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        जळगांव शहर महानगरपा लका, जळगांव 
सभा .:-  ०८    // महासभा बैठक चे कायवृ त //     द.२१/०२/२०१९ 

 

जळगांव शहर महानगरपा लकेत द. २१/०२/२०१९ गु वार रोजी दपुार  ०४.०० 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 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 शातंाराम 
मा.उपमहापौर 

कापसे मयुर चं कांत  आहुजा मनोज नारायणदास 

जोहरे या मधकुर कापसे तभा चं कांत पाट ल मना ी गोकुळ 
नेरकर स रता अनंत देशमुख तभा गजानन सोनार रंजना वजय 
पोकळे दल प बबनराव पाट ल वजय पुड लक खडके व वनाथ सुरेश 
खान कसानाबी गबल ु सोनवणे सुरेश मा णक भंगाळे व णु रामदास 
दारकंुड ेनवनाथ व वनाथ बार  शोभा दनकर तायड े योती शरद 
बा व कर कशोर रमेश शेख हसीनाबी शर फ लढढा नतीन बालमुकंुद 
सपकाळे रंजना भरत पाट ल कुलभुषण वरभान बरड े नतीन मनोहर 

को हे वण रामदास भल पावताबाई दाम ु जोशी अनंत ह र चं  

सोनवणे भारती कैलास पाट ल उषा संतोष नाईक शांत सुरेश 
चौधर  चेतना कशोर बडाळे उ वला मोहन सोनवणे व म कसन 
सोनवणे मुकंुदा भागवत राणे गाय ी इं िजत बागवान रयाज अहेमद अ दलु कर म 
काळे अ मत पांडुरंग तायड ेसुरेखा नतीन देशमखु सु नाबी राज ु
चौधर  मंगला संजय च हाण योती बाळासाहेब शेख सैईदा युसुफ 
अड.हाडा शु चता अतलु सहं मराठे िजत  भगवान ि वकृत सद य 
सोनवणे धरज मुरल धर सोनवणे सुरेखा सुदाम सोनवणे कैलास नारायण 
काळे दपमाला मनोज ढेकळे सदा शव गणपत पाठ  वशाल राधेशाम 
पाट ल स चन भमराव पाट ल राज  झप  मराठे राज  नारायण 
भोईटे लताबाई रणजीत बालाणी भगतराम रावलमल चौधर  महेश रतन 
पाट ल तभा सुधीर अ तरदे रजनी काश जैन भागचंद मोतीलाल 
पाट ल चं शेखर शवाजी काळे रे मा कंुदन  

 सदर सभेस मा.आयु त, चं कांत डांगे, मा.उपायु त, ी.चं कांत खोसे, ी.ल मीकांत कहार, नगरस चव ी.सु नल 
गोराण े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. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .७६ 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 
 

१)काि मरम ये भारताच े स.आर.पी.एफ.च े वरजवानांवर झाले या 
दहशतवाद  याड ह यात ४५ जवान शह द झालेले असुन या 
रा य द:ुखात आपण सवच सहभागी आहेत. २)जळगांव शहरातील 
वजय कॉलनी प रसरातील ी.सु नल काकड े यां या मातो ी 
व.शांताबाई गो वदंराव काकड े (को ट ) यांच े नुकतचे दखुद नधन 

३)जळगांव शहरातील ी.जमुनालाल यास यां या प नी व.शोभाबाई 
जमुनालाल यास यांच ेद:ुखद नधनाब ल. 

२ डॉ. ी.अि वन शांताराम सोनवणे 
उपमहापौर 

म.न.पा. कमचार  ी.योगेश अशोक भावसार यां या मातो ी 
व.छायाबाई अशोक भावसार व ी.समाधान दे वदास न नवरे यांच े

सासरे व.नगीनदास लोटन शरसाठ यांच े नुकतचे वृ दपकाळाने 
नधन झा याने दांजल  दे यात येत आहे.  

३ डॉ. ी.अि वन शांताराम सोनवणे 
उपमहापौर 

काि मरम ये भारताच े स.आर.पी.एफ.च े वरजवानांवर झाले या 
दहशतवाद  याड ह यात ४५ जवान शह द झालेले असुन या रा य 
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ी. बागवान रयाज अहेमद 
ी.मनोज नारायणदास आहुजा 
ी.नवनाथ व वनाथ दारकंुड े

सौ.सर ता अनंत नेरकर 
सौ.शु चता अतलु सहं हाडा 

द:ुखात आपण सवच सहभागी आहोत. 

४ सौ. मना ी गोकुळ पाट ल काि मरम ये भारताच े स.आर.पी.एफ.च े वरजवानांवर झाले या 
दहशतवाद  याड ह यात ४५ जवान शह द झालेले असुन या रा य 
द:ुखात आपण सवच सहभागी आहेत तसेच पाणीपुरवठा इंिज नयर  
भांडारकर यां या आजी व.सा व ीबाई का शनाथ खैरनार व 
म.रा. व.म. रटायर अ भयंता का.सो. बचवे यांच े नधन झा याने 

दांजल  दे यात येत आहे. 
      

 दांजल  बाबत आले या तावा या अनुषंगाने उपरो  द:ुखद घटनेबाबत सभागहृाला अ यंत द:ुख होत आहे.  परमे र 

इहलोक सोडून गेले या मतृा यास चरशांती दान करो, यां या सम  कुटंू बयांचे द:ुखात सभागहृ सहभागी असून यांचे 
कुटंू बयांना, म  प रवारास द:ुख सहन कर याची श ती दान करो या भावनेसह सभागहृाने दोन मनीटे शांत उभे राहून दवगंत 

आ यांना दांजल  अपण केल .  

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .७७ पा रत कर यात आला. 
          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 सौ. समा सुरेश भोळे, 

महापौर 
 

२६ या रा य मासअ्स टेबल टे नस पधत पु ष दहेुर  
कारात सुवण पदक तसेच सं घक पधत ५० वषावर ल 

गटा या रौ यपदक ा त क न जळगांव शहराचे 
नावलौ कत केलेब ल अ भनंदन 

२ सौ.शु चता अतलु सहं हाडा  
ी.नवनाथ व वनाथ दारकंुड े

शवाजी नगर उ डान पुलाच े य  कामास सु वात 
झा याब ल मा.मु यमं ी, मा.पालकमं ी ी.चं कांत दादा 
पाट ल, मा.ना. ी. गर षभाऊ महाजन, मा.आ. ी.राजुमामा 
भोळे व रे वे शासनाच ेअ भनंदन. 

३   

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. 

ी.कैलास सोनवणे :- पुलवामा येथे श हद झाले या सै नकांच ेसमथनाथ उ या द.२२/०२/२०१९ रोजी दपुार  ४.०० वाजता 
चौबे शाळेपासुन रैल च ेआयोजन कर यात आलेले अस याने सवानी याम ये सहभाग यावा अशी सुचना केल .  

सौ.शु चता हाडा :- मागील महासभेत ी.कैलास सोनवणे यांनी भुसंपादनाचा वषय माडंला होता. याबाबत स मती गठ त 
केल . म.न.पा. माफत सु ीम कोटात या चका दाखल के याबाबत आ ह  स मती सद य असुन नकाल काय झाला ? याची 
मा हती मळाल  नाह . स मती सद यांना बोलवुन यांच ेमत घेतले गेले नाह . तसेच स मा.सद य ी.कैलास सोनवणे यांनी 
सव तप शलवार मा हती सभागहृास दल . तसेच याबाबत लोक त नधींना मा हती देणे आव यक वाटले नाह  का ? 

लोक त नधींच ेमत कंवा वचार घेणे यो य न हत ेका ? स मती सद यांना वतमृानप ामधनु याबाबत सुचना मळाल .  

मा.आयु त :- भुसंपादनाबाबत तार ख होती. माहे नो हबर म ये ठराव झाला होता. नो हबर म ये रट पट शन दाखल झाले 
होत.े स मा.सद यांना मा हती नाह  असा नाह . ३० जानेवार ला मनपा कमचार  या कामी द ल ला गेले होत े तसेच 
मा.आमदार व ी. वशाल पाठ  यांचशेी भुसंपादना या वषयाबाबत चचा केल .सदरच े करण मे.सु ीम कोटात पाठ वले 
आहे. यावेळेस पट शन दाखल करे पयत कालावधी अ यंत कमी होता. तवेढा वेळ न हता. या वषयाबाबत 
स मा.लोक त नधींनी गैरसमज क  नये.  

ी. वशाल पाठ  :- मा.आयु त सो, यांनी माझ ेनावाचा उ लेख केला. यांनी जे सां गतले त ेथोड ेबरोबर आहे. मा.आयु त 
सो., यांचकेडसे हुडको व ज.ेडी.सी.सी. बाबतीत मा.आ. ी.सुरेश भोळे यांच े सोबत मा.आयु त यांच े ऑ फस म ये चचा 
करायला गेलो ते हा त ेऑ फसम ये मोबाईलवर द ल या वक लांसोबत हुडकोबाबत चचा करत होत.े तसेच या वषयाबाबत 
मा.आमदार साहेब मा.मु यमं ी यांना भेटुन आलेले होत.े सदर वषया कर ता द ल ला जाणे कामी ी.धामणे व ी. भोळे 
साहेब यांच े तक ट काढणेबाबत तसेच ी.अ नल शाह यांच ेदेखील टक ट काढणेबाबत वषय होता. यानंतर भुसंपादना या 
वषयाबाबत काय झाले त ेमला मा हत नाह .  

सौ.शु चता हाडा :-  हा जनेतचेा पैसा आहे हा पैसा आपण देत आहोत तो महानगरपा लकेचा पैसा आहे. नुकसान भरपाई 
जनते या ख यातुन जाणार आहे. ते हा लोक त नधी यांना इ हॉ व (Involve) करणे आव यक होत.े या वषयाच ेमे.कोटात 
स मीशन केले. तसेच वक लाशंी सुनावणी या काळात या वषयावर लोक त नधींशी चचा केल  असती तर काह  माणात 
उपयोग करता आला असता शासन व लोक त नधी यांच े एकमेकात सामंज य असले पा हजे. स मती सद य हणुन 
आ हाला मा हती असणे आव यक आहे.  
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ी.अनंत जोशी :- ी.कैलास सोनवणे यांनी कळकळीने व तळमळीने या वषयाचा बराच अ यास केला होता. याबाबत 
स मती काय करणार होती. परंतु आज ी.कैलास सोनवणे हणतात क  मी आज काह च बोलणार नाह . सदर वषय 
गां भयाचा आहे.  

ी. नतीन लढढा :- शासन व लोक त नधीमं ये सम वय असणे आव यक आहे. सभागहृात कैलास अ पा यांनी न 
उपि थत केला यावेळी आपले मत उपि थत केले होत.े याबाबत भु मका मांडल  होती. मा.सव च यायालयात 
भुसंपादनाचा वषय मांडतांना ७५ सभागहृ सद यांना सगळयांना सारखी संधी यावी असे मत आहे. पण ती मळत नाह .  
स नयर कॉ सील यांची नयु ती झाल  असती तर यो य राह ले असत.े यायालयात याचा भाव पडतो. मे.कोटासमोर उभे 
रा ह यावर यांची बाजु ऐकुन घेतल  जात.े स नयर कॉ सीलला यायालय शांतपणे ऐकुन घते.े सव कागदप  पाहता 
काय याने एक पया ह  या ज मन मालकाला देणे लागत नाह . ह  तमुची खा ी पटलेल  आहे. संपुण सभागहृाची खा ी 
पटलेल  आहे माझी खा ी पटलेल  आहे. अशा प रि थतीत यायालयाचा आदर करणे बंधनकारक आहे. खुप मोठ  र कम 
आहे. छोट मोठ  र कम असती तर आपण समजु शकलो असतो परंतु मनपाची आ थक प रि थतीचा वचार करता 
भुसंपादनासाठ  देणे र कम पये १७ त े १८ कोट  पयत जाईल नि चत जाईल याचा मला अनुभव आहे. यावर ॅ ट स 
करणार  मंडळी आहे.साडबेारा कोट चा आकडा समोर येतो.सदर र कम मोठ  असुन करकोळ व पा या कामासाठ  भांडणे 
होतात. अड. ी.शेखर नाफड ेसाहेबांना कोट ऐकुन घेत.ेमे.उ च यायालयाने दले या आदेशाच ेपालन सु म कोट करत.े यो य 
स नयर कॉ सील लावले असत ेतर नि चतपणे यायालयात यो य बाजु मांडल  गेल  असती.  

मा.आयु तसो :- जे हा Admission ची तार ख ड लेर झाल  यावेळेस वक ल ी.ह रष साळवे व ी.शेखर नाफड ेयांनी प ट 
नकार दला.भारत सरकार कडुन आंतररा य बाजु माडंतात असे स नयर अड.ददैुव असे होत ेक  याया धशांना २०१७ म ये 
ज ट स ी.स े यांनी डसमीस केले होत.ेसु म कोटाची प दत असत े डले कसा झाला यावर पंधरा म नट डसकस झाले 
स नयर Advocate अरोरा आप या कडुन हो या.सु म कोटात/ हायकोटात कोणी आला तर कसे हॅ डल करावे हे ठरलेले 
असत.े 
आयु त:- त हा तार ख नि चत झाल  ी.हर ष साळव े इत या छोटया मॅटरम ये केस घेत नाह  यानंतर आपण 
ी.वेणुगोपाल यांनाह  य न केला आपले ददुव असे क  २०१७ म ये मॅटर केले त े यावळेेस न हत.े पंधरा म नटे Discuss 

झाले आपल  बाजू मांडल . मनपास यावेळेस दंड बसणार होता. आदेशाच ेपालन केलेले नाह .दोन वेळेस Contempt केलेले 
आहे. कॉज बसतो कं ट युव के याने कॉज बसला नाह . यात नामु क  झाल  असती.काप रेट से टर म ये खुप मोठया 
मह वाच े वषयाच ेमॅटर असतात. 
ी.कैलास सोनवण:े- आमच े वक ला माफत आ ह  य न केला असता मा  सव गो ट  संशया पद आहेत.चार सद य 

स मतीत होत.ेमा  यावेळेस एकह  सद यास बोल वले नाह .वक ल लावतांना ी.साळवना लावायला पा हजे 
होत.े द.७/१२/२१०८ च े मट ंगला या बाबत न केला होता. या वषया बाबत कोणी अ यास केला आहे का. याबाबत 
आयु तांच ेमत होत ेपैसे दले नाह तर अपमान होईल. पैस ैदे याची आयु त साहेब आप याला खुप घाई झाल  होती. बारा 
कोट  ऐवजी पंचवीस कोट चा ताव ठेवला होता. तो नंतर बारा कोट  होऊन आला. मा.आयु त सो., हे आप याला मा हत 
होत.े याबाबत तुम या सह ने प  गेलेले आहे. यानुसार हॅ युवेशन कमी क न घेतले सदर वषय मट ंग म ये ठेवायच े
अगोदर पाठ वले होत.ेया सव गो ट  संशया पद वाटतात. या वषयाबाबतीत आ हाला लोकाकडुन वचारणा होत े परंतु 
ए हढया मोठया वषयाची आ हाला मा हती नाह . या भुसपंादना या करणात सव गो ट  संशय पद वाटता. जनतचेा पैसा 
आहे. आपण चुक च ेकेले. सवाना व वासात यायला हवे होत.े   

मा.आयु त :- आ ह  हॅ युवेशन कमी केले. यावेळेस स मती न हती. 
ी.कैलास सोनवण:े- यानंतरच २४ कोट  झाले. हे सव चुक च ेआहे. वक लांनी काय हणणे मांडले त ेआ हा सवाना काह च 

मा हती नाह .Proper इथ या नगरसेवकांना मा हती पा हज.े आम याशी चचा करावी असे आप याला वाटले नाह . त े भेटले 
नाह  हा तुमचा जो समज आहे तो चकु चा आहे. सव गो ट  संशया पद आहे.   
ी.अमर जैन :- इथ या नगरसेवकांना वषय मा हती पाह जे मा.आमदारांचा वषय येत नाह . आमदारांना मा हती देऊन काय 

उपयोग.  

