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        जळगांव शहर महानगरपा लका, जळगांव 
सभा .:-  ०९   // वशेष महासभा बैठक चे कायवृ त //         द.०५/०३/२०१९ 

 

जळगांव शहर महानगरपा लकेत द.०५/०३/२०१९ मंगळवार 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 यांचे 
अ य तेखाल  झाले या वशेष महासभेचे कायवृ . 

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

सोनवणे अि वन शांताराम 
मा.उपमहापौर 

कापसे मयरु चं कांत  पाट ल मना ी गोकुळ 

जोहरे या मधकुर कापसे तभा चं कांत सोनार रंजना वजय 
नेरकर स रता अनंत देशमुख तभा गजानन खडके सु नल वामनराव 
पोकळे दल प बबनराव पाट ल वजय पुड लक खडके व वनाथ सुरेश 
खान कसानाबी गबलु सोनवणे सुरेश मा णक भंगाळे व णु रामदास 
सोनवणे कांचन वकास बार  शोभा दनकर सोनवणे राखी शामकांत 
दारकंुडे नवनाथ व वनाथ शेख हसीनाबी शर फ लढढा नतीन बालमुकंुद 
सपकाळे मना धुडकु पाट ल कुलभुषण वरभान जोशी अनंत ह र चं  

सपकाळे रंजना भरत भल पावताबाई दामु महाजन सु नल सुपडू 

सनकत चेतन गणेश पाट ल उषा संतोष नाईक शांत सुरेश 
सोनवणे भारती कैलास को हे सधुं वजय पटेल इ ा हम मुसा 
चौधर  चेतना कशोर बडाळे उ वला मोहन सोनवणे लताबाई चं कांत 
सोनवणे मुकंुदा भागवत राणे गाय ी इं िजत सोनवणे व म कसन 
काळे अ मत पांडुरंग तायडे सुरेखा नतीन भापसे िजजाबाई आ णासाहेब 
चौधर  मंगला संजय च हाण योती बाळासाहेब देशमुख सु नाबी राजु 
अड.हाडा शु चता अतुल सहं मराठे िजत  भगवान शेख सैईदा युसुफ 
सोनवणे धरज मुरल धर सोनवणे अंजनाबाई भाकर ि वकृत सद य 
काळे दपमाला मनोज पाट ल रेखा चुडामण सोनवणे कैलास नारायण 
पाट ल स चन भमराव पाट ल राज  झप  पाठ  वशाल राधेशाम 
पाट ल तभा सुधीर काळे रे मा कंुदन मराठे राज  नारायण 
पाट ल चं शेखर शवाजी आहुजा मनोज नारायणदास चौधर  महेश रतन 

 सदर सभेस मा.उपायु त, ी.चं कांत खोसे, ी.ल मीकातं कहार, नगरस चव ी.सु नल गोराणे तसेच अ धकार  व 
कमचार  उपि थत होते.  

 सभेस गणपूत  अस याने मा. पठा सन अ धकार  यांनी सभा सु  कर याचे नदश दले.  
 नगरस चव :- सव स मा.सद यांचे हा दक वागत करतो.  

(वंदेमातरम ने सभचेी सु वात झाल .) 
नगरस चव :- आज या सभेक रता स मा.सद य, सौ.जय ी सु नल महाजन, सौ.शबानाबी साद क खाट क, ीमती लताताई 
रणजीत भोईटे, ी.भगत रावलमल बालाणी, ी.सदा शव गणपतराव ढेकळे, ी. कशोर रमेश बा व कर, ी.ल लत वजयराव 
को हे, ी. वीण रामदास को हे, ी.बागवान रयाज अहेमद अ दलु कर म यांचे रजेचे अज आलेले आहेत ते मा. पठा सन 

अ धकार  यांनी मंजूर केलेले आहेत.  

   स मा.सद यांनी मांडले या दांजल  तावाचे अनुषंगाने सभागहृाने ठराव .११३ अ वये खाल ल नमूद केले माणे 
ठराव पा रत केला.  

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

महापौर 
 

महानगरपा लका अ भयंता ी.सु नल पंडीत भोळे यांचे वडील रटायड 
आरो य पयवे क व.पंडीतराव अंकात भोळे, गणेश कॉलनी 
प रसरातील व. गर ष मोरदे यांचे दखु:द नधनाब ल. 

