/- 
 

18.  भाग .07 अंतगत जळगांव न.भु. .7863 ीकृ ण कॉलनी येथील खु याजागेम ये 

चन लकं फे सींग करण.े 
771936/- 

19.  भाग .8 मधील वाघुरधे नगर /बीज े नगर व भोईटेनगर मधील ओपन पेसला म ये 

खेळणी व ओपन िजम आयटेम बस वणे 
754988/- 

20.  भाग .08 मधील नमखेडी गट नं.115/2 ओपन पेसला चने लकं फे सींग करणे 1091520/- 
21.  भाग .09 मधील अनुपम सोसायट  व शदें नगर ( पं ाळा शवार ) ओपन पेसला 

चनेल ंक फे सीगं कंपाऊंड करणे 
860309/- 

22.  भाग .09 म ये पं ाळा गट नं.1/2 पांढर  लॉट प रसरात आर.सी.सी.गटार बांधणे 755694/- 

23.  भाग .09 पं ाळा दांडकेर नगर ओपन पेस पा याच ेटाक ला चने लकं फे नं सगं करणे 1012782/- 

24.  भाग .10 मधील पं ाळा गट नं.204/2 म ये ओपन पेसला चने लकं फे सींग करणे व 

गेट बस वण े

638403/- 
 

25.  भाग .10 मधील पं ाळा गट नं.198,199 मधील वरसावरकर नगरम ये 

आर.सी.सी.गटार बांधणे 

2500000/- 

26.  भाग .11 पं ाळा गट नं.199 मुकंुद नगर मधील ओपन पेसला चेन लकं फे सींग करणे 
व लोखंडी गेट बस वणे ( वामी समथ क ) 

754128/- 

27.  भाग .11 वदयुत कॉलनी पं ाळा गट नं.63 मधील ओपन पेसला चने लकं फे सींग 

करणे व गेट बस वणे 
1275976/- 

28.  भाग .12 अंतगत मेह ण स.नं.478/1/1 टे लफोन नगर येथे खु याजागेस संर ण भतं 

बांधणे 

1188005/- 
 

29.  भाग .12 अंतगत स मी  कॉलनी स.नं.479/अ मधील ओपन पेसला चेन लकं फे सींग 

करणे व गेट बस वणे 
1089749/- 

30.  भाग .12 अंतगत मेह ण स.नं.485/5ब ल मीनगर मधील ओपन पेसला चने लकं 

फे सींग क न गेट बस वणे 
643264/- 
 

31.  भाग .12 अंतगत पावतीनगर स.नं.480/2 मेह ण मधील खु याजागेस चने लगं 

फे सींग करणे व लोखंडी गेट बस वणे 
1101653/- 

32.  भाग .13 मोहन नगर स.नं.448 ओपन पेसला चने लकं फे सींग करणे 908902/- 

33.  भाग .13 शारदा कॉलन स.नं.447 ओपन पेसला चने लकं फे सींग करणे 474124/- 

34.  भाग .13 मोहन नगर स.नं.449 ओपन पेसला चने लकं फे सींग करणे 220269/- 

35.  भाग .14 आदश नगर जुना आरट ओ ऑ फस जवळील स.नं.439 मधील खु याजागेस 

चने लकं फे सींग करणे 
749265/- 

36.  भाग .16 अंतगत ट .एम.नगर मधील खुल  जागेसे संर ण भतं बांधणे 3520326/- 

37.  भाग .17 अंतगत  अयो यानगर प रसरात ठक ठकाणी गटार  बांधणे 30,04,876/- 

38.  भाग .18 मेह ण स.नं.17/4 मधील खु या जागेस कंुपण भतं बांधणे 1393636/- 
39.  भाग .19 म ये सु म कॉलनी अंतगत स.नं.164 (पी) व 188 (पी) म ये 

आर.सी.सी.गटार व लॅब क हट बांधणे 

2044659/- 

40.  भाग .11 पं ाळा गट नं.132 या ओपन पेसला कंपाऊंड वॉल बांधणे 1236677/- 
41.  भाग .11 पं ाळा गट नं.152/4/1+2 द त डगंबर सोसायट  म धल ओपन पेसला 