ी. नतीन लढढा :- अ पा साहेब हा तर समजा इ तहास झाला. नणय आप या वरोधात लागले. शासनाने आपआप या 
पर ने य न केले. पैसा आपण अजुन दलेला नाह . मनपाचा पैसा वाच व या या ट ने सभागहृाने य न केले या वषयाला 
कोठेतर  थांबवावे या बाबत सव लोक त नधींशी चचा करावी. याबाबत मा.नामदार ी. गर ष भाउ महाजन यांचशेी चचा 
करावी तसेच महारा ाच े Soliciter ी. कंुभकोळी साहेब याचं ेमत यावे. तसेच आपण आज ठराव पार त क न जे कोणी 
महारा  शासनाच ेसु म कोटाच ेकाम पहातील यांच ेमा यमातनु रा य शासनाला वनंती क न य न करावे. मेर ट वरती 
यायालयात आपले मॅटर चाललेच नाह  सर. सु म कोटात आपले वक ल समाधान क  शकले नाह . याबाबत यो य र या 

समाधान झालेले नाह  ज मन मालकाची मागणी तीच आहे तो तसाच मळ या बाबत अट  शत  नाह  भ व यात भुसंपादनाची 
र कम दयावी असे काह  अट  नाह . पं ाळा ये थल शेतक यां या १०० एकर ज मनी ट याने ७/८ वषात खरेद  खत क न 
घेतले पेमट देणे संदभात १९९५ त े२००६ या कालावधीत घरकुले वाटप झाल .परंत ु२००६ पयत ज मन मालकाने खरेद  क न 
यावयाच ेहोत.े तर  ह  प रि थती नमाण झाल  नसती. परंतु त बल १९९५ त े२००६ पयत जमीन मालकाच ेडोळयादेखत 

घरकुलची योजना सु  झालेल  होती. यानंतर भुसंपादनाच ेपैसे यांना न- मळा याने उ च यायालयात stand घेतला यामुळे 
जमीनीच ेभुसंपादन झालेले नाह . या अनुषंगाने या बाबत प  दे खल दलेले नाह . कारण याबाबत कायदे शरपणे पुतता 
केलेल  होती. सातबाराच ेउता यावर त काल न नपाचे नाव लागले खरेद  खत नस याने सट फाय करता आले नाह . खरेद खत 
क न घेणे आव यक होत ेज मन मालकाने त काल न नपास सु चत केले असत े या ज मनीवर क जा क न गहृ नमाण कसे 
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केले परंतु कायदया या पळवाटा शोधुन या माणे हा एक धंदाच आहे. ट न ॅ ट स म ये चनेलाईज असत.े परंतु कुठेह  
ABCD मा हत नसतांना व कल मंडळींना तयार क न मे.उ च यायालयात दावा दाखल करणेबाबत अ यास केला परंत ु
याबाबत था नक वंरा य सं था यांचवेर भार पडता कामा नये. याबाबतचा नकाल आप या वरोधात आहे. ह  बाब 
नामदार ी. गर ष महाजन व महारा ाच ेSoliciter मा. ी.कंुभकोळी सो., रा यशासनास मदत हणुन याय मळुन दयावा हे 
यां या नदशनास आणुन यावी. शासनान ेमुदत मागुन याय मळवुन माग काढुन यावा. याबाबतीत एक य न क न 
पाहवा असे वाटत.े 
मा.आयु त :- कंटे पटबाबत बाऊ केला जातो. महासभेने ठराव क न यावा. आपण तसे अफेडे वट क न यावे. एक ीत 
अफेडे वट क न यावे. मी पण अफेडे वट देतो.  

ी. नतीन लढढा :- या वेळेस कंटे पटची भती आहे. परंतु दोन वष झाले तर  गाळयां या बाबतीत काय ? आपण नोट सची 
वाट का पाहत आहे का? परंतु Duty हणुन आपण का नाह .  

ी.कैलास सोनवणे :- आपण कत यात कसुर करता आहे. श त ह  इ छ क नाह  स तीची आहे. महासभेला असे उ तर 
अपे त नाह .  

ी. नतीन लढढा :- गाळयांचा वषय कंटे पट या अनुषंगाने आहे. सहानभुती आ हाला सु दा आहे. म.न.पा.चा न कारण 
जाणारा पैसा वाचवणे हा आमचा उ ेश आहे. पुव  मी महापौर असतांना पर पर Grants ेझर त जमा के या गे या. १० 
माचला पदभार संभाळ या नंतर ँटस संदभात मा.मु यमं ी व इतर लोकांना भेटलो. एकदा ेझर त जमा झालेल  Grants 
परत देता येत नाह . वकास कामां या Grants या पर पर वग क  नये. असा नयम आहे. या बाबतीत त काल न 
िज हा धकार  ीमती बल अ वाल यांनी Grants परत दे याच ेनाकारले. न वन मा.मु यमं ी यांना Grants बाबत भेटलो. ४ 
त े५ वेळेस मुंबईला जाऊन १० कोट  ँटसची र कम मळवल . महासभेने ठराव करावा. मा.आयु त यांनी कंटे पट फाईल 
कराव.े म.न.पा.च ेखजी यात १० त े१२ कोट  पये आहे. कंटे पटबाबत मुंबई येथे मा.अशुतोष कंुभ कोळी सरांशी चचा क न 
माग काढावा.  

मा.आयु त :- महासभेने ठराव करावा. Affidavite करावे.  

ी. नतीन लढढा :- ठरावच करावयाचा असेल तर महासभा घेऊन उपयोग काय ? ि ह डओ शुट ंग सु  आहे. 
म.आयु त :- ठराव करायला काय हरकत आहे.  

ी. शांत नाईक :- याबाबत आपल  काय इ छा आहे. तसे करावे लोक त नधी हणुन ी.कैलास अ पा सोनवणे यांनी 
ब याच वेळा पाठपुरावा केला आहे.  

ी. नतीन लढढा :- कंटे पट वषयी सभागहृात चचा झालेल  आहे. ताव आहे. सुचना आले या आहेत. या वषयी गां भय 
आहे. ना. ी. गर षभाऊ महाजन यांना वनंती क न यांच ेमागदशन व मदत घेऊन सु म कोटात जाणेबाबत शासनाकडुन 
म.न.पा. हताच े ट ने य न करावे.  

नगरस चव वषय .१) द.०७/१२/२०१८ व रोजी संप न झाले या तहकूब सवसाधारण महासभेच ेतसेच द.०७/१२/२०१८ रोजी 
दपुार  १.०० वाजता संप न झाले या वशेष महासभेच ेव द.१९/०१/२०१९ रोजी झाले या वशेष महासभेच ेकायवृ त कायम 
करण.े 
ी.भगतराम बालाणी :- द.०७/१२/२०१८ रोजी झालेले महासभेत ठराव .६९ अ वये ओमसाई ामीण त ठान, औरंगाबाद 

यांना ना नफा, ना तोटाच ेअट शत वर म.न.पा.ची जागा देणेची सभागहृानी मा यता दल  आहे. परंतु ठरावात जागेच ेउ लेख 
केला गेला नाह . तर  यात दु ती हणुन यांना नानीबाई हॉ पीटल येथील अंदाजे ३४८६.४७ को.फुट ची जागा  कलम ७९ 
ब माणे ३० वष कराराने अ प दरात देणेत यावी असा उ लेख क न द.०७/१२/२०१८ व रोजी संप न झाले या तहकूब 
सवसाधारण महासभेच ेतसेच द.०७/१२/२०१८ रोजी दपुार  १.०० वाजता संप न झाले या वशेष महासभेच ेव द.१९/०१/२०१९ 
रोजी झाले या वशषे महासभेच ेकायवृ त कायम करणेत यावे. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .७८ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , द.०७/१२/२०१८ रोजी झालेले महासभेत ठराव .६९ अ वये ओमसाई ामीण 

त ठान, औरंगाबाद यांना ना नफा, ना तोटाच ेअट शत वर म.न.पा.ची जागा देणेची सभागहृानी मा यता दल  आहे. परंतु 
ठरावात जागेच ेउ लेख केला गेला नाह .  

तर  यात दु ती हणुन यांना नानीबाई हॉ पीटल येथील अंदाजे ३४८६.४७ को.फुट ची जागा कलम ७९ ब माणे 
३० वष कराराने अ प दरात देणेत यावी असा उ लेख क न द.०७/१२/२०१८ व रोजी सपं न झाले या तहकूब सवसाधारण 
महासभेच े तसेच द.०७/१२/२०१८ रोजी दपुार  १.०० वाजता संप न झाले या वशेष महासभेच े व द.१९/०१/२०१९ रोजी 
झाले या वशेष महासभेच ेकायवृ त कायम करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 
सवानुमत ेमंजुर 

  अनुकूल मत े :- ५७   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :-  भगतराम रावलमल बालाणी   
अनुमोदक :-  पोकळे दल प बबनराव 

        
नगरस चव वषय .२) जळगांव शहरा या मंजुर वकास योजना (वाढ व ह ) म ये आर ण .३८ टॉऊन हॉल व लाय र  
अंतगत मौजे नमखेडी शवार गट न.ं११८/४/१ या ज मनी पैक  बाधीत ज मनीच े भुसपंादनाकर ता अपे त खच र कम 
.५,२९,७४,०००/- मा  व तावा अतंगत वेळोवेळी येणा या खचास मा यता मळणेकामी शासनाकडून आले या तावावर 
वचार क न नणय घेणे. 
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ी.भगतराम बालाणी :- वषय ं . २, ३, ५, ६,७ व ८  च ेबाधीत ज मनीच ेभुसंपादनासंबंधी ज मन मालक यांना उ त 
बाधीत ज मनीच ेभुसंपादनासंबंधी मनपाची आ थक ि थती पाहता ट. ड.आर. देणेत यावा. 
सौ.शु चता हाडा :- सदर सूचनेस माझ ेअनुमोदन आहे. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .७९ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहरा या मंजुर वकास योजना (वाढ व ह ) म ये आर ण .३८ टॉऊन हॉल 

व लाय र  अंतगत मौज े नमखेडी शवार गट नं.११८/४/१ या ज मनी पैक  बाधीत ज मनीच ेभुसंपादनासंबंधी म. ा.व न.र 
अ ध नयमाच ेकलम १२७ नुसार खरेद  सुचना ज मन मालक सौ.आशा सु नल झंवर व इतर यांनी नयोजन ाधीकरणास 
दलेल  आहे मा  महानगरपा लकेची आ थक ि थतीचा वचार करता ज मन मालक सौ.आशा सु नल झंवर व इतर यांना उ त 
बाधीत ज मनीच ेभुसंपादनासंबंधी आ थक मोबदला दे याऐवजी ट. ड.आर. देणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी शासन नणय/आदेशा माणे आव यक या बाबींची पुतता क न नयमा माणे कायवाह  
करावी. 

सवानुमत ेमंजुर 
   अनुकूल मत े :-  ५७   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :-  भगतराम रावलमल बालाणी   
अनुमोदक :-  हाडा शु चता अतलु सहं 

 

नगरस चव वषय .३) जळगांव शहरा या मंजुर वकास योजना (वाढ व ह ) म ये आर ण .०१ गाडन व आर ण 
मांक.२ ाथ मक शाळा अंतगत मौजे जळगांव शवार स.न.ं३१२/१, ३१२/२/अ, ३१२/२/ब, ३१२/३अ, व ३१२/३ब, या ज मनी 

पैक  बाधीत ज मनीच ेभुसंपादनाकर ता अपे त खच र कम .५,४६,००,०००/- मा  व तावा अंतगत वेळोवेळी येणा या 
खचास मा यता मळणेकामी शासनाकडून आले या तावावर वचार क न नणय घेण.े 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .८० पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहरा या मंजुर वकास योजना (वाढ व ह ) म ये आर ण .०१ गाडन व 

आर ण मांक.२ ाथ मक शाळा अंतगत मौज ेजळगांव शवार स.न.ं३१२/१, ३१२/२/अ, ३१२/२/ब, ३१२/३अ, व ३१२/३ब, या 
ज मनी पैक  बाधीत ज मनीच ेभुसंपादनासंबंधी म. ा.व न.र अ ध नयमाच ेकलम १२७ नुसार खरेद  सुचना ज मन मालक 
ी.वसंत ल मण खडके व इतर यांनी नयोजन ाधीकरणास दलेल  आहे मा  महानगरपा लकेची आ थक ि थतीचा वचार 

करता ज मन मालक ी.वसतं ल मण खडके व इतर यांना उ त बाधीत ज मनीचे भुसंपादनासंबंधी आ थक मोबदला 
दे याऐवजी ट. ड.आर. देणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी शासन नणय/आदेशा माणे आव यक या बाबींची पुतता क न नयमा माणे कायवाह  
करावी. 

सवानुमत ेमंजुर 
   अनुकूल मत े :- ५७   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :-  भगतराम रावलमल बालाणी   
अनुमोदक :-  हाडा शु चता अतलु सहं 

 

नगरस चव वषय .४) गुंठेवार  अ ध नयम २००१ अंतगत जळगांव शहर महानगरपा लकेकड े वह त नमु या माणे ताव 
सादर करणे बाबत आ कटे ट यांची नयु ती संदभात व गुंठेवार  अ ध नयम २००१ अंतगत ताव नयमानुकुल करणेकर ता 
मुदतवाढ मळणे संदभात शासनाकडून आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 
ी.भगतराम बालाणी :- गुंठेवार  अ ध नयम २००१ अंतगत जळगांव शहर महानगरपा लकेकड े वह त नमु या माणे ताव 

सादर करणे बाबत आ कटे ट यांची नयु ती संदभात व गुंठेवार  अ ध नयम २००१ अंतगत ताव नयमानुकुल करणेकर ता 
मुदतवाढ मळणेचा तावानुसार मुदतवाढ दे यात येत आहे तसेच मनपा न दणीकृत आ कटे ट / इंिज नअर यांचकेडील 
अज, ताव दाखल क न परवान या दे यात या यात. 
सौ.शु चता हाडा :- स मा.सद य ी.भगतराम बालाणी यांनी केले या सूचनेस माझ ेअनुमोदन आहे. 
ी. नतीन ल ढा :- ताव थगीत ठेवणेत यावा. आर णातील गंुठेवार  बाबत अ यास क न नणय यावे. मुंबई उ च 
यायालयाने धोरणा मक नणया बाबत इमारती नयमानुसार बांधले या नसतील याच नयमानुसार करता येतील. यो य तो 

अ यास क न नणय यावा.  

ी.कैलास सोनवणे :- सम  आयु त सो यांना भेटून चचा कर यास सांगीतले. तो वषय आप या महापा लके या अंतगत 
वषय आहे आपण क हाह  भेटू शकता.ं 
ी.अमर जैन :- भुसंपादनाचा वषय सु  आहे पं ाळा गावठाण पासून १८ मीटर र ता आव यक आहे परंतू तो १३.५ मीटर 

भरतो र ता मोजमापाची कारवाई रे वेने केल  असून ती बरोबर आहे कां ? क आपण केलेल  बरोबर आहे ? 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .८१ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , गुंठेवार  अ ध नयम २००१ अंतगत जळगांव शहर महानगरपा लकेकड े वह त 

नमु या माणे ताव सादर करणे बाबत आ कटे ट यांची नयु ती संदभात व गुंठेवार  अ ध नयम २००१ अंतगत ताव 
नयमानुकुल करणेकर ता शासनाने दले या तावानुसार मुदतवाढ देणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी शासन नणय/आदेशा माणे आव यक या बाबींची पुतता क न नयमा माणे कायवाह  
करावी. 
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सवानुमत ेमंजुर 
   अनुकूल मत े :- ५७   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :-  भगतराम रावलमल बालाणी   
अनुमोदक :-  हाडा शु चता अतलु सहं  

 

नगरस चव वषय .५) जळगांव शहरा या मंजुर वकास योजना (वा.ह.) म ये मौजे मेह ण शवार स.न.ं४१५/१अ/३/२, 
४१५/१अ/३/३, या ज मनीवर ल आर ण .१४४ खळेाचे मैदान या ज मनीच े भुसंपादनाकर ता अपे त खच र कम 
.६,२०,८०,०००/- मा  व तावा अंतगत वेळोवेळी येणा या खचास मा यता मळणेकामी शासनाकडून आले या तावावर 
नणय घेणे. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .८२ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहरा या मंजरु वकास योजना (वा.ह.) म ये मौजे मेह ण शवार 

स.नं.४१५/१अ/३/२, ४१५/१अ/३/३, या ज मनीवर ल आर ण .१४४ खेळाच ेमैदान या ज मनीच ेभुसंपादनासंबंधी म. ा.व न.र 
अ ध नयमाच े कलम १२७ नुसार खरेद  सुचना ज मन मालक ी.ओम काश सताराम अ वाल व इतर यांनी नयोजन 
ाधीकरणास दलेल  आहे मा  महानगरपा लकेची आ थक ि थतीचा वचार करता ज मन मालक ी.ओम काश सताराम 

अ वाल व इतर यांना उ त बाधीत ज मनीच ेभुसंपादनासंबंधी आ थक मोबदला दे याऐवजी ट. ड.आर. देणेस मा यता दान 
कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी शासन नणय/आदेशा माणे आव यक या बाबींची पुतता क न नयमा माणे कायवाह  
करावी. 

सवानुमत ेमंजुर 
   अनुकूल मत े :- ५७   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :-  भगतराम रावलमल बालाणी   
अनुमोदक :-  हाडा शु चता अतलु सहं 

 

नगरस चव वषय .६) जळगांव शहरा या मंजुर वकास योजना (जुनी ह ) म ये आर ण .२१९ व २२० ‘ ाथ मक शाळा 
व बगीचा’ अंतगत मौजे खेडी शवार स.न.ं३५ व ३६/१अ या ज मनी पैक  बाधीत ज मनीच ेभुसंपादनाकर ता अपे त खच 
र कम .८,९६,७०,०००/- मा  व तावा अतंगत वेळोवेळी येणा या खचास मा यता मळणेकामी शासनाकडून आले या 

तावावर नणय घेणे. 
सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .८३ पा रत कर यात आला. 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहरा या मंजुर वकास योजना (जुनी ह ) म ये आर ण .२१९ व २२० 
‘ ाथ मक शाळा व बगीचा’ अतंगत मौजे खेडी शवार स.न.ं३५ व ३६/१अ या ज मनी पैक  बाधीत ज मनीच ेभुसंपादनासंबंधी 
म. ा.व न.र अ ध नयमाच े कलम १२७ नुसार खरेद  सुचना ज मन मालक ी.अतुल अशोक मुंदडा यांनी नयोजन 
ाधीकरणास दलेल  आहे मा  महानगरपा लकेची आ थक ि थतीचा वचार करता ज मन मालक ी.अतुल अशोक मुंदडा 

यांना उ त बाधीत ज मनीच ेभुसंपादनासंबंधी आ थक मोबदला दे याऐवजी ट. ड.आर. देणेस मा यता दान कर यात येत 
आहे. 