 २ डॉ. ी.अि वन शांताराम सोनवणे 
उपमहापौर 

गणेश कॉलनी प रसरातील व. गर ष मोरदे यांच ेदखु:द नधनाब ल. 

३ ी. व णु रामदास भंगाळे महानगरपा लका अ भयंता ी.सु नल पंडीत भोळे यांचे वडील रटायड 
आरो य पयवे क व.पंडीतराव अंकात भोळे, पं ाळा ये थल र हवासी 
कै.आर.ए.पाट ल, डासहा  यक अ धकार  उ.म. व.जळगांव यांचे दखु:द 
नधनाब ल. 

४ ी.ल लत वजयराव को हे महानगरपा लका अ भयंता ी.सु नल पंडीत भोळे यांचे वडील रटायड 
आरो य पयवे क व.पंडीतराव अंकात भोळे यांचे दखु:द नधनाब ल. 

५ सौ. गाय ी इं िजत राणे 
सौ.सुरेखा नतीन तायडे 

पुलवामा म ये स ल रझ ह पो लस फोसचे ४५ भारतीय जवान शह द 
झाले यातील ना शक ये थल व. वनाद मांडव गणे वरगतीस ा त 
झालबे ल. 

६ ा. ी.स चन भमराव पाट ल शवकॉलनी ये थल र हवासी कै.मधुकर यशवंत पाट ल, कै.गु द त 
चंपालाल धाकड, कै.योगे सगं हाद सोनवणे, तसेच वजय 
कॉलनीतील र हवासी कै. गर ष अनंत मोरदे यांचे दखु:द नधनाब ल. 

७ सौ.मंगला संजय चौधर  जळगांव शहरातील व. सताराम तुकाराम चौधर  तसेच व.अ नता 
अवधूत चौधर  यांचे दखु:द नधनाब ल. 

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

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

 स मा.सद यांनी मांडले या अ भनंदन तावाचे अनुषंगाने सभागहृाने ठराव .११४ अ वये खाल ल नमूद केले माणे 
ठराव पा रत केला. 

      सभा कामकाजा या सु वातीस स मा.सद यांनी खाल ल माण ेअ भनंदनाचे ताव मांडले. 
अ. .     स मा.सद यांचे नांव अ भनंदनाच े ताव 

१ सौ. समा सुरेश भोळे, 
महापौर 

१) नुकताच पुलवामा म ये झाले या याड ह या या 
वरोधात भारतीय वायसेुनेने पा क तानातील आतंकवाद  
संघटनांचे तळ उ व त क न सुमारे २५० आंतकवाद ंना 
कंठ थान केलेले असुन पाक वायुसेने या वमानांनी भारतीय 
ह ीत घसुखोर  कर याचा य न केला असता, भारतीय 
वायुसेनेचे वर पायलट वगंकमांडर ी.अ भनंदन वधमान 
याने पा क तानचे एक वमान पाडून तसेच यांचे वमान 
शती त झा यामुळे पॅराशूट दारे पा क तानी ह ीत पडून 
कैद झालेले होते. तर  आंतररा य दबावा दारे भारतीय 
वायुसेनेचे वगंकमांडर ी.अ भनंदन वधमान यांना 
पा क तानने पु हा भारत सरकारकडे सोप वले असुन 
ी.अ भनंदन वधमान यांनी केले या परा मी, उ लेख नय 

काम गर  के याब ल यांचे जळगांव शहर महानगरपा लकेतफ 
हाद क अ भनंदन. 
 



F:\महासभा कायवृ त\2018-19 व 2019-20\इ तवृ त\9. वशषे महासभा .9 द.05032019 बजट सभा.doc 

२) स मा.सद य ी. व णू रामदास भंगाळे यांची महारा  
दषुण नयं ण मंडळा अंतगत िज हा पयावरण स मतीम ये 

अशास कय सद य हणून नवड झा याब ल हाद क 
अ भनंदन. 