चने लकं फेि संग करण े 

640000/- 

42.  भाग .10 गट नं.80 टळकनगर म धल ओपन पेसला चने लकं फेि संग करणे 945840/- 
43.  वाड .14 मेह ण अंतगत स.नं.261मधील खु या जागेस कंुपन भतं बांधणे  637410/- 
44.  वाड .14 मेह ण अंतगत स.नं.269/2अ मधील खु या जागेस कंुपन भतं बांधणे 842170/- 
45.  वाड .14 मधील आदश नगर स.नं.४४४ ओपन पेस म ये जॉ गगं ॅक बांधणे  819075/- 
46.  वाड .13 म ये स.नं.452 राकेश नगर ओपन पेसला चने लगं फे सींग करणे 728815/- 
47.  वाड .13 मधील नुतनवषा कॉलनी मधील स.नं.४४२ ओपन पेसला चने लगं 

फे सींग करणे 
1106453/- 

 एकुण  

 

खाल ल नमुद दोन कामे वर ल 5 कोट  नधी या याद तुन वगळुन म.न.पा. नधीतुन करणे मा यता दान कर यात 
येत आहे. तसेच वर ल कामां या याद तील एकुण र कम .50022400/- इतके खच अपे त असुन 5 कोट  नधी पे ा 
जा त होणारा खच र कम .22400/- मा  म.न.पा. नधीतुन करणेस मा यता दे यात येत आहे. 
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भाग .16 अंतगत स.नं.507/अ,508/2 द तमंद र, साईबाबा मंद र खुल  जागेला संर ण भतं बांधणे 2546830/- 
 

भाग .16 अंतगत स.नं.507/अ,508/2 द तमंद र,साईबाबा मंद र खु याजागेम ये पाथवे तयार करणे 1564106/- 

 

नगरस चव वषय ं .३) काल कामाता मं दर त ेखोटे नगर बस टॉप पयत हायवे समांतर र ताच ेजागेत येणारे पाईपलाईन व 
इतर बाबी थलांत तर करणेबाबत शासनाकडून आले या तावावर वचार क न नणय घेण.े 
ी.भगतराम बालाणी :- दोन कोट  ऐवजी तीन कोट ची तरतुद करावी 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .६० पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहरा अंतगत रा य महामाग .६ ला लगत दो ह  बाजुस रा य महामाग 

वभागामाफत समांतर र त ेतयार करणेबाबत ब याच दवसापासुन करण लंबीत आहे. हायवेवर वेळोवेळी झालेले अपघात 
तसेच भ व यात होणारे अपघात कमी करणे बाबत समांतर र ता तयार होणे कामी ता काळ कायवाह  हावी या उ ेशाने 
समांतर र त े कृती स मती माफत गे या १० दवसापासनु िज हा धकार  कायालया समोर उपोषण सु  आहे. या करणी 
नणय घेणेकामी समांतर र याशी संबंधीत सव अ धकार  यांच े सोबत मा.खासदार ी.ए.ट .पाट ल, जळगांवच े वदयमान 
आमदार ी.सुरेश दामु भोळे, मा.महापौर यांच े समवेत िज हा धकार  कायालयात द.२५/११/२०१८ रोजी सभा आयोजीत 
कर यात आलेल  होती सदर सभेस मा.आयु त, मा.िज हापोल स अ ध क, रा य महामाग वभागाच े ी. स हा साहेब 
तसेच महारा  रा य वदयुत वभाग कंपनीच े ी.तडवी साहेब व इतर अ धकार  तसेच समांतर र त ेकृती स मतीच ेसद य 
उपि थत होत.े सदर सभेत रा य महामाग वभागाच े मुख ी. स हा साहेब यांनी खाल ल बाबी उपि थत के यात 

१) समांतर र याच ेजागेत म.न.पा.मालक ची पाईप लाईन थलांतर करणे :- मा.आयु त मनपा यांनी नह  वभागाने 
समांतर र या या मंजुर नकाशा मनपास सादर करावा व यानुसार पाईपलाईनच े थलांतर करणे कामी मनपा 
माफत स ह ण कर यात येईल. सदरची बाब आथ क व पाची अस याने महासभेची मा यता घेऊन आव यक ती 
कायवाह  कर यात येईल असे सु चत केले. 