शासनाने सदर करणी शासन नणय/आदेशा माणे आव यक या बाबींची पुतता क न नयमा माणे कायवाह  
करावी. 

सवानुमत ेमंजुर 
   अनुकूल मत े :- ५७  तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :-  भगतराम रावलमल बालाणी   
अनुमोदक :-  हाडा शु चता अतलु सहं 

 

नगरस चव वषय .७) जळगांव शहरा या मंजुर वकास योजना (वाढ व ह ) म ये आर ण .१९ ‘हाय कुल’ अंतगत मौजे 
जळगांव शवार स.न.ं४२३/७ब या ज मनी पैक  बाधीत ज मनीच ेभुसंपादनाकर ता अपे त खच र कम .१,१७,६०,०००/- मा  
व तावा अंतगत वेळोवेळी येणा या खचास मा यता मळणेकामी शासनाकडून आले या तावावर वचार क न नणय 
घेण.े 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .८४ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहरा या मंजुर वकास योजना (वाढ व ह ) म ये आर ण .१९ ‘हाय कुल’ 

अंतगत मौजे जळगांव शवार स.न.ं४२३/७ब या ज मनी पैक  बाधीत ज मनीच ेभुसंपादनासंबंधी म. ा.व न.र अ ध नयमाच े
कलम १२७ नुसार खरेद  सुचना ज मन मालक सौ.शैला वीण खडके व इतर यांनी नयोजन ाधीकरणास दलेल  आहे मा  
महानगरपा लकेची आ थक ि थतीचा वचार करता ज मन मालक सौ.शैला वीण खडके व इतर यांना उ त बाधीत ज मनीच े
भुसंपादनासंबंधी आ थक मोबदला दे याऐवजी ट. ड.आर. देणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी शासन नणय/आदेशा माणे आव यक या बाबींची पुतता क न नयमा माणे कायवाह  
करावी. 

सवानुमत ेमंजुर 
   अनुकूल मत े :- ५७   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :-  भगतराम रावलमल बालाणी   
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अनुमोदक :-  हाडा शु चता अतलु सहं 
 

नगरस चव वषय .८) जळगांव शहरा या मंजुर वकास योजना (जुनी ह ) मौज े जळगांव शवार स.न.ं११५/२+३/१ 
( स.स.नं.३४६५/१) या ज मनीतुन १८.०० ं द मंजुर वकास योजना र याने बाधीत ज मनीच े भुसंपादना बाबत ी. वीण 
वासुदेव खडके, भागीदार मे.सव वर असो सएट, जळगांव यांची महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयम १९६६ च ेकलम 
१२७ अ वये ा त नोट सीबाबत शासनाकडून आले या तावावर नणय घेणे. 
ी. नतीन ल ढा :- जागा मालक यांनी मालक या जागे या बदल  ट.डी.आर.च ेमोबद यात जागा देणेस तयार आहे व हे 

महापा लके या सोईच ेआहे. मनपास पैसा खच न करता र ता व वकास कामे होत असतील तर परवानगी देणेस हरकत 
नाह . ट.डी.आर.च ेबाबतीत कागदप े संमीटक न जा तीत जा त ३३३ कोट  च े ताव भूसंपादनाच ेमा.िज हा धकार  सो 
यांच ेकायालयाकडसे गेले आहेत. मनपास एवढा मोठा मोबदला देणे श य नाह . सदर जागा मालक हे नंतर मे. यायालयात 
जातात व नंतर मग आपणास काह एक नणय घेता येत नाह . भुसंपादनासाठ  वतं  टेबल नेमून एक अ धकार  नेमावा. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .८५ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहरा या मंजुर वकास योजना (जुनी ह ) मौजे जळगांव शवार 

स.नं.११५/२+३/१ ( स.स.नं.३४६५/१) या ज मनीतनु १८.०० ं द मंजुर वकास योजना र याने बाधीत ज मनीच ेभुसंपादनासंबंधी 
म. ा.व न.र अ ध नयमाच े कलम १२७ नुसार खरेद  सचुना ज मन मालक ी. वीण वासुदेव खडके,भागीदार मे.सव वर 
असो सएट,जळगांव यांनी नयोजन ाधीकरणास दलेल  आहे मा  महानगरपा लकेची आ थक ि थतीचा वचार करता ज मन 
मालक ी. वीण वासुदेव खडके,भागीदार मे.सव वर असो सएट,जळगांव यांना उ त बाधीत ज मनीच ेभुसंपादनासंबंधी आ थक 
मोबदला दे याऐवजी ट. ड.आर. देणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी शासन नणय/आदेशा माणे आव यक या बाबींची पुतता क न नयमा माणे कायवाह  
करावी. 

सवानुमत ेमंजुर 
   अनुकूल मत े :- ५७   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :-  भगतराम रावलमल बालाणी   
अनुमोदक :-  हाडा शु चता अतलु सहं 

 

नगरस चव वषय .९) पाणी पुरवठा वभागा अंतगत गरणा पंपींग, दापोरा पंपींग, जलशु द करण क  (सावखेडा शवार) या 
तीन ह  बंद योजनेवर ल जमीन यावर ल बांधकाम व तथेे असले या म शनर  बाबत नणय घेणेबाबत शासनाकडून 
आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 
ी.िजत  मराठे :- गरणा पंपींग, दापोरा पंपींग, जलशु द करण क  (सावखेडा शवार) या तीन ह  बंद योजनेवर ल जमीन 
यावर ल बांधकाम व तथेे असले या म शनर  हे ट श काळातील अस याने इंिज नअर कॉलेज या वदया याच ेअ यासाठ  
याच ठकाणी राहू देवून सदर जागेचा पयटन थळ हणुन वकास क न तेथ े पक नक पाक तसेच गरणा नद या काठावर 
वॉटर पाक, तयार करणेस तसेच सदर ठकाणी बंधारा बांधून पयटकांसाठ  बोट ंगची यव था करणेत यावी. 
ी. नतीन ल ढा :- ते थल जमीनी खाल ल पाईप लाईन वकून थोड ेपैसे येतील. 
ी.राज  पाट ल :- पयटन थळ वक सत करणेत याव.े 

सौ.उ वला बडाळे :- स मा.सद य ी.राज  पाट ल यांनी केले या सूचनेस माझ ेअनुमोदन आहे. 
सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव . ८६ पा रत कर यात आला. 

असा ठराव कर यात येतो क , गरणा पंपींग, दापोरा पंपींग, जलशु द करण क  (सावखेडा शवार) या तीन ह  बंद 
योजनेवर ल जमीन यावर ल बांधकाम व तेथ ेअसले या म शनर  हे ट श काळातील अस याने इंिज नअर कॉलेज या 
वदया याच ेअ यासासाठ  याच ठकाणी राहू दयावे व सदर जागेचा पयटन थळ हणुन वकास क न तथेे पक नक 
पाक तसेच गरणा नद या काठावर वॉटर पाक, तयार करणेस तसेच सदर ठकाणी बंधारा बांधनू पयटकांसाठ  बोट गंची 
यव था करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी शासन नणय/आदेशा माणे आव यक या बाबींची पुतता क न नयमा माणे कायवाह  
करावी. 

सवानुमत ेमंजुर 
   अनुकूल मत े :- ५७   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :-  पाट ल राज  झप    
अनुमोदक :-  बडाळे उ वला मोहन 

 

नगरस चव वषय .१०) १४ या व तीय आयोग नधी अंतगत भाग ं .१५ मधील मु ल म क थान येथ े९ मीटर उंचीचे 
व ६ मीटर उंचीच ेपोल उभा न लाईट यव था करणेबाबत शासनाकडून आले या तावावर वचार क न नणय घेण.े 
ीमती कसानाबी खान :- शासनाचा वषय मा य. 
ीमती हसीनाबी शर फ शेख :- स मा.सद या ीमती कसानाबी खान यांनी केले या सूचनेस माझ ेअनुमोदन आहे. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .८७ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , १४ या व तीय आयोग नधी अंतगत भाग ं .१५ मधील मु ल म क थान येथे 

९ मीटर उंचीच ेव ६ मीटर उंचीच ेपोल उभा न लाईट यव था करणेच ेकाम ता वत आहे. या कामी सन २०१७-१८ च े
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िज हा दर सुची नुसार र कम .६,१७,६१२/- मा  इतका खच अपे त असून सदरच ेखचास म.न.पा लेखा सं हता १९७१ च े
कलम १६० नुसार मा यता दान कर यात येत आहे.   

शासनाने सदर करणी शासन नणय/आदेशा माणे आव यक या बाबींची पुतता क न नयमा माणे कायवाह  
करावी. 

सवानुमत ेमंजुर 
   अनुकूल मत े :- ५७   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :-  खान कसानाबी गबल ु  
 अनुमोदक :-  शेख हसीनाबी शर फ  
 

 

नगरस चव वषय .११) वदयुत वभाग य.ु .३ अंतगत येणा या नेह  नगर गट न.ं४१५/२ द त मं दर येथे अमतृ योजना 
ह रत े  अंतगत ओपन पेस म ये ६ म. उंचीच े पोल उभा न काश यव था करणे बाबत शासनाकडून आले या 

तावावर वचार क न नणय घेण.े 
ी.िजत  मराठे :- शासनाचा वषय मा य. 

सौ. योती च हाण :- स मा.सद य ी.िजत  मराठे यांनी केले या सूचनेस माझ ेअनुमोदन आहे. 
सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .८८ पा रत कर यात आला. 

असा ठराव कर यात येतो क , वदयुत वभाग यु. .३ अंतगत येणा या नेह  नगर गट नं.४१५/२ द त मं दर येथ े
अमतृ योजना ह रत े  अंतगत ओपन पेस म ये ६ म. उंचीच ेपोल उभा न काश यव था करणे कामी अंदाजप क 
र कम .३,८९,०२०/- मा  तयार कर यात आलेले असुन यास शहर अ भयंता यांची तां क मा यता ा त झालेल  आहे. 

ततृ काम १४ या व त आयोग अंतगत ता वत कर यात आलेले असून गट नं.४१५/२ या खु या जागेम ये वदयुत 
पोल उभार यास हरकत नस या बाबत म.सहा यक नगर रचना वभाग मनपा जळगांव यांनी अ भ ाय दलेला आहे. तसेच 
मु य लेखाअ धकार  यांनी १४ या व त आयोगा अंतगत नधी श लक अस या बाबत अ भ ाय दलेला अस याने वदयुत 
वभाग य.ु .३ अंतगत येणा या नेह  नगर गट न.ं४१५/२ द त मं दर येथे अमतृ योजना ह रत े  अंतगत ओपन पेस 
म ये ६ म. उंचीच ेपोल उभा न काश यव था करणे कामी र कम .३,८९,०२०/- मा  च ेखचास म.न.पा लेखा सं हता 
१९७१ च ेकलम १६० नुसार मा यता दान कर यात येत आहे.   

शासनाने सदर करणी शासन नणय/आदेशा माणे आव यक या बाबींची पुतता क न नयमा माणे कायवाह  
करावी. 

सवानुमत ेमंजुर 
   अनुकूल मत े :- ५७   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :-  मराठे िजत  भगवान   
अनुमोदक :-  च हाण योती बाळासाहेब 

 

नगरस चव वषय .१२) मनपा नधी अंतगत यु नट .११ वाड .३५ मेह ण शवार स ह नं.४२/१अ/१ब म ये कॉ ट गटार 
बांधणे कामाची इसारा अनामत र कम .१०,२२९/- मा  म तदेार डी.एस. तवार ,जळगांव यांना परत करणे बाबत 
शासनाकडून आले या तावावर वचार क न नणय घेण.े 
ी.िजत  मराठे :- शासनाचा वषय मा य. 

सौ. योती च हाण :- स मा.सद य ी.िजत  मराठे यांनी केले या सूचनेस माझ ेअनुमोदन आहे. 
सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .८९ पा रत कर यात आला. 

असा ठराव कर यात येतो क , मनपा नधी अंतगत यु नट .११ वाड .३५ मेह ण शवार स ह नं.४२/१अ/१ब म ये 
कॉ ट गटार बांधणे कामी म तदेार डी.एस. तवार ,जळगांव यांनी पावती ं .२९०५७ द.१४/०३/२०११ अ वये र कम 
.१०,२२९/- मा  इसारा अनामत मनपा अथ वभागात जमा आहे. सदरच ेकाम कायादेशा नुसार दले या मुदतीत म तदेार 

यांनी पुण क न दलेले आहे. सदरच े काम पुण होवून ७ वषापे ा जा त कालावधी झालेला अस याने म तदेार 
डी.एस. तवार ,जळगांव यांनी म.न.पा.कडे जमा केलेल  इसारा अनामत र कम .१०,२२९/- मा  परत करणेस मनपा 
लेखासं हता १९७१ च ेकलम १६९ (५) अ वये मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी शासन नणय/आदेशा माणे आव यक या बाबींची पुतता क न नयमा माणे कायवाह  
करावी. 

सवानुमत ेमंजुर 
   अनुकूल मत े :- ५७   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :-  मराठे िजत  भगवान   
 अनुमोदक :-  च हाण योती बाळासाहेब 

 

नगरस चव वषय .१३) मनपा नधी अंतगत यु नट .११ वाड .३५ मेह ण शवार स ह नं.४२/१अ/१ब म ये कॉ ट गटार 
बांधणे कामाची सुर ा अनामत र कम .३३,१४४/- मा  म तदेार डी.एस. तवार ,जळगांव यांना परत करण े बाबत 
शासनाकडून आले या तावावर वचार क न नणय घेण.े 
ी.िजत  मराठे :- शासनाचा वषय मा य. 

सौ. योती च हाण :- स मा.सद य ी.िजत  मराठे यांनी केले या सूचनेस माझ ेअनुमोदन आहे. 
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सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .९० पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , मनपा नधी अंतगत यु नट .११ वाड .३५ मेह ण शवार स ह नं.४२/१अ/१ब म ये 

कॉ ट गटार बांधणे कामी म तदेार डी.एस. तवार ,जळगांव यांनी पावती ं .९९१३ द.१९/०१/२०१२ अ वये र कम .३३,१४४/- 
मा  इसारा अनामत मनपा अथ वभागात जमा आहे. सदरच ेकाम कायादेशा नुसार दले या मुदतीत म तदेार यांनी पुण 
क न दलेले आहे. सदरच ेकाम पुण होवून ७ वषापे ा जा त कालावधी झालेला अस याने म तदेार डी.एस. तवार ,जळगांव 
यांनी म.न.पा.कडे जमा केलेल  इसारा अनामत र कम .३३,१४४/- मा  परत करणेस मनपा लेखासं हता १९७१ च ेकलम १६९ 
(४) अ वये मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी शासन नणय/आदेशा माणे आव यक या बाबींची पुतता क न नयमा माणे कायवाह  
करावी. 
 

सवानुमत ेमंजुर 
   अनुकूल मत े :- ५७   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :-  मराठे िजत  भगवान   
अनुमोदक :-  च हाण योती बाळासाहेब 

 

नगरस चव वषय .१४) म तदेार व वकमा कं शन,जळगांव यांची कालबाहय इसारा अनामत परत करणेबाबत 
शासनाकडून आले या तावावर वचार क न नणय घेण.े 
ी.िजत  मराठे :- शासनाचा वषय मा य. 

सौ. योती च हाण :- स मा.सद य ी.िजत  मराठे यांनी केले या सूचनेस माझ ेअनुमोदन आहे. 
सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .९१ पा रत कर यात आला. 

असा ठराव कर यात येतो क , मनपा बांधकाम वभागामाफत १) यु. .१ वा. .६ शवाजी नगर मुि लम क थान 
येथे वॉचमन वॉटर बांधणे कामी पावती ं .२७६७ द.२९/०८/२०११ र कम .९३००/- व २) यु. .१ वा. ं .६ शवाजी नगर 
जोगी मशानभुमी येथे वॉचमन वॉटर बांधणे कामी पावती ं .२७६६ द.२९/०८/२०११ र कम .९३००/- मा  म तदेार 
व वकमा कं शन,जळगांव यांनी इसारा अनामत भरलेल  होती. सदरच ेकाम कायादेशा नुसार दले या मदुतीत म तदेार 
यांनी पुण क न दलेले आहे. सदरची इसारा अनामत तीन वषापे ा जा त कालावधी झालेला अस याने जनरल फंडात जमा 
कर यात आलेल  आहे. म तेदार डी.एस. तवार ,जळगांव यानंी म.न.पा.कडे जमा केलेल  इसारा अनामत र कम परत करणेस 
मनपा लेखासं हता १९७१ च ेकलम १६९ (४) अ वये मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी शासन नणय/आदेशा माणे आव यक या बाबींची पुतता क न नयमा माणे कायवाह  
करावी. 