२ डॉ. ी.अि वन शांताराम सोनवणे, 
उपमहापौर 

स मा.सद य ी. व णू रामदास भंगाळे यांची महारा  
दषुण नयं ण मंडळा अंतगत िज हा पयावरण स मतीम ये 

अशास कय सद य हणून नवड झा याब ल हाद क 
अ भनंदन. 

३ राणे गाय ी इं िजत 
तायडे सुरेखा नतीन 
दारकंुडे नवनाथ व वनाथ 
नेरकर अनंत सर ता 

नुकताच पुलवामा म ये झाले या याड ह या या वरोधात 
भारतीय वायसेुनेने पा क तानातील आतंकवाद  संघटनांचे तळ 
उ व त क न सुमारे २५० आंतकवाद ंना कंठ थान केलेले 
असुन पाक वायसेुने या वमानांनी भारतीय ह ीत घुसखोर  
कर याचा य न केला असता, भारतीय वायसेुनेचे वर 
पायलट वगंकमाडंर ी.अ भनंदन वधमान याने पा क तानच े
एक वमान पाडून तसेच यांचे वमान शती त झा यामुळे 
पॅराशूट दारे पा क तानी ह ीत पडून कैद झालेले होते. तर  
आंतररा य दबावा दारे भारतीय वायुसेनेचे वगंकमांडर 
ी.अ भनंदन वधमान यांना पा क तानने पु हा भारत 

सरकारकडे सोप वले असुन ी.अ भनंदन वधमान यांनी 
केले या परा मी, उ लेख नय काम गर  के याब ल यांचे 
जळगांव शहर महानगरपा लकेतफ हाद क अ भनंदन. 

४ तायडे सुरेखा नतीन जळगांव शहरातील ी.अशोक बाबुराव गायकवाड यांचे सुपू  
च. पयुष यांनी भारतीय शासन सेवा अंतगत नकु याच 
संप न झाले या पधा प र ा उत ण क न जळगांव शहराचे 
नावलौक क केलेले असून यांनी केले या उ लेख नयम 
काम गर  के याब ल हाद क अ भनंदन. 

५ हाडा शु चता अतुल सहं १) भा.ज.पा. णीत आ दवासी मोचा या जळगांव 
महानगरा य पद  स मा.सद या, सौ.पावताबाई भल यांची 
नवड झालेब ल (२) खा देशात लघुपट, मा हतीपट, आ ण 
च पटा या े ात उ कृ ठ काय के याब ल द दशक, 
कलावंत ी.सु नल भटकर यांना जळगावंात पार पडले या 
 आ शयाई च पट महो सवात स मा नत के याब ल हाद क 
अ भनंदन. (३) भारतीय वायसेुनेचे वगं कमांडर ी.अ भनंदन 
वधमान यांना वना अट  शत त भारतास परत पाठ वले हा 
पररा  धोरणाचा वजय आहे यामळेु पररा य मं ी ीमती 
सुषमा वराज व रा य सुर ा एज सीचे मुख ी.अजीत 
डोभाल तसेच मा.पंत धानमं ी ी.नर  मोद  यांचे हाद क 
अ भनंदन. 

६ खडके सु नल वामनराव 
सनकत चेतन गणेश 

१) देशाचे माननीय पंत धान ी.नर जी मोद  साहेब यांनी 
कंुभमेळयाम ये सफाई कमचा यांचे चरण धुतले, देशा या 
इ तहासात थमच ह  गो ट झालेल  आहे. समाजातील 
तळागाळातील य ती घटकांचा पंत धानांनी केलेला हा 
स मान सवाना सुखावह असाच आहे. याबाबत माननीय 
पंत धान ी.नर जी मोद  यांच ेहाद क आभार. (२) भारतीय 
वायुसेनेचे वगं कमांडर ी.अ भनंदन वधमान यांना वना 
अट  शत त भारतात परत पाठ वले हा पररा  धोरणाचा 
वजय आहे यामुळे पररा य मं ी ीमती सुषमा वराज व 
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रा य सरु ा एज सीचे मुख ी.अजीत डोभाल तसेच 
मा.पंत धानमं ी ी.नर  मोद  यांच ेहाद क अ भनंदन. 

७ नाईक शांत सुरेश स मा.सद य ी.कैलास नारायण सोनवणे व स मा.सद या 
सौ.भारती कैलास सोनवणे यांचे ल ना या वाढ दवसा न म त 
हाद क अ भनंदन. 