२) समांतर र यावर ल अ त मण काढणे :- या संदभात मा.आयु त यांनी अ त मण रा य महामाग वभागाच े
मागदशनाखाल च काढ यात येईल तथापी या कामी मनपाचे मशीनर  व मनुषबळ उपल ध क न दे यात येईल असे 
आ वासीत केले. 

३) समांतर र याच े जागेतील वृ  कट ंग करणे :- रा य महामाग वभागाने समांतर र याच े कामात येणारे 
वृ ाबाबत स ह ण क न वन वभागाच ेनाहरकत दाख यासह वृ  तोडणे बाबत रतसर ताव मनपाकड ेसादर 
के यास यानुसार ता काळ मा यता दे यात येईल असे आयु त यांनी आ वासीत केले. 

४) समांतर र याच ेजागेत वदयुत पोल व वदयुत वा हनी थलांतर त करणे :- रा य महामाग वभागाने मंजुर 
नकाशा म.न.पास सादर के यास यानुसार मनपा मालक च े वदयुत पोल व वा हनीच ेस ह ण क न आव यक ती 
कायवाह  कर यात येईल असे आयु त म.न.पा.यांनी मा य केलेले आहे. तथापी म.रा. व.कंपनीच ेमालक च े वदयुत 
वा हनी व रोह  म.रा. व.कंपनी माफतच थलांतर त कर यात येतील. 
शासनाने तावात नमूद केलेनुसार जळगांव शहरा अंतगत रा य महामाग .६ ला लगत दो ह  बाजुस रा य 

महामाग वभागामाफत समांतर र त ेतयार करणे कामी काल कामाता मं दर त ेखोटे नगर बस टॉप पयत हायवे समांतर 
र ताच ेजागेत येणारे पाईपलाईन व इतर बाबी थलांत तर करणे कामी येणारा अंदाजे र कम .२००/- ल  मा च ेखचास 
मा यता दान कर यात येत आहे. 

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

  अनुकूल मत े :- ६६    तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :-  बालाणी भगत रावलमल   
अनुमोदक :-  खडके व वनाथ सुरेश 

नगरस चव वषय ं .४) आरसीएच अंतगत काम करणा या कमचा यांना ५ ट के मानधनवाढ व १५ ट के लॉय ट  बोनस 
देणेकामी शासनाकडून आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .६१ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क ,मा.आयु त सो, आरो य सेवा व अ भयान संचालक रा य आरो य अ भयान कायालय 

यांचकेडील द.०७/१०/२०१७ प  . जा. /राआसो/आ था/वा षक मानधनवाढ/६२७११-६३१०८/१७ नुसार रा य आरो य 
अ भयानांतगत कायरत कं ाट  अ धकार  / कमचार  यां या वा षक मानधन वाढ व लॉय ट  बोनस देणेबाबत मंजुर  दे यात 
आलेल  आहे. 

तसेच द.१२ माच २०१८ च ेप ानुसार सुधार त रा य प रप का वये मागदशक सुचना नग मत कर यात आले या आहे. 
द.३१/०३/२०१७ रोजी ५ कंवा यापे ा जा त वष सलग सेवा झाल  आहे यांना १५ ट के लॉय ट  बोनस व यांची सेवा 

द.३१/०३/२०१७ रोजी ३ वष कंवा ५ वषापे ा कमी सलग सेवा झाल  असेल यांना १० ट के लॉय ट  बोनस अनु ेय आहे. 
लॉय ट  बोनस कर ता सेवा कालावधी गणना करतांना या अ धकार  / कमचा यां या नयु ती अथवा पुन नयु ती 