सवानुमत ेमंजुर 
   अनुकूल मत े :- ५७   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :-  मराठे िजत  भगवान   
 अनुमोदक :-  च हाण योती बाळासाहेब 

 

नगरस चव वषय .१५) िज हा वा षक योजनेअंतगत सन २०१७-१८ अनुदानातुन र कम .७० ल  मा  अि नशमन सेवा 
बळकट करणाबाबत ा त झालेला नधी मनपा गाळे भाड े नधीतुन खरेद  (बांधणी) कर यात येणा या ३ नग फायर फायटर 
(बांधणी) खरेद  कामी वग कर याबाबत शासनाकडून आले या तावावर नणय घेणे. 
नगरस चव :- वषय ं .१०, ११, १२, १३,१४,१५  या वषयांना अनुमोदक कोण आहे ? 

ी.भगतराम बालाणी :- उ त वषयांच ेसूचक व अनुमोदक बाबतची आप या वभागास आम याकडून याद  दे यात येईल. 
ी. दल प पोकळे :- शासनाचा वषय मा य. 

सौ.उ वला बडाळे :- स मा.सद य ी. दल प पोकळे यांनी केले या सूचनेस माझ ेअनुमोदन आहे. 
सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .९२ पा रत कर यात आला. 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लकेच ेतीन नग फायर फायटर चसेीस वर ल बांधणी कामी 
एकुण ता वत खच पये अंदाजे १६५ ल  इतका असुन यापैक  र कम .७० ल  इतका नधी िज हा नयोजन 
वभागामाफत ा त झालेला आहे. सदरचा नधी फायर फायटर चसेीस वर ल बांधणी कामी खच करणेस व उव रत खच 
मनपा नधीतुन खच करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी शासन नणय/आदेशा माणे आव यक या बाबींची पुतता क न नयमा माणे कायवाह  
करावी. 

सवानुमत ेमंजुर 
   अनुकूल मत े :- ५७   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- पोकळे दल प बबनराव    
 अनुमोदक :- बडाळे उ वला मोहन  

 

 

नगरस चव वषय .१६) अमतृ अ भयानातंगत हर त े  वकास काय मा अंतगत बगीच े वकसीत करणेच ेकामे सु  असून 
या जागेवर कंपाऊंड वॉल (चने लकं फे सींग), बोअरवेल करणेच ेकामे १४ या व त आयोगा या नधीतून करणे बाबत 
शासनाकडून आले या तावावर नणय घेणे. 
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ी. दल प पोकळे :- शासनाचा वषय मा य. 
सौ.उ वला बडाळे :- स मा.सद य ी. दल प पोकळे यांनी केले या सूचनेस माझ ेअनुमोदन आहे. 
ी. नतीन बरड े:- उ हाळा सु  झालेला आहे दोनशे फुटाच ेवर शासनाच े नयमानुसार बोअरवेल क  शकत नाह  मोहन नगर 

व महाबळ पर सरात ३५० फुटापे ा जा त बोअर के यावरच पाणी लागत.े आप या मनपाच ेशौचालयाक रता आपण या 
बोअरवेल केले या हो या या बंद पडले या आहेत. झांडाना पाणी देणेकामी येक ठकाणी बोअरवेल ऐवजी पा या या 
टा या उंच ठकाणी बसवुन याम ये पाणी टाकावे व त े या झाडांना दयावे. 
ी. नतीन ल ढा :- भुजल सव ण वभागाशी संपक साधून याबाबत नयोजन कराव.े 
ी.नवनाथ दारकंुड े :- रे वे लाईन लगत ओपन पेस अस याने डे ह प करता येणार नाह  नयमानुसार नोट स दयावी 

लागणार. तसेच ड.पी.रोडवर अन धकृत बांधकाम आहे. तसेच र ता कंट न ह झाला तरच खच करावा. 
म.आयु त :- भुसंपादनाचा ताव तयार क न मा.िज हा धकार  सो यांचकेडसे पाठवावा लागेल. 
ी.अनंत जोशी :- सागर पाकचा वषय मंजूर आहे ठराव क न एक वषाचा कालावधी झालेला आहे. याबाबतची फाईल पडीग 

कां आहे ? सदर जागेवर पाक ग करावे तसेच जॉगींग ॅक तयार करणे कामी ७० ल  मंजूर केलेले आहेत. शहरासाठ  एक 
चांगल  जागा वक सत करता येईल. 
ी.सु नल भोळे,श.अ भयंता :- याबाबत शासनाकड ेप यवहार केलेला असुन शासनाकड ेतो वषय लंबीत आहे. मायनर 

चकु आहे ५ कोट  अनुदानात समावेश करावी. 
ी.अनंत जोशी :- शासनाकडून या करणी लवकर पटुअप क न नणय यावा. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .९३ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लका ह ीत अमतृ अ भयाना अंतगत सन २०१५-१६, सन 

२०१६-१७, सन २०१७-१८ या आ थक वषात एकूण २६ हर त े ांना शासनाकडून मा यता दान कर यात आलेल  आहे. 
सदर मंजुर १ त े२६ कामे प र श ट “अ” म ये नमुद कर यात आल  आहे व सदर कामांना कायादेश दे यात आलेले 

आहेत. सदर कामांपैक  खाल ल कामां ठकाणी संर ण भतं, पा याची यव था, वजेची यव था कर याबाबत १४ व त 
आयोगा या श लक नधीतून करावयाच ेकाम खाल ल माणे. 

अ. . सन कामाच ेनांव बोअर ंग चने लकं 
फे सींग 

र कम पये 

१ २०१७-२०१८ मेह ण स.नं.४५२ खुल  जागा 
नुतन वषा कॉलनी, हनुमान 
कॉलनी जवळ 

९९८२१.०० २१३१५०८.०० २२३१३२९.०० 

२ २०१६-२०१७ नमखेडी शवार गट नं.७८ खुल  
जागा 

९९८२१.०० ५४३११६.०० ६४२९३७.०० 

३ २०१७-२०१८ मेह ण स.नं.४५५/४ खुल  जागा 
मोहाडी त े को हे ह स १०० 
फुट  रोड लगत 

९९८२१.०० ११०६४५३.०० १२०६२७४.०० 

४ २०१६-२०१७ पं ाळा गट न.ं२८ खुल  जागा ९९८२१.०० ५४३११६.०० ६४२९३७.०० 

५ २०१७-२०१८ मेह ण स.नं.४१५/५ द त मं दर, 
नेह  नगर खुल  जागा  

९९८२१.०० १२९९११५.०० १३९८९३६.०० 

६ २०१७-२०१८ नमखेडी गट नं.१०० ९९८२१.००  ९९८२१.०० 

                                                 एकुण र कम पये ६२२२२३४.०० 

 शासनाने तावीत केलेनुसार १४ या व त आयोगा या अंतगत तावीत कामसाठ  येणारा खच र कम . 
६२२२२३४.००/- मा ला मनपा लेखा सं हता १९७१ च ेकलम १६० नुसार मा यता दान कर यात येत आहे.  

शासनाने सदर करणी शासन नणय/आदेशा माणे आव यक या बाबींची पतुता क न नयमा माणे 

कायवाह  करावी. 
 

सवानुमत ेमजुंर 
  अनुकूल मत े :- ५७   तकुल मत े:- ०० 

सचूक  :- पोकळे दल प बबनराव    
अनुमोदक :- बडाळे उ वला मोहन 

 

नगरस चव वषय .१७) मा.महासभा ठराव .९०३ द.०५/०५/२०१८ व महासभा ठराव .९०५ द.०५/०५/२०१८ नुसार 
शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेण.े 
ी. दल प पोकळे :- शासनाचा वषय मा य. 

सौ.उ वला बडाळे :- स मा.सद य ी. दल प पोकळे यांनी केले या सूचनेस माझ ेअनुमोदन आहे. 
ी. नतीन ल ढा :- द.५/५/२०१८ च ेमहासभेत भाजी माकट व शॉपींग कॉ पले सचा वषय मांडलेला होता  सदरच े वषय 
थगीत ठेवणेत आले होत.े भुसंपादना बाबतच े ६७ ताव मा.िज हा धकार  यांचकेड े .३३६.५५ ल  च े तावीत क न 

पाठ वलेले आहेत. इतका नधी महानगरपा लकेस कधीच उपल ध होणार नाह . भुसंपादन करणे भ व याच े ट ने आव यक 
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आहे. सदर भुसंपादना या र कमा मनपा देऊ शकत नस यास मे. यायालयात केसेस जातात मनपाकड ेपैसा नाह  आ थक 
ि थती बकट आहे याबाबत ठराव करावा. भ व याच े ट ने मा.ना. ी. गर षभाऊ महाजन यांना वनंती क न भुसंपादन कामी 
४०० कोट  पये अनुदान मळणेबाबत ताव पाठवावा. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .९४ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , मा.महासभा ठराव .९०३ द.०५/०५/२०१८ व महासभा ठराव .९०५ द.०५/०५/२०१८ 

नुसार शासनाकडुन आलेला ताव तहकूब ठेवणेत येत आहे. 
 

सवानुमत ेमंजुर 
  अनुकूल मत े :- ५७   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- पोकळे दल प बबनराव    
अनुमोदक :- बडाळे उ वला मोहन  

 

नगरस चव वषय .१८) व छ महारा  अ भयान (नागर ) अंतगत १४ या व त आयोगा या नधी मधून भारत 
अ भयानासाठ  राखून ठेवले या ५०% नधी मधून हॅ युम ए ट यर खरेद  करणेबाबत शासनाकडून आले या तावावर 
वचार क न नणय घेणे. 
ी.सदा शवराव ढेकळे :- शासनाचा वषय मा य. 

सौ.उ वला बडाळे :- स मा.सद य ी.सदा शवराव ढेकळे यानंी केले या सूचनेस माझ ेअनुमोदन आहे. 
सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .९५ पा रत कर यात आला. 

असा ठराव कर यात येतो क , व छ महारा  अ भयान (नागर ) अंतगत जळगांव शहर हागणदार मु त घोषीत 
कर यात आलेले आहे. शहरांनी हागणदार  मु तीचा दजा शा वत र या टक व यासाठ  महारा  शासन, नगर वकास 
वभागाकडील शासन प रप क ं . वमअ-२०१७/ . .३१/न व-३४ द.१७ माच २०१७ अ वये दले या मागदशक सुचनेनुसार 
शहराम ये बांध यात आले या शौचालयां या से ट क टँक नयमीतपण ेसाफ क न मैला यव थापन करणे आव यक आहे.  

महारा  शासन नगर वकास वभागाकडील शासन नणय ं .एफ.एफ.बी.२०१८/ . .१७०/न व-४ द.२७ नो हबर २०१८ 
च े नुसार १४ या व त आयोगा या ा त नधीतून व छ भारत अ भयानासाठ  राखून ठेवले या ५०% नधीतनू हॅ युम 
ए ट यर खरेद  कर यास शासनाने परवानगी दलेल  आहे. 

शासन नणयानुसार रा याम ये व छ भारत अ भयानाची अंमलबजावणी सु  असून, या अ भयानांतगत प ह या 
ट यात रा यातील नागर  भाग हागणदार  मु त झाला आहे. हागणदार  मु त झाले या शहरांचा दजा कायम टकून राहावा 
हणून मैलास यव थापन (Faecal sludge Management FSM) करणे आव यक आहे. मैला यव थापनांतगत शहरातील 

वैय तीक व सावज नक शौचालयां या से ट क टँक नयमीत कालावधीनंतर साफ करणे (De-sludging by vacuum Emptier) 
आव यक आहे. या कर ता न याने एक मोठे आ याधु नक प दतीची हॅ युम ए ट यर वाहन Gem पोटलव न खरेद  करणेस 
मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी शासन नणय/आदेशा माणे आव यक या बाबींची पुतता क न नयमा माणे कायवाह  

करावी. 

सवानुमत ेमंजुर 
   अनुकूल मत े :- ५७   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :-  ढेकळे सदा शवराव गणपत   
अनुमोदक :-  पोकळे दल प बबनराव 

 

नगरस चव वषय .१९) म तदेार जैन इ रगेशन सि टम ल.जळगांव यांची मनपा फंडात जमा असलेल  सुर ा अनामत 
र कम पये २,७९,५००/- मा  परतावा करणेबाबत शासनाकडून आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 
ी.सदा शवराव ढेकळे :- शासनाचा वषय मा य. 
ी. दल प पोकळे :- स मा.सद य ी.सदा शवराव ढेकळे यानंी केले या सूचनेस माझ ेअनुमोदन आहे. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .९६ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , म तदेार जैन इ रगेशन सि टम ल.जळगांव यांनी सन २००८-०९ म ये मनपा 

मळकती ठकाणी उदयाने ओपन पेस सावजनीक थळी या ठकाणी १०० सौर पथ दवे पुरवून बस व याच ेकामी पावती 
ं .९८३४ द.३१/०३/२०१० अ वये र कम . २,७९,५००/- मा  सुर ा अनामत जमा केलेल  अस याने म तदेारास वदयुत 
वभागाकडील कायादेश ं .जशमनपा/ वदयुत/काय/०७/२००८-०९ द.०२/०३/२००९ अ वये दे यात आलेले होत.े यानुसार म तदेार 
यांनी एम.एन.आर.ई. द ल /महाऊजा पुणे यांच े नदशीत के यानुसार यांनी नि चत केलेले पेसीफ केशन नुसार शहरात 
नि चत केले या थळी मुदतीत काम पुण क न दे यात आलेले होत.े म तदेार यांनी सदर कामाच ेकेलेले करारना यातील 
अट  व शत नुसार सौर पथ दवे बस व यापासुन या कामास ८ त े९ वष पुण झालेले आहे. 

म तदेार यांची सदरची सुर ा अनामत मनपा फंडात जमा असुन सदर या सुर ा अनामत र कमेस ८ त े९ वष पे ा 
जा त कालावधी झालेला अस याने म तदेार जैन इ रगेशन सि टम ल.जळगांव यांची जमा असलेल  सुर ा अनामत र कम 
.२,७९,५००/- मा  परत करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी शासन नणय/आदेशा माणे आव यक या बाबींची पुतता क न नयमा माणे कायवाह  
करावी. 
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सवानुमत ेमंजुर 
  अनुकूल मत े :- ५७   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :-  ढेकळे सदा शवराव गणपत   
अनुमोदक :-  पोकळे दल प बबनराव 

नगरस चव वषय .२०) जळगांव महानगरपा लकेतील वाहन चालक या पदाची सेवा म.िज हा धकार  कायालय,नंदरुबार येथे 
वाहन चालक या र त पदावर बदल ने नेमणूक देणेकामी ी. दपक साहेबराव साठे यांना ना-हरकत माणप  मळणेबाबत 
शासनाकडून आले या तावावर वचार क न नणय घेण.े 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .९७  पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव महानगरपा लकेतील वाहन चालक या पदाची सेवा म.िज हा धकार  

कायालय,नंदरुबार येथे वाहन चालक या र त पदावर बदल ने नेमणूक देणेकामी ी. दपक साहेबराव साठे यांना ना-हरकत 
माणप  मळणेबाबत शासनाकडून आलेला ताव अमा य कर यात येत आहे. 

सवानुमत ेमंजुर 
  अनुकूल मत े :- ५७   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- भगतराम रावलमल बालाणी 
अनुमोदक :-  पोकळे दल प बबनराव 

 

नगरस चव वषय .२१) पंत धान रोजगार न मती काय मांतगत िज हा तर य कायबल स मती कर ता 
महानगरपा लकेतील म हला सद यांची शफारस करणे बाबत सद य स चव, िज हा तर य कायबल स मती पंरो नका तथा 
महा यव थापक िज हा उदयोग क  जळगांव यांचकेडून आले या प ावर नणय घेण.े 
 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव . ९८ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , पंत धान रोजगार न मती काय मांतगत िज हा तर य कायबल स मतीची थापना 

कर यात आल  आहे. सदर स मतीम ये शहर  भागातील नगरपाल का/महानगरपाल का  यां या त नधीचा समावेश कर यात 
यावा असे नमुद केले आहे. 

सदर त नधीच े नाम नदशन िज हा कायबल स मती च े अ य  तथा िज हा धकार  करणार अस याने 
महानगरपा लकेतील म हला सद यांची शफारस करणे बाबत सद य स चव, िज हा तर य कायबल स मती पंरो नका तथा 
महा यव थापक िज हा उदयोग क  जळगांव यांनी केले या वनंती नुसार सदर स मतीम ये महानगरपा लकेतील म हला 
सद या, सौ.हाडा शु चता अतलु सहं यांची शफारस करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

सवानुमत ेमंजुर 
   अनुकूल मत े :- ५७   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :-  भगतराम रावलमल बालाणी   
 अनुमोदक :-  नेरकर स रता अनंत  

 

नगरस चव वषय .२२) महारा  महानगरपा लका, अ ध नयमातील कलम १०७ (अ) नुसार सन २०१३-१४ या आ थक 
व तीय   वषाचा लेखाप र ण अहवालाची मा हती घेणे. 
ी. नतीन ल ढा :- लेखा प र ण अहवाल व अनुपालन अहवाल महासभेपुढे ठेवणे आव यक आहे कारण काह  चुक चे 

अनुपालन अस यास त ेदु त करता येत.े 
ी.िजत  मराठे :- सदर अहवाल पूढ ल महासभेत ठेवणेत यावा. 
ी.स चन पाट ल :- स मा.सद य, ी.िजत  मराठे यांनी केले या सूचनेस माझ ेअनुमोदन आहे. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .९९ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , महारा  महानगरपा लका, अ ध नयमातील कलम १०७ (अ) नुसार सन २०१३-१४ या 

आ थक व तीय   वषाचा लेखाप र ण अहवालाची अदयावत मा हती पूढ ल महासभेत ठेवावी. 
 