८ िज हा य , अ खल भारतीय सफाई 
मजदरू संघ 

देशाचे माननीय पंत धान ी.नर जी मोद  साहेब यांनी 
कंुभमेळयाम ये सफाई कमचा यांचे चरण धुतले, देशा या 
इ तहासात थमच ह  गो ट झालेल  आहे. समाजातील 
तळागाळातील य ती घटकांचा पंत धानांनी केलेला हा 
स मान सवाना सुखावह असाच आहे. याबाबत माननीय 
पंत धान ी.नर जी मोद  यांच े जळगांव शहरातील सव 
सफाई कमचार  व मेहतर समाजातफ हाद क आभार. 

उपरो  तावाचे अनुषंगाने मा य़वराचंी झालेल  नवड, यांनी व वध सामािजक काय, डा े ात मळ वलेले 
पुर कार, सुयश व अ भ चतंनाब ल हे सभागहृ उपरो त सवाचे अ भनंदन कर त असुन उ ल भ व यासाठ  शुभे छा देत 
आहे. 
ी.कैलास सोनवणे :- राजक य मंडळींचा नषेधाचा ठराव या ठकाणी मांडत आहे. १४ तारखेला जो CRPF या जवानांवर 

पुलवामा येथे झाले या अ तरेक  ह यात on the spot जवान मारले गेले यानंतर संपुण देशाम ये दांजल  वाह ल  गेल . 
काह  ठकाणी या घटनेचा नषेध ह  केला गेला. यानंतर यु दाची सु दा काह  ठकाणी मागणी कर यात आल . शह द 
झाले या जवानांचे ती २६ तार खेस भारतीय सेनेने पाक तानातील अ तरे यां या श ण थळांवर हवाई ह ला केला या 
ह यात ३०० अ तरेक  ठार झाले. याचा पुरावा हणजे या दवशी या ठकाणी ३०० मोबाईलांचे नेटवक चालु होते आ ण काह  
ने यांनी शंकाह  उपि थत के या. आप या देशातील काह  य तीनंी सदर कारवाईत फ त झाडे-झुडपे पाडल  गेल  असे 
व त य केल  आहेत. तसेच या ह या संदभात काह  राजक य ने यांनी शंका उपि थत के या. खरेतर अशावेळेस आपण 
देशाचे मागे उभे राह ले पाह जे. हणून या लोकांनी जे असे व त य केले आहे या लोकांचे नषेधाथ मी ठराव मांडतो.  
भारताने केले या हवाई ह यानंतर पा क ताने केले या ती हवाई ह ला केला यावेळेस पाक तानचे वमान भारतीय हवाई 
सेनेने पाडले व सदर वमानातील वगं कंमाडर जे पाक तानी होते ते पाक तान ह ीत पडले होते परंतू पाक तानी 
नागर कांनी यांना बेदम मारहाण केल  हणजे या ठकाणी सु दा देवाने स याची साथ दल .  तसेच सदर कारवाई करताना 
आपले एक वमान पाक तानने पाडले यातील वगं कंमाडर अ भनंद वधमान हे पाक तानी ह ीत पडले होते यांना 
पाक तान सरकाने आप या ता यात घेतले होते परंतू आप या भारत सरकारचे पररा  धोरणामुळे पाक तानने वगं कंमाडर 
अ भनंद वधमान यांना वनाअट भारतास सोप वले. आप या सरकारचे पररा  धोरण व नती मुळे हे श य झाले आहे. 
हणुन मी आप या सरकारचे अ भनंदन करतो, तसेच भारतीय सै नकांचे अ भनंदन करतो आ ण अशा प रि थतीत ज ेलोकं 

वेगवेगळे व त य करत आहेत. यां या डो यात कडे पडलेले आहेत. अ या सव राजक य मंडळींचा नषेध करतो. शेवट  मला 
अटलजींच ेएक वा य आठवते. ये सरकार रहे ना रहे ये देश रहना चा हए ये देश का लोकतं  रहेना चा हए कारण शेवट  
आपला देश मह वाचा आहे.  