नंतर यास सेवाखंड दला असला तर  तो सेवा खडंाचा कालावधी वगळुन उवर त य  सेवेचा कालावधी केवळ या 
योजनासाठ  ाळय धरावा. 
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क शासना या नदशानुसार अ भयानांतगत अ धकार  / कमचार  यांना द.३१ माच २०१७ रोजी या मानधनावर 
लॉय ट  बोनस देय आहे. या बोनसची र कम द. ०१ ए ल २०१७ पासुन या मानधनात अ धक क न सदरच ेसुधा रत 
मानधन द.३१ माच २०१८ रोजी या मानधनावर पुढ ल वषाची मानधन वाढ अ धक क न नवीन मानधनाची तरतुद 

ता वत करावी. 
अजदार यांनी मागणी केलेनुसार यांना लॉय ट  बोनस लागु करणेस हरकत नसावी असे मत आहे. कारण सदर 

अ धकार  / कमचार  द. २९ डसबर २०१४ च ेप रप कानुसार रा य नागर  आरो य अ भयान अंतगत समायोिजत कर यात 
आलेले आहे. तथापी जळगांव शहर महानगरपा लका, अंतगत आरसीएच अ धकार  व कमचार  यां या वेतनाची जबाबदार  
स याि थतीत मा.महासभा ठराव .२३ द.२१/०८/२०१४ अ वये मनपाने ि वकारलेल  अस याने यांना द.३१ माच २०१७ 
रोजी या मानधनावर ए ल २०१७ पासुन १५ ट के लॉय ट  बोनस लाग ुक न द.३१ माच २०१८ पयत फरकाची र कम 
अदा करणेस तसेच द.१२ माच २०१८ जा. ./राआसो/मनु यबळ/लॉय ट /११७८९६-११८३६२/२०१८ अ वये मानधनावर ५ ट के 
वेतनवाढ देणेस मा यता दान कर यात येत आहे.  

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

  अनुकूल मत े :- ६६    तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :-  पोकळे दल प बबनराव   
अनमुोदक :-  खडके सु नल वामनराव 

नगरस चव वषय ं .५) वकास योजना जळगांव (वा.ह.) मौजे मेह ण से टर .६ व ७ ह ी वर ल ३०.०० मी ं द 
र याखाल ल बाधीत असलेले े  वनामु य महानगरपा लकेस दयावे ह  अट शथील कर यात यावी या संबंधात कलम ३७ 
अंतगत फेरफार वषयी कायवाह  करणेबाबत स मा.सद य अड. ी. दल प बबनराव पोकळे यांनी दले या तावावर नणय 
घेण.े  
ी. नतीन लढढा :- ३० मीटर र याबाबतचा ताव शासनाने फेटाळला होता यायालयीन बाब असतांना जजमट आले नंतर 
ताव यावा कंवा याची आव यकता पडणार नाह . 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .६२ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो की, मंजुर िवकास योजने या अिधसुचनेत फेरबदल क न सदरील ३०.०० मी ं द िवकास योजना र याने 

बाधीत े ा या मोबद यात चलीत िनयमावलीनुसार टी.डी.आर.िद यास महानगरपािलकेचे आ थक नुकसान न होता र याचा व पय याने 
पिरसराचा िवकास करणे श य होणार आहे. या करीता महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये पु हा 
फेरबदलाची कायवाही कर यास मा यता दे यात येत आहे.   
सवानुमत ेमंजुर 

  अनुकूल मत े :- ६६    तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- पोकळे दल प बबनराव   
अनुमोदक :- पाट ल राज  झप  

नगरस चव वषय ं .६) जळगांव शहर महानगरपा लका शासक य इमारतीच े ागणांत लोह पु ष सरदार व लभभाई पटेल 
यांचा अधकृती पुतळा बस वणे बाबत स मा.महापौर सौ. समा सुरेश भोळे यांनी दले या तावावर नणय घेणे. 
ी.सु नल खडके :- सरदार व लभभाई टावर नाव मोठया अ रात यावे  

ी.अनंत जोशी :- सरदार व लभभाई यांच े मारक कराव.े 
ी. व णु भंगाळे :- सरदार व लभभाई यांचा मोठया चौकात पुतळा उभारावा व ब हणाबाई उदयानातील अधकृती पुतळा 

सुशो भकरण करण ेव पुतळा मोठा करण.े 
ी.अनंत जोशी :- गाळया या स मतीने काय कायवाह  केल  चालु आहे काय  

ी. नतीन लढढा :- वखंडनाची कारणे काय  

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .६३ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लका शासक य इमारतीच े ागणांत लोहपु ष सरदार 

व लभभाई पटेल यांचा अधकृती पुतळा बस वणेस मा यता दान कर यात येत आहे.  
शासनाने नयमानुसार  शासन नणय/आदेश नुसार आव यक या बाबींची ता काळ पुतता क न यावी. 