सवानुमत ेमंजुर 

  अनुकूल मत े :- ५७   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :-  मराठे िजत  भगवान   
अनुमोदक :-  पाट ल स चन भमराव 

 

नगरस चव वषय .२३) महारा  महानगरपा लका, अ ध नयमातील कलम १०७ (अ) नुसार सन २०१४-१५ या आ थक 
व तीय वषाचा लेखाप र ण अहवालाची मा हती घेणे. 
ी.िजत  मराठे :- सदर अहवाल पूढ ल महासभेत ठेवणेत यावा. 
ी.स चन पाट ल :- स मा.सद य, ी.िजत  मराठे यांनी केले या सूचनेस माझ ेअनुमोदन आहे. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .१०० पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , महारा  महानगरपा लका, अ ध नयमातील कलम १०७ (अ) नुसार सन २०१४-१५ या 

आ थक व तीय वषाचा लेखाप र ण अहवालाची अदयावत मा हती पूढ ल महासभेत ठेवावी. 
 

सवानुमत ेमंजुर 
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  अनुकूल मत े :- ५७   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :-  मराठे िजत  भगवान   
अनुमोदक :-  पाट ल स चन भमराव 

 

नगरस चव वषय .२४) धानमं ी आवास योजने अंतगत मनपा या अपुण अव थतेील घरकुलां या जागेवर न वन घरकुले 
बांधणेबाबत शासनाकडून आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 
ी.िजत  मराठे :- शासनाचा वषय मा य. 
ी.लढढा :- पंत धान योजना चांगल  आहे. 
ी.स चन पाट ल :- स मा.सद य, ी.िजत  मराठे यांनी केले या सूचनेस माझ ेअनुमोदन आहे. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .१०१ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लका े ाम ये धानमं ी आवास योजने अंतगत घरकुलाचा 

लाभ मळणे कामी आजतागायात एकूण २०७२० अज ा त झालेले आहे. या म ये शहरातील व वध भागातील घोषीत व 
अघोषीत झोपडप ीतील र हवाशी नाग रक तसेच शहरातील व वध भागात भाडकेर  हणुन र हवास कर त असलेले 
नाग रकांचा समावेश आहे. 

या लाभाथ ना घरकुलाचा लाभ देणे कामी जळगांव शहर महानगरपा लके या मालक या जमीनीवर घरकुले बांध याचा 
कामाचा ताव तयार करणे बाबत म.आयु त सो यां या सुचने नुसार या योजने कर ता नयु त कर यात आलेले तां क 
स लागार ी.म नष भुतडा यांनी मेह ण स.न.ं५०९ तसेच पं ाळा गट नं.२६० (पाट) व २६१ या जागेवर एकुण ८१६ 
घरकुलांचा र कम .११७.७९ कोट  चा ताव तयार केलेला आहे. 

वर नमुद मनपा मालक या मेह ण स.न.ं५०९ तसेच पं ाळा गट नं.२६० (पाट) व २६१ या जागेवर त काल न 
नगरपा लके माफत घरकुलाच ेबांधकाम सु  कर यात आलेले होत.े परंतु काह  कारणा तव सदर बांधकाम अपूण अव थेत बंद 
पडलेले आहे. या घरकुलां या बांधकामातील अ नय मतत ेसंदभात मे. यायालयात दावा  याय व ट असुन सदर दावा अंतीम 
ट यात आहे. तसेच अपूण बांधकामामुळे म तदेार व मनपा यांनी यांच ेझाले या नुकसानापोट , नुकसान भरपाई मळणेबाबत 
दोघांनी यायालयात दावा दाखल केलेला आहे. अदयाप नणय लंबीत आहे. 

सदर या अपूण घरकुलांपैक  मेह ण येथील घरकुलांचा आर.सी.सी.ढाचा अि त वात असुन िजण व कमकुवत ि थतीत 
आहे. तसेच पं ाळा येथील अपूण ि थतीतील घरकुलांचा ढाचा काह  अ ात लोकांनी तोडफोड के याने जमीनदो त झालेला 
आहे. 

उपरो त नमुद मनपा मालक या जागेवर धानमं ी आवास योजने अंतगत तयार कर यात आलेला ८१६ घरकुलांचा 
र कम .११७.७९ कोट  या तावाम ये अि त वातील अपूण अव थतेील जुने व कमकुवत झालेले बांधकाम पूणपणे तोडुन 
टाकणे साठ  येणारा खच तसेच जमीनीची कंमत, न वन घरकुले बांधकामासाठ  येणारा खच व या घरकुलांकर ता आव यक 
इं ा चर साठ  येणारा खच देखील समा व ट कर यात आलेला आहे. सदर तावास धानमं ी आवास योजने अंतगत 
शासनाची मा यता ा त झा यास पं ाळा गट ं . २६० व २६१ येथील घरकुलासाठ  २.५० ल  अनुदान ा त होणार असुन 
उवर त खच हा लाभा याकडुन वसुल करावयाचा अस याने सदर योजनेची अंमलबजावणी मनपा माफत के यास या कामी 
मनपावर कोणताह  आथ क बोजा पडणार नाह  व योजनेची अंमलबजावणी होऊन लाभा याना वमालक च ेघरकुल देणे श य 
होणार आहे. तसेच मेह ण स. .५०९ येथील कमी उ प न गटाकर ता करावयाच े बांधकामापोट  लाभाथ  यांच ेमाफत कज 
घेत यास कजाच े याजा या रकमेत सवलत मळणार आहे. 

क रता शासनाने उपरो त माणे मेह ण सव न.ं ५०९ व पं ाळा गट ं .२६० व २६१ येथे धानमं ी आवास योजने 
अंतगत घरकुल बांधकाम करणेचा ताव शासनाकड ेपाठ वणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी शासन नणय/आदेशा माणे आव यक या बाबींची पुतता क न नयमा माणे कायवाह  
करावी. 
सवानुमत ेमंजुर 

  अनुकूल मत े :- ५७   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :-  मराठे िजत  भगवान   
अनुमोदक :-  पाट ल स चन भमराव  
  

नगरस चव वषय .२५) म.न.पा.सेवेतनु बडतफ कर यातं आले या द.०६/११/२०१७ या आदेशा व द याय मळणेसाठ  
ी.अर वदं दनकर भोसले (बडतफ सहा. अ भयंता) यांच ेअ पल तथा वनंती अजावर नणय घेण.े 
ी.मयुर कापसे :- शासनाचा वषय मा य 

ी.सुरेश सोनवण े:- स मा.सद य, ी.मयुर कापसे यांनी केले या सूचनेस माझ ेअनुमोदन आहे. 
ी.लढढा :- ी.यादव यांचाह  ताव या माणे मा य करावा. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .१०२  पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , आयु त , जळगांव शहर महानगपािलका जळगांव यांनी िदनांक 06/11/2017 रोजी ी.अर वद 

िदनकर भोसले यांना बजिवले या बडतफ आदेशा िव द यांनी अ य  थायी सिमती म.न.पा. जळगांव यांचे कडेस िदनांक 03/02/2018 रोजी 
संपुण कागदोप ी पुरा यािनशी, नागरीसेवा िश त व अिपल तसेच महारा  ादेिशक महानगरपािलका अिधिनयमातील तरतदुी नुसार सिव तर 

मु ेिनहाय अिपल अज सादर केला होता. या अज वर शासनाकडून मु ेिनहाय स व तर अहवाल ा त क न घेवून तसेच अिपल अज वर 

सुनावणीची कोणतीही कायदेशीर िरतसर ीया पार न पाडता, अिधिनयमातील तरतुदी  व  पुरा यांची पडताळणी केलेली नाही. तसेच सुनावणीस 
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सम  न बोलिवता यांच ेअिपल अज वर अ य  यांनी कोणताही अहवाल तयार क न मा. थायी सिमती समोर सादर न करता शासना या 
डॉकेट मधील अपुण मािहती या आधारे ठराव ं .825 िद.19/01/2018 पारीत क न एकतफ  िनणय घेवून यांचा अिपल अज फेटाळलेला आहे. 

शासनाने यांचे अिपल अज वर सिव तर मु ेिनहाय तयार केलेली िट पणी अ य  थायी सिमती समोर सादर केलेली नाही. सदरची िट पणी 
मािहती अिधकारात यांना ा त झालेली असुन सदरची काय लयीन िट पणी यांनी या अिपल अज  सोबत सादर केलेली असुन या िट पणी नुसार 

यांचे सव मु े शासनाने मा य केलेले आहेत. मा.महासभा हे थायी सिमतीचे िनकटतम वरी ठ ािधकरण अस याने यांनी सदरचा अिपल अज 

दाखल केलेला आहे.  
 

 ी.भोसले सेवेत असतांना यांनी आज पयत सं थेचे कोणतेही आ थक नुकसान केलेले नाही, यांचेवर देश ोहाचा गु हा नाही तसेच 

कोण याही फौजदारी व पाचा गु हा यांचेवर नसतांना बडतफ ची गंभीर िश ा यांना िनयमबा  िर या दे यांत आलेली आहे. सेवेत असतांना 
त कालीन न.पा.कालावधीत गुजरात भूकंपा या वेळी मु यािधकारी यांनी सोपिवलेली जबाबदारी यांनी ामाणीकपणे पार पाडलेली होती. तसेच 

त कालीन महानगरपािलका आयु त यांनी उ कृ ठ कामा बाबत यांना िवशेष वेतनवाढ िदलेली आहे. तसेच सविश ा अिभयान िवभागात 

सहा.अिभयंता पदी कायरत असतांना बांधकामाचे उ कृ ट िनयोजन के या बाबत संपुण महारा ात जळगांव शहर महानगरपािलकेस थम 

मांकाचे पािरतोषीक िमळालेले होते या सव बाब चा यांचे बाबतीत कोणताही िवचार झा याचे िदसत नाही.  
 सहा.संचालक नगररचना यांचे िवरोधात मा.महासभेने पुव  ठराव पािरत केला होता या ठरावावरील आयु तांना ावया या िनवेदनावर 6 

अिभयां यांनी वा री केली होती. या तव मा.महासभेने सव या बडतफ चा ठराव केला होता. परंतु तो शासनाने िदनांक 30 िडसबर 2016 रोजी 
िरतसर ीया पार पाडून िवखंडीत केलेला आहे. "सहा.संचालक नगररचना यांचे िवरोधात झालेला ठरावा बाबत महानगरपािलकेतील सव 

गटनेते यांनी एक  येवून या बाबत फेर िवचार केला व याम ये गैरसमजुतीमुळे घड याचे िन प  झा याने यांचेवर कारवाई कर यांत येवू नये." 

असे प  उपमहापौर तथा िपठासन अिधकारी म.न.पा.जळगांव यांनी िदनांक 29/01/2016 रोजी मा.मु यमं ी सो., मा. धानसिचव सो., 
मा.संचालक, नगररचना, पुणे व त मािहतीसाठी आयु त, जळगांव म.न.पा.यांना िदलेली आहे.  

िदनांक 13/10/2015 रोजी िनलंबन आदेशानंतर सव 6 अिभयं यांना िदनांक 07/05/2016 रोजी एकाच कारचे ापन व दोषारोप 

दे यांत आले होते यास अनुस न ी.भोसले यांनी िदनांक 13/05/2016 रोजी लेखी खुलासा देवून िनलंबन र  कर यांची िवनंती केली होती ती 
त कालीन आयु त  तथा िश तभंग ािधकरण अिधकारी यांनी मा य क न काय लयीन िट पणीवर "स त ताकीद देवून कामावर घे यांचे आदेश 

िनगमीत करावेत उपायु त (आ था) यांनी Posting ा यात." असे लेखी आदेश िदनांक 20/05/2016 रोजी काय लयीन िटपणीवर िदलेले 

आहेत. वभागीय चौकशीत पडताळणी करीता िदलेले सा ीदार व सादरकत  अिधकारी यांनी कोणतीही सा  वा पुरावा एकही दोषारोप िस द 

होईल असे िदलेले नाहीत. असे असतांना चौकशी अिधकारी यांनी चौकशी अहवाल आयु त यांना सादर के यावर शासनाने यांना चौकशी 
अहवालाची त न देता तसेच यांचे या अहवालावर अंतीम लेखी िनवेदन न घेता तसेच थायी सिमतीची पुव मंजुरी न घेता एकतफ  िनयमबा  

िर या बडतफ चा आदेश यांचवेर बजािवलेला आहे. सदरची बाब नैसग क याय त वा या िव द आहे. त कालीन आयु त  तथा िश तभंग 

ािधकरण अिधकारी यांनी स त ताकीद दे यांची िश ा पुव च िदलेली असतांना याच करणात पु हा दसुरी िश ा सेवेतुन बडतफ ची दे यांत 

आलेली आहे. ती Article 20 of Constitiution of India and Doctrine of Double jeopardy March 10, 2013 No comments Article 

20 या तरतदुीचा भंग करणारी आहे.  
 शासनाने याय न िद याने यांनी औरंगाबाद मा.उ च यायालयात िरटिपटीशन ं .3664/2018 दाखल केलेली आहे. महारा  नागरी 
सेवा िश त अिपल 1979 चे कलम 9 (2), 9 (4) (2) व महारा  ादेिशक महानगरपािलका अिधिनयम कलम 56 (1) (अ), 56 (1) (ब), 56 (3) 

मधील तरतुद चा भंग क न गंभीर व पाची व यांचे जीवन उ व थ करणारी एकतफ  कायवाहीबाबत यांना मा.उ च यायालयात याय 

िमळणारच. परंतु िवलंबाने याय िमळा यास महानगरपािलकेचे मो ा माणात आ थक नुकसान होणार आहे. तरी मा.उ च यायालयात 

असलेली यांची पुणपणे यायाची मागणी नुसार िदनांक 06/11/2017 चा सेवा समा ती आदेश पुणपणे र  होवून सदर तारखे पासुन सेवा पुवरत 

होवून िनयमीत सेवेतील सव लाभ िमळणेस तसेच त कालीन आयु त यांनी िदनांक 13/05/2016 रोजीचा ी.भोसले यांचा अज मा य के याने 

िनलंबन तारखेपासुन सेवेतील सव लाभ देणेस व शासनाने सेवेत जू केलेनंतर ी.भोसले यांचे अज त नमूद केलेनूसार मा.उ च यायालयात 
दाखल याचीका वरीत मागे घेणेत यावी. मा.महासभा हे थायी सिमतीचे िनकटतम वरी ठ ािधकरण अस याने ी.भोसले यांचे सदरचे अिपल 

मा य करणेस मा यता दान करणेत येत आहे. 
शासनाने सदर करणी शासन नणय/आदेशानुसार नयमा माणे कायवाह  करावी. 

 

सवानुमत ेमंजुर 
  अनुकूल मत े :- ५७  तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :-  कापसे मयुर चं कांत   
अनुमोदक :-  सोनवणे सुरेश मा णक 

 

नगरस चव वषय .२६) म.न.पा.सेवेतनु बडतफ कर यांत आले या द.०६/११/२०१७ या आदेशा व द याय मळणेसाठ  
ी.गोपाळ मुरल धर लुले (बडतफ शाखा अ भयंता) यांच ेअ पल तथा वनंती अजावर नणय घेण.े 
ी.मयुर कापसे :- शासनाचा वषय मा य 

ी.सुरेश सोनवणे :- स मा.सद य, ी.मयुर कापसे यांनी केले या सूचनेस माझ ेअनुमोदन आहे. 
सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .१०३ पा रत कर यात आला. 

असा ठराव कर यात येतो क , आयु त जळगांव शहर महानगपािलका जळगांव यांनी िदनांक 06/11/2017 रोजी ी.गोपाळ 
मुरलीधर लुले यांना बजिवले या बडतफ आदेशा िव द यांनी अ य , थायी सिमती म.न.पा. जळगांव यांचे कडेस िदनांक 26/02/2018 

रोजी संपुण कागदोप ी पुरा यािनशी, नागरीसेवा िश त व अिपल तसेच महारा  ादेिशक महानगरपािलका अिधिनयमातील तरतुदी नुसार 
सिव तर मु ेिनहाय अिपल अज सादर केला होता. या अज वर शासनाकडून मु ेिनहाय स व तर अहवाल ा त क न घेवून तसेच अिपल 

अज वर सुनावणीची कोणतीही कायदेशीर िरतसर ीया पार न पाडता, अिधिनयमातील तरतदुी  व  पुरा यांची पडताळणी केलेली नाही. 
तसेच सुनावणीस यांना सम  न बोलिवता अिपल अज वर अ य  यांनी कोणताही अहवाल तयार क न थायी सिमती समोर सादर न 

करता शासना या डॉकेट मधील अपुण मािहती या आधारे ठराव ं .860 िद.09/03/2018 पारीत क न एकतफ  िनणय घेवून यांचा 
अिपल अज फेटाळलेला आहे. शासनाने यांचे अिपल अज वर सिव तर मु ेिनहाय िटपणी थायी सिमती समोर सादर केलेली नाही. 
मा.महासभा हे थायी सिमतीचे िनकटतम वरी ठ ािधकरण अस याने यांनी सदरचा अिपल अज दाखल केलेला आहे.  
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सहा.संचालक नगररचना यांचे िवरोधात मा.महासभेने पुव  ठराव पािरत केला होता या ठरावावरील आयु तांना ावया या 
िनवेदनावर 6 अिभयां यांनी वा री केली होती. या तव मा.महासभेने सव या बडतफ चा ठराव केला होता. परंत ुतो शासनाने िदनांक 30 

िडसबर 2016 रोजी िरतसर ीया पार पाडून िवखंडीत केलेला आहे. "सहा.संचालक नगररचना यांचे िवरोधात झालेला ठरावा बाबत 

महानगरपािलकेतील सव गटनेते यांनी एक  येवून या बाबत फेर िवचार केला व याम ये गैरसमजुतीमुळे घड याचे िन प  झा याने यांचेवर 
कारवाई कर यांत येवू नये." असे प  उपमहापौर तथा िपठासन अिधकारी म.न.पा.जळगांव यांनी िदनांक 29/01/2016 रोजी मा.मु यमं ी 
सो., मा. धानसिचव सो., मा.संचालक सो. नगररचना, पुणे व त मािहतीसाठी मा.आयु त सो. जळगांव म.न.पा.यांना िदलेली आहे.  

िदनांक 13/10/2015 रोजी िनलंबन आदेशानंतर सव 6 अिभयं यांना िदनांक 07/05/2016 रोजी एकाच कारचे ापन व दोषारोप 

दे यांत आले होते यास अनुस न ी.लुले यांनी िदनांक 13/05/2016 रोजी लेखी खुलासा देवून िनलंबन र  कर यांची िवनंती केली होती 
ती त कालीन आयु त  तथा िश तभंग ािधकरण अिधकारी यांनी मा य क न काय लयीन िट पणीवर "स त ताकीद देवून कामावर घे यांचे 

आदेश िनगमीत करावेत उपायु त (आ था) यांनी Posting ा यात." असे लेखी आदेश िदनांक 20/05/2016 रोजी काय लयीन िटपणीवर 
िदलेले आहेत. वभागीय चौकशीत पडताळणी करीता िदलेले सा ीदार व सादरकत  अिधकारी यांनी कोणतीही सा  वा पुरावा एकही 
दोषारोप िस द होईल असे िदलेले नाहीत. असे असतांना चौकशी अिधकारी यांनी चौकशी अहवाल आयु त यांना सादर के यावर शासनाने 

यांना चौकशी अहवालाची त न देता तसेच यांचे या अहवालावर अंतीम लेखी िनवेदन न घेता तसेच थायी सिमतीची पुव मंजुरी न घेता 
एकतफ  िनयमबा  िर या बडतफ चा आदेश बजािवलेला आहे. सदरची बाब नैसग क याय त वा या िव द आहे.  त कालीन आयु त 

तथा िश तभंग ािधकरण अिधकारी यांनी स त ताकीद दे यांची िश ा पुव च िदलेली असतांना याच करणात पु हा दसुरी िश ा सेवेतुन 

बडतफ ची दे यांत आलेली आहे. ती Article 20 of Constitiution of India and Doctrine of Double jeopardy March 10, 2013 

No comments Article 20 या तरतदुीचा भंग करणारी आहे.  
 शासनाने ी.लुले यांना याय न िद याने यांनी औरंगाबाद मा.उ च यायालयात िरटिपटीशन ं .4250/2018 दाखल केलेली 
आहे. महारा  नागरी सेवा िश त अिपल 1979 चे कलम 9 (2), 9 (4) (2) व महारा  ादेिशक महानगरपािलका अिधिनयम कलम 56 

(1) (अ), 56 (1) (ब), 56 (3) मधील तरतदु चा भंग क न गंभीर व पाची व यांचे जीवन उ व थ करणारी एकतफ  कायवाही बाबत 

यांना मा.उ च यायालयात याय िमळणारच. परंत ु िवलंबाने याय िमळा यास महानगरपािलकेचे मो ा माणात आ थक नुकसान होणार 
आहे. तरी मा.उ च यायालयात असलेली यांची पुणपणे यायाची मागणी नुसार िदनांक 06/11/2017 चा सेवा समा ती आदेश पुणपणे र  

होवून सदर तारखे पासुन सेवा पुवरत होवून िनयमीत सेवेतील सव लाभ िमळणेस तसेच त कालीन आयु त यांनी िदनांक 13/05/2016 

रोजीचा यांचा अज मा य के याने िनलंबन तारखेपासुन सेवेतील सव लाभ देणेस व शासनाने सेवेत जू केलेनंतर ी.लुले यांचे अज त नमूद 
केलेनूसार मा.उ च यायालयात दाखल याचीका वरीत मागे घेणेत यावी. मा.महासभा हे थायी सिमतीचे िनकटतम वरी ठ ािधकरण अस याने 

ी.लुले यांचा सदरचा अिपल अज मा य करणेस मा यता दान करणेत येत आहे.  
शासनाने सदर करणी शासन नणय/आदेशानुसार नयमा माणे कायवाह  करावी. 

सवानुमत ेमंजुर 
  अनुकूल मत े :- ५७   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :-  कापसे मयुर चं कांत   
अनुमोदक :-  सोनवणे सुरेश मा णक 

 

नगरस चव वषय .२७) भाग मांक १४ मधील मेह ण येथील अशोक कराणा चौक, पटेल हॉ पीटल जवळील चौकाच े
संत ी गाडगे बाबा महाराज चौक असे नामकरण कर याबाबत स मा.सद या, सौ.सुरेखा सुदाम सोनवणे यांनी दले या 
प ावर वचार क न नणय घेणे. 
ीमती सुरेखा सोनवणे :- शासनाचा वषय मा य 

ीमती रेखा पाट ल :- स मा.सद य, ीमती सुरेखा सोनवण ेयांनी केले या सूचनेस माझ ेअनुमोदन आहे. 
सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .१०४ पा रत कर यात आला. 

असा ठराव कर यात येतो क , भाग मांक १४ मधील मेह ण येथील अशोक कराणा चौक, पटेल हॉ पीटल 
जवळील चौकाच ेसंत ी गाडगे बाबा महाराज चौक असे नामकरण कर याबाबत स मा.सद या, सौ.सुरेखा सुदाम सोनवणे 
यांनी दले या प ानुसार सदर चौकाला संत ी गाडगे बाबा महाराज चौक असे नामकरण करणेस मा यता दान कर यात 
येत आहे. 

शासनाने सदर चौकास यापुव  कोणतहे  नांव दले गेले नस याबाबत खा ी क न यावी. 
सवानुमत ेमंजुर 

  अनुकूल मत े :- ५७   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :-  सोनवणे सुरेखा सुदाम  
अनुमोदक :-  पाट ल रेखा चडुामण  
 

नगरस चव वषय .२८) जळगांव शहर महानगरपा लका ह ीतील ना व यपुण योजने अंतगत भाग ं .१२ गट न.ं४७१/अ-
१/२अ मधील खु या जागेत वदयाथ नींसाठ  अ या सका बांधणे कामास मंजुर  देणेबाबत स मा.सद या, सौ.उ वला मोहन 
बडाळे यांनी दले या प ावर वचार क न नणय घेणे. 
ीमती उ वला बडाळे :- शासनाचा वषय मा य 

ीमती गाय ी राणे :- स मा.सद य, ीमती उ वला बडाळे यांनी केले या सूचनेस माझ ेअनुमोदन आहे. 
सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .१०५ पा रत कर यात आला. 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लका ह ीतील ना व यपुण योजने अंतगत भाग ं २८ 
अंतगत स.न.४८५/५ब म ये मु ताई लेडीज हॉ टेल या समोर ल खु या भुखंडा म ये वदयाथ नींसाठ  अ यासीका बांधणे कामी 
म.िज हाधीकार  तथा सद य स चव,िज हा नयोजन स मती जळगांव यांच ेकडील प  .िजनीस/िजवायो/ना व य/ मा/२०१५-
१६/संस-५/३१ द.०४/०१/२०१६ अ वये र कम .१४२५०००/- मा ला शासक य मा यता दान केलेल  आहे. यानुसार उ त 
काम कर याकर ता ई- न वदा मागवून कायादेश दे याची कायवाह  सु  असतांना याभागातील नाग रकांनी अ यासीका 
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बांध यास वरोध दश व याने सदरच े काम स.न.४८३/२ मधील खु या जागेम ये बांध यास म.िज हा धकार  तथा सद य 
स चव िज हा नयोजन स मती जळगांव यांच े कडील प  .िजनीस/िजवायो/ना व य/अंदाजप के/२०१६-१७/संस-५/३८७ 
द.०२/०३/२०१७ नुसार परवानगी दे यात आल  आहे. उ त कामाची न याने ई न वदा स द क न आले या दरास 
म.आयु त सो यांनी मा यता द यानुसार म तदेार ी. वलास भाकर पाट ल,जळगांव यानंा कामाचा कायादेश दे यात आला. 
सदर या कामास नगर रचना वभागामाफत परवानगी घेतलेल  नस याने ततु काम थ गत ठेव याबाबत आदेशीत केलेले 
आहे. परंतु अदयाप पावेतो सदरच े काम र  कर या संदभात कुठलाह  नणय झालेला नस याने सदरच े काम र  क न 
न याने भाग ं .१२ गट न.ं४७१/अ-१/२अ मधील “ब” खु या जागेत वदयाथ नींसाठ  अ या सका बांधणे कामास व यानुसार 
न याने चालु आथ क वषाकर ता शासक य मा यतसेाठ  म.िज हा धकार  तथा सद य स चव, िज हा नयोजन स मती 
जळगांव यां याकडसे ताव पाठ व यास मा यता दान कर यात येत आहे. 

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

  अनुकूल मत े :- ५७   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :-  बडाळे उ वला मोहन   
अनुमोदक :-  राणे गाय ी इं जीत  

नगरस चव वषय .२९) मौजे जळगांव शहरातील शवाजी नगर भागातील उ मा नया पाक भागातील सु  असले या 
भाजीपाला बाजारास तूत परवानगी मळणेबाबत स मा.सद य ी.नवनाथ व वनाथ दारकंुड ेव इतर स मा.सद य भाग ं .१ 
व २ यांनी दले या प ावर वचार क न नणय घेणे. 
ी.नवनाथ दारकंुड े:- शासनाचा वषय मा य 

ीमती गाय ी शदें :- स मा.सद य, ीमती उ वला बडाळे यांनी केले या सूचनेस माझ ेअनुमोदन आहे. 
सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .१०६ पा रत कर यात आला. 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहरातील शवाजी नगर भागातील उ मा नया पाक येथे सदर जागा मालक 
यांची नाहरकत माणप  घेऊन त ेमहानगरपा लकेत सादर केले व न दर सोमवार  भाजीपाला बाजार हा नयमानुसार सु  
केलेला आहे. सदर ठकाणी भाजीपाला सु  कर याच ेकारण हणजे मनपा माफत शवाजी नगर रे वे पुलाच ेन याने बांधकाम 
सु  कर यात येणार अस याने सदर पुलाच े पुण बांधकाम होणेस बराच कालावधी लागणार अस याने व उ डान पुलाच े
बांधकामामुळे शवाजी नगर व प रसरातील नागर कांना भाजीपाला घे यासाठ  गावात जाणे अश य होणार अस याने यांची 
अडचण दरु करणेच े उ ेशाने उ त ठकाणी भाजीपाला बाजार सु  करणते आला अस याच े भाग ं .२ च े सव 
स मा.सद यांनी कळ वले असून भाजीपाला बाजारास तूत परवानगी मळणेबाबत वनंती के यानुसार शवाजी नगर भागातील 
उ मा नया पाक भागातील सु  असले या भाजीपाला बाजारास तूत परवानगी देणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी नयमानुसार कायवाह  करावी. 
सवानुमत ेमंजुर 

   अनुकूल मत े :- ५७   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :-  दारकंुड ेनवनाथ व वनाथ   
अनुमोदक :-  शदें गाय ी उ तम 

 

नगरस चव वषय .३०) जळगांव शहर महानगरपा लका श ण मंडळ जळगांव आ थापने वर ल असलेल  सेवा िज हा 
प रषद जळगांव यां याकड ेएकतफ  बदल  करणेबाबत ी.समाधान सताराम सोनवणे, ाथ. श क.म.न.पा.स ल कुल .१ 
जळगांव यांच ेआले या अजावर नणय घेणे. 
ी.सदा शवराव ढेकळे :- शासनाचा वषय तहकूब ठेव यात यावा. 
ी. दल प पोकळे :- स मा.सद य, ी.सदा शवराव ढेकळे यानंी केले या सूचनेस माझ ेअनुमोदन आहे. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .१०७ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लका श ण मंडळ जळगांव आ थापने वर ल असलेल  

सेवा िज हा प रषद जळगांव यां याकड ेएकतफ  बदल  करणेबाबतचा वषय तहकूब ठेवणेत येत आहे . 
 

सवानुमत ेमंजुर 
   अनुकूल मत े :- ५७   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :-  ढेकळे सदा शवराव गणपत   
अनुमोदक :-  पोकळे दल प बबनराव 

 

नगरस चव वषय .३१) गट .४११/४ मधील जागा सुखमणी फाऊंडशेन, जळगांव या सं थसे जागा मळणेबाबत अ य , 
सुखमणी फाऊंडशेन, जळगांव यांच ेआले या अजावर नणय घेणे. 
ी.भगतराम बालाणी :- नयमा माणे  वषय मा य. 
ी.मनोज आहुजा :- स मा.सद य, ी.भगतराम बालाणी यांनी केले या सूचनेस माझ ेअनुमोदन आहे. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .१०८ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , सुखमणी फाऊंडशेन, जळगांव ह  न दणीकृत सं था असून सं थसे सामािजक काय 

कर यासाठ  जागेची आव यकता अस याने गट ं .४११/४ ची जागा ि◌ मळणेबाबत अ य , सुखमणी फाऊंडशेन, जळगांव 
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यांनी केले या वनंती नुसार गट .४११/४ मधील जागा सुखमणी फाऊंडशेन, जळगांव या सं थसे देणेस मा यता दान 
कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर जागा यापुव  कोणास दल  नस याबाबत खा ी क न यावी  व करणी शासन नणय/आदेशानुसार 
नयमा माणे कायवाह  करावी . 

सवानुमत ेमंजुर 
   अनुकूल मत े :- ५७   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- बालाणी भगतराम रावलमल    
अनुमोदक :- आहुजा मनोज नारायणदास 

 

नगरस चव वषय .३२) डॉ.आंबेडकर उ यानात पायवाट ं द करण करण,े दवे लावणे व व छता ठेवणे कर ता ी.अि वन 
गांधी व इतर नागर कांच ेआले या अजावर नणय घेणे. 
ी.स चन पाट ल :- वषय मा य. 
ीमती दपमाला काळे :- स मा.सद य, ी.स चन पाट ल यांनी केले या सूचनेस माझ ेअनुमोदन आहे. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .१०९ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर उदयान हे वकसीत करणेकामी ये ठ नागर क वकास मंच 

यांना 30 वषा या कराराने अट  शत नुसार दे यात आलेले आहे परंत ू वकासक यांनी मनपाची कोणतीह  पुव परवानगी न 
घेता बगी यात अन धकृत बांधकाम केलेले आढळून आले त ेअ त मण वभागाने न काशीत केले आहे. तसेच दैनं दन सुर ा 
र क, साफसफाई इ याद  यव थीत ठेवत नस याने यांनी मनपा सोबत केलेला करारना यातील अट .१२ नुसार म ता 
र  क न डॉ.आंबेडकर बगीचा मनपाने ता यात घेणेस तसेच सदर  डॉ.आंबेडकर उ यानात पायवाट ं द करण करणे , दवे 
लावणे व व छता ठेवणेची यव था करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी आव यक या बाबींची ता काळ पुतता क न पुढ ल कायवाह  करावी. 
 

सवानुमत ेमंजुर 
   अनुकूल मत े :- ५७   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :-   पाट ल स चन भमराव  
 अनमुोदक :-   काळे दपमाला मनोज 
 

जादा वषय .१) जे ठ नागर क वकास मंच यांना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर उ यान वकसीत करणे कर ता दे यात आलेले 
होत.े यांनी करारना यातील अट शत चा भंग केलेला अस याने सदरच े उ यान म.न.पा. या ता यात परत घे याबाबत 
शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 
ी.स चन पाट ल :-  शासनाचा वषय मा य. 
ीमती दपमाला काळे :- स मा.सद य, ी.स चन पाट ल यांनी केले या सूचनेस माझ ेअनुमोदन आहे. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .११० पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , वकास आराखडयातील आर ीत उदयाने, मंजूर अ भ यासातील खुल  जागा तसेच साव 

चौक सुशो भकरण करणेच े काम सेवाभावी सं था, खाजगी सं था माफत वकसीत करणे कामी महासभा ठराव .११ 
द.०८/१०/२००८ अ वये मा यता दान केलेल  आहे. यानुसार डॉ.बाबासो आंबेडकर उदयान वकसीत करणे कर ता जे ठ 
नागर क वकास मंच यांना महासभा ठराव .४१९ द.१६/०१/२०१० अ वये ३० वषाच ेकराराने अ ट-शत नुसार दे यात आलेले 
आहे. 