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

सूचक  :- खडके सु नल वामनराव   
अनुमोदक :- को हे ल लत वजय  

नगरस चव आय यावेळेचा वषय ं .१) म.सभापती थायी स मती महानगरपा लका,जळगांव यांनी यांच े कडील प  
जा. ं ./सभापती थायी स मती कायालय/०३/२०१८ द.०३/११/२०१८ च ेप ा वये महानगरपा लके या दैनंद न कामी वापर यात 
येणा या सव कारची टेशनर वर उदा.काड फाईल, लेटर हेड मोठे व व लहान, ट पणीच ेकागद, अदायगीच े देयके, प  
यवहाराच ेसंपुण कागदप े यावर ल जळगांव शहर महानगरपा लका यामधील १७ मजल  इमारती या खाल  सरदार व लभभाई 
पटेल टॉवर अशी दु ती होणेबाबत शासनाकडुनआले या तावावर नणय घेणे. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .६४ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , म.सभापती थायी स मती महानगरपा लका,जळगांव यांनी याचं े कडील प  

जा. ं ./सभापती थायी स मती कायालय/०३/२०१८ द.०३/११/२०१८ च ेप ा◌ा वये महानगरपा लके या दैनंद न कामी वापर यात 
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येणा या सव कारची टेशनर वर उदा.काड फाईल, लेटर हेड मोठे व व लहान, ट पणीच ेकागद, अदायगीच े देयके, प  
यवहाराच ेसपंुण कागदप े यावर ल जळगांव शहर महानगरपा लका यामधील १७ मजल  इमारती या खाल  सरदार व लभभाई 
पटेल टॉवर अशी दु ती होणेबाबत प  दलेले आहे. जळगांव शहर महानगरपा लकेची सव छपाई ह  भांडार वभागाकडुन 
केल  जात असत.े यावर जळगांव शहर महानगरपा लका,जळगांव याखाल  मनपाच ेफोन व फॅ स नंबर या माणे छपाई 
केल  जात.े मा  मा.सभापती थायी स मती यांनी जळगांव शहर महानगरपा लका जळगांव हया ठळक अ रा या खाल  
सदरदार व लभाई पटेल टॉवर शासक य इमारत महा मा गांधी रोउ नेह  चौक,जळगांव पन न.ं४२५००१ अशी दु ती करणे 
बाबत कळ वले आहे. 

तर  मा.सभापती थायी स मती मनपा जळगांव यांच े प ा माणे यापुढ ल होणा या छपाई या कागदावर सरदार 
व लभभाई पटेल टॉवर शासक य इमारत महा मा गांधी रोड नेह  चौक, जळगांव पन न.ं४२५००१ तसेच जळगांव शहर 
महानगरपा लकेच ेई-मेल jmc.gov.in सु दा छपाई करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

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

  अनुकूल मते  :- ६६    ितकुल मते :- ०० 
सूचक  :- बालाणी भगत रावलमल   
अनुमोदक :- को हे लिलत िवजय 

नगरस चव आय यावेळेचा वषय ं .२) मेह ण गावठाण प रसरातील चौकांस नामकरण करणेबाबत स मा.सद य ी. शांत 
सुरेश नाईक यांनी दले या प ाच ेवाचन केले. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .६५ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लका ह ीतील भाग मांक १५ मेह ण गावठण प रसरातील 

महादेव मंद र त ेहॉटेल क तुर  या र यास यापुव  व.गो पनाथजी मुंड ेअसे नामकरण कर यात आलेले आहे. याच माणे या 
प रसरातील तलाठ  कायालय चौकास संत गाडगे बाबा चौक व साईबाबा मंद र प रसरातील चौकास व.गो पनाथजी मुडं ेचौक 
असे नामकरण करणे बाबत संबंधीत संपूण प रसरातील नागर कांची सतत मागणी होत आहे. 