मा  म यंतर  सदर बगी याची पाहणी केल  असता वकासक यांनी मनपाची कोणतीह  पुव परवानगी न घेता 
बगी यात अन धकृत बांधकाम केलेले आढळून आले त े अ त मण वभागाने न काशीत केले आहे. तसेच दैनं दन सुर ा 
र क, साफसफाई इ याद  यव थीत ठेवत नस याने यांनी मनपा सोबत केलेला करारना यातील अट .१२ नुसार म ता 
र  कर यास व डॉ.आंबेडकर बगीचा मनपाच ेता यात घेणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने नयमानुसार सदर करणी आव यक या बाबींची ता काळ पुतता क न कायवाह  करावी. 
 

सवानुमत ेमंजुर 
   अनुकूल मत े :- ५७   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :-   पाट ल स चन भमराव  
 अनुमोदक :-   काळे दपमाला मनोज 
 
 

नगरस चव जादाचा वषय .२) श कां या आंतरिज हा एकतफ  बदल स मा.महासभे या परवानगीने नाहरकत माणप  
मळणेबाबत शासन अ धकार , म.न.पा. श ण मंडळ यांच ेमाफत आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 
ी.सदा शवराव ढेकळे :- वषय तहकूब ठेवणेत यावा. 
ी. दल प पोकळे :- स मा.सद य, ी.सदा शवराव ढेकळे यानंी केले या सूचनेस माझ ेअनुमोदन आहे. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .१११ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , श कां या आंतरिज हा एकतफ  बदल स मा.महासभे या परवानगीने नाहरकत 

माणप  मळणेबाबत शासन अ धकार , म.न.पा. श ण मंडळ यांच ेमाफत आलेला ताव तहकूब ठेवणेत येत आहे. 
सवानुमत ेमंजुर 
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  अनुकूल मत े :- ५७  तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :-  ढेकळे सदा शवराव गणपत   
अनुमोदक :-  पोकळे दल प बबनराव 

नगरस चव यादाचा वषय .३५) महासभा ठराव .४० द.१९/१२/२०१३ नुसार हा गाळे धारकांना बाजार मु या माणे 
कंमत ठर व यात येऊन यावर ५ पट दंड आकारणी कर याचा नणय झालेला आहे. सदर ठरावा म ये मु यांकन व यावर 
८% भाड ेव दंड हे अ यायकारक व बेकायदेशीर अस याबाबत व यमान गाळे धारकांच े हणणे आहे. नयमानुसार व वाजवी 
आकारणी करणेबाबत महासभा ठराव .२३ द.११/१०/२०१८ नुसार गठ त कर यात आले या स मती माफत आले या 
अहवालावर नणय घेण.े 
सौ.भारती सोनवणे :- जळगावं शहर महानगरपा लका महासभा जादा वषय ं .३ जळगांव शहरातील मालक च े गाळे या 
संदभात शासनाने द.१० डसबर २०१८ रोजी दले या प ाच ेअनुषंगाने तसेच द.१० डसबर २०१८ या शासन आदेशानुसार 
या या वषाच े रेडीरेकनर या मागदशक त वानूसार भाड े व यावर २% शा ती लावून फेरमु यांकन कर यात यावे असे 
कळ वलेले आहे. यानूसार शासना या नयमा माणे कारवाई कर यात यावी व मे. यायालयाचा अवमान होणार नाह  याची 
द ता यावी.  

ी.राज  घुगे पाट ल :- स मा.सद या सौ.भारती सोनवणे यांनी केले या सूचनेस माझ ेअनुमोदन आहे. 
सौ.शु चता हाडा :- मा.महापौर साहेबा, आ ण आयु त सो सदरचा वषय बहुच चत व नणयासाठ  बहु त ीत असा वषय 
आहे. यापार  आ ण मनपाचे उ प नाच े ोत या दोघांचे ट ने हा मह वाचा वषय आहे. खरे सांगीतलेतर कोणताह  
यापार हा या शहराचा अथ यव थेचा कणा आहे. या शहराचा यापार  सुि थत असेल या शहरातील अथ यव था 
सुरळीत. येथे मी आज सूचन हणून या ठकाणी माझ ेमत मांडले आहे. या वषयी जी स मती थापन झाल  होती महासभा 
सभा ठराव .२३ द.१५/१०/२०१८ रोजीच ेसभेत स मती थापन झाल  होती. या स मती या सद य या ना याने थोड यात 
काय त ेस मती कां आल  ? स ताधार  र पॉ स कां देतो आहे ? हे थोड यात सांगत आहे.  या स मती समोर यापार  यांनी 
आपले हणणे मांडले आहे. वेळोवेळी या स मतीने या करणाचा एकंदर जो अ यास केला याचा अ यास के यानंतर 
स मती या असे नदशनास आले आहे क , द.१८/१२/२०१८ ला महारा  शासना या नगर वकास वभागाच ेप  महापा लकेस 
ा त झाले आहे याचा मी येथे उ लेख क  इि छत,े अजडयासोबत स मतीने दलेला सव अहवाल सव स मा.नगरसेवकांना 

अवलोकनाथ पाठ व यात आला होता याम ये सु दा त ेप  जोड यात आले आहे. तर  सु दा थोड यात मी हे सव ेझट 
क रत आहे. या प ाम ये प ट उ लेख केला आहे क , महापा लकेच े गाळेधार आहेत या गाळेधारकांना महासभा ठराव 
ं .४० द.१९/१२/२०१३ या ठरावाच े अनुषंगाने महानगरपा लकेने गाळेधारकांना जे बले दले आहेत या संबंधीत बलांच े
व द यांनी हे अ पल केलेले होत.े शासन दरबार  या याम ये शासनाने असे नदश दलेले आहेत क , जळगांव 
महानगरपा लका ठराव ४० द.१९/१२/२०१३ चे अनुषंगाने महानगरपा लकेने गाळेधारकांना दले या बलांच ेसंदभात संबंधीत 
गाळेधारकांनी दाखल केले या अ पलांच े अनुषंगाने द.९/१०/२०१८ रोजी मा.रा यमं ी, नगर वकास महोदयांकड े सुनावणी 
आयोिजत कर यात आलेल  होती. सदर सुनावणीत गाळेधारकां या त नधी सोबत झाले या चचवेळी गाळेधारकां या 
त नधींनी नदशनास आणून दलेले कागदप े व दलेल  मा हती वचारात घेता असे नदशनास आले क , गाळेधारकांच े
लं बत भाड े या या वषाच े रेडीरेकनरनूसार आकार यात आलेल  नसून ५ पट भाड ेआकार यात आले आहे. वा त वक 

पहाता द.१८/१२/२०१७ या शासन आदेशानूसार या या वषाच े रेडीकनर या मागदशक त वानूसार भाडे व यावर २% 

शा तीची र कम आकारणे अ भ ेत आहे. अ ध नयमातील सुधारणेनूसार लवकरच मागदशक सूचना नगमीत होतील. 
सदयाि थतीत वर नमूद के यानूसार गाळेधारकांना देयके अदा केल  अस याच ेआपण खातरजमा करावी तसेच यानूसार 
होणार  र कम संबंधीतांकडून वसूल करावी. वर ल माणे कायवाह  करताना मा. यायालया या आदेशांचा अवमान होणार नाह  
याची द ता घे यात यावी. आ ह  स मतीने जो अहवाल तयार केला आहे हा गाळेधारकांशी आम या झाले या बैठका, चचा 
व यांनी आम या समोर सादर केलेल  कागदप े आ ण या प ाच ेआधाराने आ ण आपले वधी अ धकार  वधीत  ी.केतन 
ढाके यांनी दलेला अ भ ाय महापौर साहेबांना तो यांनी अ भ ाय दला आहे. द.२०/२/२०१९ अ भ ाय दला आहे. यांनी 
सु दा या प ाचाच आधार घेवुन नणय यावा असे हटले आहे. मा.ना. ी. गर षभाऊ महाजन यांच ेमागदशनाखाल  स मतीने 
हा संपूण अहवाल तयार क न आप या समोर सादर केलेला आहे. तो सव स मा.सद यांजवळ आता तो आहे. तर यानूसार 
येथे असा ठराव होतो आहे क , शासनाच े नगर वकास वभागाने द.१० डसबर २०१८ अ वये जळगांव महानगरपा लकेस 
कळ वलेनूसार मनपाच े जागेव रल गाळयांच े थक त भाड े या या वषाच े श स दगणनाच े रेडीनेकनरच े दर वचार घेवनु 
महानगरपा लकेने नि चत करावे व सदर र कम वसूल करताना थक त र कमेवर अ ध नयमाच ेतरतदू नूसार २% शा तीची 
र कम आकार याबाबत कळ वले आहे. याम ये ५ पट दंडाची आकारणी करणेबाबत कळ वलेले नाह  यामुळे ५ पट दंडाची 
आकारणी र  कर यात येवुन शासनाने द.१०/१२/२०१८ चे प ा वये सू चत के यानूसार सव गाळयांच े पुनमु यांकन क न 
यावर २% शा तीची र कम लावुन वसुल कर यात यावी असा मी ठराव मांडत आहे. सदर ठरावाची अंमलबजावणी करताना 
मा.उ च यायालय व सव च यायालयाचा अवमान होणार नाह  याची शासनाने द ता यावी. 
ी. नतीन ल ढा :- मा.महापौर महोदय, मला मु  य वे या स मतीवर आ ेप आहे. स मती गठ त कर यासंदभातला जो 

धोरणा मक नणय मागील महासभेने घेतला होता आ ण या अनुषंगाने स मतीच ेझालेले गठन कर याबाबतचा जो ठराव 
पा रत केला होता तो  शासनाने रा यशासनाकड े वखंडनाला पाठ वलेला आहे. ठराव वखंडनाला पाठ वला ती थोडीशी 
शासनाला कुठेतर  घाई झाल . आयु त सो. तो ठराव वखंडन होणार नाह . कारण क , महासभा ठराव .४० 
द.१९/१२/२०१३ अ वये पा रत ठरावाबाबत चुक ची दु ती करणे कामी स मती नेमलेबाबत महासभा ठराव .२३ 
द.११/१०/२०१८ ला महासभा ठराव .२३ या अनुषंगाने गठ त केलेले आहे आ ण या स मतीने अहवाल दलेला आहे. परंतु 
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स मती गठ त कर याचा अ धकार हा महासभेला आहे. मा.आयु त महोदय आपण थोडस काय झालं एक पाऊल पुढे चालले 
गेले. स मती गठन झाल  स मतीने काय करायला पा हजे. स मतीच े काय जर महानगरपा लकेच े हताच े व द असेल 
हणजे आजचा ठराव मंजुर होणार असेल तर याला वखंडनाला पाठ वणे हे कायदेशीर र या संयु तीक आहे. पण स मतीच े

गठन बेकायदेशीर र या झालेले नाह . हे स मती गठन कर याचा महासभेला कलम ३० व कलम ३१ अ वये काय या माणे 
मळालेला अ धकार आहे. परंतु या स मतीने केलेले काय आ ण या कायामुळे महापा लकेला आ थक नुकसान होत असेल 
तर स मतीचा घेतलेला नणय आ ण तो या वेळेला स मती आज याचा ठरावाम ये पांतर कर याचा खटाटोप सभागहृात 
सु  आहे. हा ठराव वखंडनाला जी स मतीने कारणं याम ये दलेल  आहेत. या अनुषंगाने पाठ वला असता तर ती प दत 
कायदेशीर र या यो य रा हल  असती. परंतु स मतीच ेगठन हे बेकायदेशीर र या झाले या आहे. कारण कलम ३० आ ण ३१ 
खाल  स म यांच े गठन होत असत.े कलम ३१ अ आपण वाचन क न यावे. “३१अ (१) माणशीर त न ध व देऊन 
स म यांवर नाम नदशना दारे नयु ती करणे- कोण याह  स मतीवर पा लका सद यांची नयु ती ह  याने धारण केले या 
कोण याह  पदा या आधारे असेल अशी याबाबतीत या अ ध नयमा दारे तरतुद कर यात आलेल  असेल या य त र त 
एर ह , पुढ ल स म यां या बाबतीत या अ ध नयमात अथवा तद वये केले या नयमात कंवा उप वधींम ये काह ह  अंतभुत 
असेल तर , महानगरपा लका दारे या स म यांवर केल  जाणार  पा लका सद यांची नयु ती ह , पोट कलम (२) या 
तरतुद नुसार पा लका सद याचं े नाम नदशन क न कर यात येईल. मग ह  नयु ती नयमीत पदावर ल असो कंवा 
नै मि तक र त पदावर ल असो. (अ) थायी स मती (ब) प रवहन स मती  (क) कलम ३० अ वये नयु त केलेल  कोणतीह  
वशेष स मती (ड) कलम ३१ अ वये नयु ती केलेल  कोणतीह  तदथ स मती ३१अ (२) स मतीवर पा लका सद यांच े
नाम नदशन करतांना, महानगरपा लका, मा यता ा त प ांच े अथवा न दणीकृत प ांच े कंवा गटांच े तौल नक सं याबळ 
वचारात घेईल आ ण सभागहृ नेता, वरोधी प नेता व अशा येक प ाचा कंवा गटाचा नेता यां याशी वचार व नमय 
क न श यतोवर, महानगरपा लकेतील अशा प ां या कंवा गटां या सं याबळा या माणात सद यांच ेनाम नद शन कर ल : 
कलम ३० म ये कोणतीह  स मती या कलम ३० खाल  सभागहृाला गठ त कर याचा अ धकार आहे. सदर स मतीम ये ५ 
सद यांची नवड सभागहृाने केल . स मा.सद य ी.भगतराम बालाणी, सौ.शु चता हाडा आ ण ी.राज  पाट ल हे तीन 
भारतीय जनता प ाचे सद य स मतीम ये त नधी हणुन गेले. दसुरे दोन शासक य सद य हणुन मा.आयु त सो., व 
मा.सहा यक संचालक, नगररचना अशी ५ सद यांची स मती परंतु समानशीर त नधी व द या शवाय या स मतीच ेगठन े
कायदेशीर र या होऊच शकत नाह . कारण या याम ये शवसेनेला कोठेह  तौल नक सं याबळा या अनुषंगाने सद य व 
ा त झालेले नाह . तसेच एमआयएम ला सु दा यांच ेसं याबळानुसार यांना थान ा त झालेले नाह . हणुन मुळात ह  

स मती बेकायदेशीर र या गठन झालेल  आहे. या कारणासाठ  हा ठराव वखंडनासाठ  पाठवणे काय याने अपे त होत.े परंतु 
तो ठराव वखंडलेला नाह . याची जबाबदार  मा.आयु त यांची आहे. एखा या बेकायदेशीर ठरावा या अनुषंगाने जर पा लका 
सभागहृात एखादा नणय होत असेल. आ ण या अनुषंगाने या नणयाची अंमलबजावणी होत असेल तर या ठकाणी 
काय यातील तरतुद ंचा भंग होत आहे. कंवा घेतलेला नणय हा नरंतर ठ  शकतो. या वषयाबाबतीत मा.आयु त यांनी 
यांच ेमत यावे. 
ी.कैलास सोनवणे :- खरोखर तर हा वषय एका मनटात मंजुर करावयाचा होता. परंतु भाऊचं हणणं आहे. परंतु जे हा हा 

ठराव झाला ते हा ऑबजे शन घेतलेले न हत.े 
ी. नतीन लढढा :- स मती या वेळेस थापन झाल . या दवशी सु दा सभागहृात मी माझी भु मका सां गतल  होती.  

ी.कैलास सोनवणे :- ठक आहे. या स मती या अनुषंगाने नाह . या ठकाणी स मा.सद या सौ.भारती कैलास सोनवणे 
यांनी वषय मांडलेला आहे. तो मा य करावा आ ण या यावर चचा कर यात येऊ नये. ी. नतीन भाऊ यां या 
समाधानासाठ  मा.आयु त यांनी काय उ तर असेल त े यावे. परंतु हा वषय येथे संपलेला आहे.  

ी. नतीन लढढा :- हणजे तु ह  याला आय यावेळेचा वषय हणुन घेता आहात काय ?  

ी.कैलास सोनवणे :- जसा असेल तसा मा य करावा. अजडयावर वषय आहे. आ ण तवेढे बहुमत आम याकड ेआहे. तवेढे 
मतदान आहे यामुळे काह ह  अडचण नाह .  

ी. नतीन लढढा :- न बहुमताचा नाह . नणय घे याचा अ धकार आप याला आहे.  

ी.कैलास सोनवणे :- भाऊ मळुातच सदर करणाला उशीर खपु झालेला आहे.  