कर ता मेह ण गावठण प रसरातील नागर कां या मागणी नुसार तलाठ  कायालय चौकास संत गाडगे बाबा चौक व 
साईबाबा मंद र प रसरातील चौकास व.गो पनाथजी मुंड ेचौक असे नामकरण करणे मा यता दान कर यात येत आहे.  

शासनाने उपरो त नमूद चौकास यापुव  कोणतहे  नांव दले आहे कंवा नाह  याची खा ी क न नयमानुसार 
आव यक या बाबींची पुतता क न यावी.     
सवानुमत ेमंजुर 

  अनुकूल मत े :- ६६    तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- नाईक शांत सुरेश   
अनुमोदक :- बालाणी भगत रावलमल 

नगरस चव आय यावेळेचा वषय ं .३) जळगांव शहर महानगरपा लका ह ीतील वशेष र ता अनुदान र कम .३.७५ कोट  
अंतगत कामांना मंजुर  देणे बाबत स मा.सद य ी.भगत रावलमल बालाणी यांनी दले या प ाच ेवाचन केले. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .६६ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लका ह ीतील वशेष र ता अनुदान र कम .३.७५ कोट  

अंतगत स ट टेरेसा त े स दाथ नगर पयत मेह ण तलाव सभोवतालचा ९.०० मी. ं द र याच ेडांबर करण करणे कामी र कम 
.३,४२,४९,०५६/- मा या अंदाजप कास म. वभागीय आयु त ना शक यांनी यांच े कडील प  
.नप /जमनपा/ वरअनु/काया/२/१/१६२/२०१८ द.१४/०३/२०१८ अ वये शासक य मा यता दान केलेल  आहे. सदर कामाच े
शासना माफत ई न वदा माग व यात आलेल  आहे. तथापी जळगांव शहरात अमतृ पाणी पुरवठा कर ता र त ेखराब झालेले 

अस याने वर ल काम र  क न न याने खाल  नमुद १ त े७ कामे कर यास व शासक य मा यतकेर ता म.िज हा धकार  
जळगांव यां याकडसे ताव पाठ व यास  मा यता दान कर यात येत आहे.  

अ. ं . कामाच ेनांव अंदाजीत र कम 

१ भाग ं .०७ अंतगत शासक य औदयोगीक श ण सं थे या पुवकडील र याचे 
डांबर करण करणे. 

३४,३४,६४२/- 

२ भाग ं .०७ अंतगत पं ाळा रे वे गेट ते बजरंग बोगदा पयत र याचे डांबर करण करण.े ५६,७७,६४८/- 
३ भाग ं .०७ अंतगत आय.एम.आर.कॉलेज भुदेसाई कॉलनी पयत र याच ेडांबर करण 

करण.े 
१,३८,६१,३७१/- 

४ भाग ं .०७ अंतगत ह रष वीट माट रगंरोड त ेआय.एम.आर.कॉलेज पयत र याच े
डांबर करण करणे. 

३०,४८,७४१/- 

५ भाग ं .०६ अंतगत टे डअम त े रगंरोड पयत र याच ेडांबर करण करण.े ५९,९४,७२१/- 
६ भाग ं .१२ अंतगत यु न सपल कॉलनी पाठ मागे मेह ण स.नं.४८३ लॉट न.ं१ त े

नेहल सोसायट  पं ाळा गट नंबर १४९/३ लॉट न.ं०१ पयत या र याच ेडांबर करण व 
कॉ ट करणे. 

२६,८८,७३७/- 

७ भाग ं .१४ अंतगत मेह ण तलावाला लागुन असलेला र ता खडीचा करणे. २८,००,०००/- 
  ३,७५,०५,८६०/- 
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शासनाने नयमानुसार शासन आदेश/ नदशानुसार आव यक या बाबींची पुतता क न यावी.     
सवानुमत ेमंजुर 

  अनुकूल मत े :- ६६    तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- बालाणी भगत रावलमल   
अनुमोदक :- को हे ल लत वजय  

नगरस चव आय यावेळेचा वषय ं .४) मोकाट कु यांचा बंदोब त कर याबाबत स मा.सद य ी.सिचन िभमराव पाटील यांनी िदले या 
प ाचे वाचन केले. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .६७ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , मा.सु ीम कोट व AWBI या नदशानुसार मा यता ा त (AWBI) सं थसे भट या व 

मोकाट कु यांच े नब जीकरण व रॅबीज तीबंधक लस दे याबाबत व वध मनपांच ेयो य त ेमागदशन यावे व अ याव यक 
असणारे Infrastructure तयार कर याबाबत यो य ती कायवाह  करणेस व AWBI मा यता ा त पशुवैदयक य अ धकार  यांची 
नेमणुक क न यां या मागदशना खाल  भट या व मोकाट कु यांचा बंदोब त करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

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

  अनुकूल मत े :- ६६    तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- पाट ल स चन भमराव   
अनुमोदक :- बालाणी भगत रावलमल 

नगरस चव आय यावेळेचा वषय ं .५) गट नं.२८ व  प रसरात काँ ट गटार व लॅब टाकणे कामी र कम .७,२८,८१५/- 
मा चा नधी मळणेबाबत स मा.सद या सौ. तभा गजानन देशमुख यांनी दले या प ाच ेवाचन केले. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .६८ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क ,  गट नं.२८ व  प रसरात आजपयत क या गटार  आहेत. सदर भागातील नागर कांची 

याबाबत नेहमी प या गटार  तयार करणेबाबत त ार  येत अस याने गट न.ं२८ व  प रसरात काँ ट गटार व लॅब टाकणे 
कामी र कम .७,२८,८१५/- मा चा नधी  देणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने नयमानुसार शासन आदेश/ नदशानुसार आव यक या बाबींची पतुता क न यावी.     
सवानुमत ेमंजुर 

  अनुकूल मत े :- ६६    तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- देशमुख तभा गजानन   
अनुमोदक :- बालाणी भगत रावलमल   

नगरस चव आय यावेळेचा वषय ं .६) ना नफा, ना तोटा, त वावर महानगरपा लकेअंतगत लॅब सु  कर यास परवानगी व 
जागा उपल ध क न देणेबाबत स चव, ओम साई ामीण त ठाण,औरंगाबाद यांनी दले या प ाच ेवाचन केले. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .६९ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , ओम साई ामीण त ठाण,औरंगाबाद ह  न दणी कृत सं था असनू सं थे या म हला 

सभासदां या आ थक उ नतीबरोबरच अनेक समाजपयोगी उप मह  राब वत.े आज ामीण व शहर  भागातील आ थक टया 
दबुल घटकातील णांना खाजगी लॅ ज मधून व वध वैदयक य चाच यांक रता जावे लागत.े यामुळे यांचा वैदयक य खच 
ह  वाढतो. प रणामी हा खच टाळ याक रता हे गर ब ण वैदयक य चाच या कर याचहे  टाळतात. अशा णाना मदत 
हावी व समाजा या या सेवेत सहभागी होता याव,े या ट कोनातून सं थेने व वध िज या या ठकाणी लॅ ज सु  क न 
या णांना ना नफा, ना तोटा या त वावर वैदय कय चाच याचंी सेवा पुर व याचा नणय घेतला आहे. 

या तव सामािजक सेवे या ि टकोनातनू आप या महानगरपा लकेअंतगत आम या सं थलेा लॅब सु  कर यास 
परवानगी व जागा उपल ध क न दे यात यावी  अशी ओम साई ामीण त ठाण,औरंगाबाद यांनी केले या मागणीनुसार 
मा यता दान कर यात येत आहे. 

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

  अनुकूल मत े :- ६६    तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- पाट ल स चन भमराव   
अनुमोदक :- बालाणी भगत रावलमल 

येणे माणे रा गीतानतंर सभेचे कामकाज सपं न झाल.े 
 

   सह /- 
भोळे समा सरेुश  

                                                                                    महापौर 
                                                 जळगांव शहर महानगरपा लका,जळगांव 