ी. नतीन लढढा :- अ पा िजतका समजता ततका सोपा वषय नाह  हा. तु ह  अनुभवी आहात आमचेह  सद य 
नव नवाचीत आहेत. 
ी.कैलास सोनवणे :- अजुन पडीग ठेवायचा कां भाऊ हा वषय ? जाऊ दया सोडा नां आता मांडला नां वषय मंजूर झाला हा 
वषय. 
ी. नतीन ल ढा :- मा.उपमहापौर साहेब आमच े १००% गाळेधारकांची र कम नल खत करत असाल तर याला आमचा 

आ ेप नाह . 
मा.उपमहापौर :- युती झाल  नां आता. 
ी. नतीन ल ढा :- आपले सरकार उदार सरकार आहे उदार अंतकरणाने माझा काह  आ ेप नाह  तु हाला जो ठराव 

मांडायचा आहे तो तु ह  ठराव मांडा परंतू मा.उपमहापौर साहेब या गाळेधारकांना दलासा दयावयाचा आहे आ ह  सु दा या 
भु मकेशी सहमत आहोत क  गाळेधारकांना दलासा दयावा. परंतू दलासा मळतांना यां या जखमेवर फंूकर घाल यापे ा 
उलट मठ चोळल गेल तर अजून मन ताप होईल. याअनुषंगाने या ठरावाची नणयाची अंमलबजावणी झाल  तरच ख या 
अथाने या गाळेधारकांना दलासा मळेल यासाठ  मा.आयु त महोदयांच ेमत या सभागहृात घेणे खुप गरजेच ेआहे नाह तर 
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काय होईल टाळया वाजून गाळेधारक नघून जातील. ठराव रा य शासनाकड ेजाईल अंमलबजावणी सहा म ह यांनी होईल, 
वषाने होईल. डांगे साहेब सु दा दसु या पो ट ंगवर नघून जातील महापौराचा कायकाळ संपून जाईल. 
ी.कैलास सोनवणे :- उ शर करता आहे भाऊ लवकर या. 
ी. नतीन ल ढा :- उपमहापौर साहेब आप याला जो नणय यायचा तो यावा मा  मा.आयु त महोदयांच े मत या 

सभागहृाम ये आव यक आहे. 
ी.कैलास सोनवणे :- मा.उपमहापौर महोदय लवकर या. 

मा.उपमहापौर :- वषयास आपण अनुमोदन दयाव.े 
ी.कैलास सोनवणे :- अनुमोदन दले ना.ं राज  पाट ल यांनी अनुमोदन दले आहे. 
ी. व णू भंगाळे :- आयु त साहेबांनी यांच ेमत दयावे आमचा वरोध नाह  ऐकून यावे. 
ी. नतीन बरड े:- कैलास आ पा आ हाला या वषया संदभात आयु त साहेब यांच ेमत हवे आहे. 
ी. नतीन ल ढा :- अि वनभाऊ डांगे साहेबांना मत दे याची गोची होत ेआहे त ेमत य त क  शकत नाह . अंमलबजावणी 

होणार नाह . यासंदभात आमची भू मका तट थ आहे. 
ी. व णू भंगाळे :-  या वषयाला आमची भू मका तट थ आहे. 
ी. नतीन बरड े:- आमची भू मका तट थ आहे. 
ी.अमर जैन :- आमची भू मका तट थ आहे. 
ी. रयाज बागवान :- या वषयाला आमची सु दा भू मका तट थ आहे सदर वषयावर मे. यायालयाचा अवमान होणार नाह  

याची शासनाने द ता यावी. 
ी.अ मत काळे :- माझी तट थ भु मका आहे याबाबत मा.महापौर यांच े वा र च ेप  दलेले आहे. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .११२ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लका मालक च े यापार  गाळे दघ मुदतीने दलेले आहेत व 

याच े पैक  बहुतांशी गाळेधारकांची भाडपे य्ाची मुदत संपलेल  आहे. महासभा वषय .०६ ठराव .४० द.१९/१२/२०१३ 
अ वये मुदत संपले या व यमान गाळेधारकांकड ेरेडीरेकनरनुसार येणा या कंमतीवर भाड ेव यासह भाडयाच े५ पट दंड येणे 
माणे ठराव पार त कर यात येऊन अंमलबजावणी करणेत येत आहे व सन २०१२ पासुन आजपावेतो आकारणी करणेत येत 

आहे. सदर बाब अ यायकारक अवा तव व बेकायदेशीर असलेबाबत गाळेधारकांची असो सएशनने द.११/०९/२०१८ रोजी 
मा.आयु त यांनी प  दले आहे. तसेच आमदार मा. ी.चदंभुाई व ामजी पटेल व आमदार मा. ी. सुरेश दामु भोळे यांना 
सु दा सदर बाबतीत नवेदन दलेले आहे व महोदय आमदार दयांनी म.आयु तांना प  देऊन असो सएशन या मागणीम ये 
थमदशनी त य दसुन येत आहे व यापुव  झालेल  आकारणीची या ध कादायक असुन या करणी ल  घालुन 
याम ये चकु आढळुन आ यास दु तीची कायवाह  करणेस वनंती केल  होती.  

तसेच शासनाच े दनांक १८ डसबर २०१७ अ वये या प ानुसार अशा कार या थक त भाड े या या वषाच ेरेडीरेकनर 
वचारात घेऊन मनपाने नि चत करणे. सदर र कम वसुल करतांना अ ध नयमातील तरतुद नुसार २%  याज आकर यात 
यावे असे कळ वणेत आले आहे हणजेच ५ पट दंड आकारणी बेकायदेशीर अस याच े प ट होत अस याने सभा .३ वषय 
.२०, महासभा ठराव .२३ द.११/१०/२०१८ रोजी ठराव .४० म ये आव यक ती दु ती करणे कामी ठरावाम ये नमुद १ 

त े ५ बाबीवर अ यास क न सभागहृास अहवाल सादर करणे कामी (१) मा.आयु त सो., जळगांव शहर महानगरपा लका, 
जळगांव (२) मे.सहा.संचालक, नगररचनाकार सो मनपा , जळगांव  (३) ी.भगतराम बालाणी, (४) अड.सौ.शु चता हाडा, (५) 
ी.राज  घुगे पाट ल यांची स मती गठ त कर यात आल .  

सदर स मतीने ठरावात नमुद १ त े५ बाबींच ेसंपुण वषयाचंी चौकशी क न स मतीने अहवाल मा.महापौर साहेबांकड े
सुपूद केलेला आहे. तो सं त : पुढ ल माणे. 

१) भाड े ठर व यासाठ  धर यात आलेले मु यांकन रेडीरेकनरचे सव तरतुद नुसार गाळयांच े मु यांकन कर यात आले 
आहे कंवा कसे ?  

:- गाळे भाड े ठर व यासाठ  धर यात आलेले मु यांकन रेडीरेकनरच ेसव तरतुद नुसार नसुन हणजेच गाळयां या 
घसारा, र त ेस मुख व आतील बाजुस असलेले गाळयांच ेमु यांकन, मजले नहाय, प हला व दसुरा मजला, लो हर 
ाऊ ड इ याद  बाबींचा वचार झालेला आढळुन येत नाह . सबब सहा.दु यम नबंधक यांनी दले या 

मु यांकनानुसार कर यात यावे कंवा क न घे यात याव.े 

२) मु यांकनाच े८% माणे वा षक भाड ेठर वणे ह  शासक य तरतुद बरोबर आहे कंवा कसे ? 

:- दनांक १७/१०/२००५ रोजी या नगरप रषद संचनालयाच े .२४ थायी नदशाम ये समा व ट कर यात आले या 
आदेशानुसार,  “ भाडपे याची मुदत संप यानंतर लगेच भाडयाची र कम शेवट या वषा या भाडपे या या रकमे या 
दु पट होईल. त नंतर श  प रगणना त या या सहा याने (Ready Recknor) सद य स मतीने नि चत केले या 
गाळया या बाजारमु या या ८ ट के दराने गाळयाच ेवा षक भाड े नि चत कर यात येईल. तसेच गाळयाचा ताबा 
नगरप रषदेस देईपयत सदर भाडयात दरवष  १० ट के दराने वाढ कर यात येईल. ”  असे नमुद कर यात आलेले 
आहे. वा त वकता नगरप रषद संचनालयाने थायी नदश .२४ हे फ त नगरप रषदांच े मालक च े भाडपेटटयाने 
दले या मुदत संपले या गाळेधारकांच े बाबतीत अवलंबवयाच ेबाबतीत असुन महानगरपा लका अ ध नयमात कंवा 
महानगरपा लका गाळेधारकांचे बाबतीत अथवा नगर वकास मं ालयाच े कोणतीह  तरतदु व प रप क नाह . 
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मु यांकनावर ८% भाड े देणेची तरतुद फ त भुसंपादनाचे बाबतीत जमीन मालकाकडुन ज मनीचा अगावु ताबा 
घेत यास जमीन मालकाचा मालक  ह क संपु टात येत अस याने ८% भाड े संपुण मोबदला मळेपावेतो देणेची 
तरतुद आहे. सदर करणी मनपाच े मालक  ह क संपु टात येत नस याने व अबाधीत राहत अस याने ८% 

आकारणी करणे यो य नाह  ह  व तुि थती आहे. करणी काय याम ये कोणतीह  तरतुद नस याने याबाबतीत 
मनपा आप या तरावर नणय घेवु शकत.े याबाबतीत ८%  पे ा कमी करावयाच ेअथवा कायम ठेवाव.े याबाबत 
सभागहृाने यो य तो नणय यावा. 

३) ठर वणेत आलेले भाड े यावर ल ठराव .४० नुसार दंड यास कायदेशीर आधार आहे कंवा कसे ? 

:- दनांक १९/१२/२०१३ रोजी या सभा .०५, वषय .०६ नुसार महासभा ठराव .४० नुसार गाळेधारकांना 
बजाव यात आले या गाळे भाडयाच े बलांम ये केलेल  ५ पट दंडाची आकारणी ह  महारा  महानगरपा लका 
अ ध नयम-१९४९ या कोण याह  तरतुद नुसार आढळुन येत नाह . तर  सदर ५ पट दंडाची र कम कमी कर यात 
यावी. 

४) शासनाच े द.१८/१२/२०१७ चे नणया माणे भाडयाच े थक त रकमेवर अ ध नयमातील तरतदु नुसार २% याज 
आकार यात यावे असे नमुद आहे. हे बरोबर आहे कंवा कसे ?  

:- रा य शासनाच े द.१८/१२/२०१७ रोजी या प ानुसार भाडयाच ेथक त रकमेवर अ ध नयमातील तरतुद नुसार दरमहा 
२% याज आकार यात यावे असे नमुद आहे. महारा  महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ या ‘ अनुसुची करण ८ 
मधील कलम ४१ अ वये बला या न दले या रकमेवर शा ती आकारणे ’ यात नमुद के या माणे व याच माणे 
द.१८/१२/२०१७ या शासन नणयानुसार सदर थक त भाडयाची बीले बजावतांना एक त थक त रकमेवर २% याज 
हे शा ती व पात घे यात याव.े सबब कलम ४१ नुसार कायवाह  करणेत यावी असे वाटत.े 

५) मुदत संपले या गाळेधारकांनी गाळा ता यात ठेव यामुळे याच ेमु यांकनानुसार भाड ेठर वण,े यावर याज ठर वणे 
तचे ठराव .४० म ये नमुद ५ पट दंड कमी करणे या वषयी मे. यायालय अथवा शासनाच ेकोण याह  आदेश 
अथवा तरतदु मुळे सभागहृास नणय घेणेस बाधा अथवा अडचण आहे कंवा कसे ? 

:- यायालय, उ च यायालय व सव च यायालयासमोर गाळयां या वषयी झाले या कामकाजात गाळयां या 
मुदत संपलेल  अस याने कलम ८१ ची कायवाह  दारे गाळे ता यात घेणे याबाबत याय नवाड े झाले आहे. 
याम ये मुदत संपले या मा  गाळे ता यात घेणे यामधील कालावधी कर ता  कती भाड ेआकारणी करावी, कती 
दंड आकारावा व कती याजाची शा तीची आकारणी करावी याबाबतीत कोणतहे  भा य अथवा मु यमापन केले 
नाह . यामुळे जळगांव शहर महानगरपा लका जळगांव यांना गाळयांच ेमु यांकनानुसार भाड ेठरवणे, यावर शा तीचे 
व पात याज आकारणे व याम ये दु ती करणे यास कोणतीह  बाधा येत नाह , असे अहवालात नमुद आहे.  

 सदर अहवालावर स मती सद य असले या मे.आयु त साहेब, जशमनपा व मे.सहा.संचालक, नगररचनाकार 
साहेब, जशमनपा यांना स मती नेमणुक चा महासभा ठराव .२३, द.११/१०/२०१८ रोजीचा ठराव द.०३/१२/२०१८ 
रोजी शासनाकड े वखंडनास शासनाकडुन पाठ वणेत आ याने अहवालावर वा र  दे यास नकार दे यात आला 
आहे. 

 सदर या सादर केले या अहवालानुसार मुदत संपले यागाळयांच ेगाळेधारकांना बजाव यात आले या थक त 
भाडयाची बले सुधार त क न दु त न वन बले बजाव यात यावी व ती वसुल कर यात यावी. यानुसार ठराव 
.४० म ये अंशत:बदल करणेबाबत सभागहृाची मा यता घेणे आव यक आहे असा अहवाल स मतीकडुन सादर 

करणेत आला आहे.  

 सदर अहवालावर मा.महापौर यांनी मुख वधी स लागार, मनपा जळगांव ी.केतन ढाके यांच े कडुन 
यांच े यायीक मत यांच े दनांक २०/०२/२०१९ च े प  महासभा ठराव .२३ ( द.११/१०/२०१८) व यानंतर 
मा.आयु त सो., यांनी वखंडनासाठ  पाठ वलेले प  ( द.०३/११/२०१८) यां या तारखांचा वचार करता यानंतर 
मा.आयु त सो., यांना महारा  शासनाकडुन .जमपा-२०१८/ . .२८५/न व-२५ नगर वकास वभाग, मं ालय, मुंबई 
-४०० ०३२  

द.१० डसबर २०१८ नुसार आदेश ा त झालेला असनु तो आदेश एकंदर त महासभा ठराव .४०, दनांक 
१९/१२/२०१३ व या ठरावा या अनुषंगाने महानगरपा लकेने गाळेधारकांना दले या बलां या संदभात संबं धत 
गाळेधारकांनी केले या अपीलाबाबत दलेला नणय पाहता यात नमूद के यानुसार शासना या वतीने ह  बाब प ट 
केलेल  आहे क , यांचा पूव चा दनांक १८/१२/२०१७  या आदेशानुसार या या वषाच े रेडीरेकनर या मागदशक 
त वानुसार भाड ेव यावर २% शा तीची र कम आकारणे अ भ ेत अस याच े यांच े हणण ेअसून यानुसार येणार  
कंवा होणार  र कम संबंधीतांकडून वसूल करावी असे नमूद केलेले आहे. तसेच या आदेशात मा. यायालयाचा 
अवमान होणार नाह  असे सु दा शेवट  नमुद केलेले आहे. सबब महासभा ठराव .२३, दनांक ११/१०/२०१८ व 
यानंतर शासनाने तो ठराव वखंडणासाठ  पाठ व यानंतर शासनाचा दनांक १० डसबर २०१८ रोजी या आदेशात 
नमुद के या माणे चचा क न पुढ ल योगय तो नणय महासभेने घेणे यो य राह ल, असे अड. केतन ज. ढाके यांनी 
आपले मत दले आहे. 
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 सदरचा वषय हा जळगांवातील बहुच चत व नणयासाठ  बहु त ीत वषय आहे. यापार  हत व मनपाच े
उ प नाच े ोत या ट ने मह वाचा आहे. यापार हा कोण याह  शहरा या अथ यव थचेा कणा असतो. या 
शहराचा यापार सुि थतीत या शहराची अथ यव था सुि थतीत असत.े 

 तर  वर ल सव बाबींचा वचार करता असा ठराव कर यात येतो क , द.१९/१२/२०१३ रोजी पार त झाले या 
ठराव .४० मधील पाच पट दंडाची आकारणी र  करणेत येत आहे व शासनाच ेनगर वकास वभागाकडील दनाकं 
१८ डसबर २०१७ व दनांक १० डसबर २०१८ अ वये व मु य वधी स लागार यांनी सचु व यानुसार संबंधीत मुदत 
संपले या गाळयांच ेमु याकंन हे या या वषाच े रेडीरेकनर या अंमलबजावणी मागदशक त वानुसार पुनमु यांकन 
क न येणा या गाळयांच ेमु यांकनावर ८% माणे वा षक भाड ेव यावर महारा  महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ 
च ेतरतदु नुसार लंबीत भाडयावर २% शा ती आकार यात यावी. संबंधीत गाळे धारकांना सुधार त बल दे यात याव े
व त ेसंबंधीत गाळे धारकाकडून वसुल कर यात याव.े येणे माणे मा यता दान कर यात येत आहे.  

         सदर ठरावाची अंमलबजावणी करतांना मा.उ च यायालय व मा.सव च यायालयाचा अवमान होणार 
नाह  याची शासनाने द ता यावी. 

सवानुमत ेमंजुर 
   अनुकूल मत े :- ४६   तकुल मत े:- ००        तट थ :- ११ 

सूचक  :-  सोनवणे भारती कैलास   
 अनुमोदक :-  पाट ल राज  झप  

 
 

         येणे माणे रा गीतानतंर सभेचे कामकाज सपं न झाल.े 
 

   सह /- 
भोळे समा सरेुश  

                                                                                    महापौर 
                                                 जळगांव शहर महानगरपा लका,जळगांव 