ी.सु नल महाजन :- स मा.सद य ी.कैलास आ पा सोनवणे यांनी जो ठराव मांडला यास माझे अनुमोदन आहे.  

नगरस चव वषय .१) जळगांव शहर महानगरपा लके या सन २०१८-१९ चे सुधार त अंदाज प कासह सन २०१९-२० चे मुळ 

अंदाजप कास थायी स मतीने ठराव .९० दनांक २६/०२/२०१९ अ वये मा यता दान केलेल  असुन महासभे या मा यतेसाठ  

आले या तावावर नणय घेण.े 

* म. थायी स मती सभापती यांनी मा.महापौर यानंा अदंाजप काची त दल .  

ी.िजत  मराठे :- जळगाव शहर महानगरपािलकेचे  सन 2018- 19 या िव ीय वष साठीचे सुधािरत अंदाजप क व सन 2019-20 या िव ीय 

वष साठी मुळ अंदाजप क थायी सिमती या वतीने थायी सिमती सभापती हणून सादर करतांना मला िवशेष आनंद होत आहे.  
 महानगरपािलके या सद यपदी पिह यांदा िनयु ती होत असतांना मला सभापती, थायी सिमती ा आथ क मह वा या पदावर िनयु ती 
िमळाली व पिह याच वष चे जळगाव महानगरपािलकेचे अंदाजप क सादर कर याची संधी िमळाली हे मी माझे भा यच समजतो. 
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 95 या तरतदूीस अिधन राहून महासभेचे अंदाजप क तयार करणेसाठी जळगाव शहर 

महानगरपािलकेचे आयु त ी. चं कांत कृ णराव डांगे (भा. .से.) यांनी महानगरपािलके या अपेि त उ प ासह खच चा तपशील िद.20/02/2019 

रोजी या थायी सिमती समोर मनोगतासह आव यक मािहती व आकडेवारी सादर केली आहे. िवशेष बाब िवचारात घेऊन कोणतीही करवाढ 
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सूचिव यात आलेली नाही. सन 2019-20 चा अथसंक प 230.90 कोटी पये आरंभी या िश लकीसह सु वात आहे. यामुळे िश लक 230.90 

कोटी पये महानगरपािलकेस उ प  .280.27 कोटी व अनुदाने . 114.05 कोटी असा  एकूण  625.24 कोटी पये इतका आहे व 

महानगरपािलका िनधी .65.47 कोटी व शासकीय िनधी .426.74 कोटी िमळुन एकूण अंदाजप क .1117.46 कोटी इतके तािवत केले आहे. 
मा  जळगाव शहरवािसयांना िकमान नागरी सुिवधा उपल ध क न देणेसाठी अपूण तरतदूी के या आहेत. हुडको व जे.डी.सी.सी. कज करण व 

गाळे न लंिबत अस याने य  उ प ात खच भागिवणे िजकरीचे अस याने नागरीकांना सुिवधा देवू शकत नस याचे आयु तांनी यांचे 

मनोगताम ये य त केले आहे.  
 जळगाव वािसयांना सेवासुिवधा देणेकामी तसेच यासाठी महानगरपािलकेचे उ प  वाढिव यासाठी य न करणे आव यक आहे. उ प ात वाढ 

करणेचे टीने काही भावी उपाययोजना राबिव याची आव यकता आहे. खुला भुखंड कर वसुली वाढिवणे, दकुानांसमोरील अनिधकृत बॅनर, 
पो टर यावर दंड आकारणी क न उ प ात वाढ करणे, अनिधकृत नळ संयोजने शोधून अिधकृत करणे, मालम ा कराम ये कोणतीही वाढ न करता 
नवीन मालम ाधारकांचा शोध घेवून मालम ा उ प ाम ये वाढ करणे अशा अनेक कारे वसुली वाढिवणे आव यक आहे. यासाठी मा. आयु त 

सो., यांनी यांचे अंदाजप कीय िनवेदनात तािवत केले या अंदाजप कीय तरतदुीस जमा व खच या िशष स खाली नमूद केले माणे दु या 
सुचिव यात येत आहे.   
1) अथ संक पीय जमा बाजू -  

जळगाव शहर महानगरपालीकेला महारा  रा याचे मा. मु यमं ी ी.देव जी फडणवीस, जल संपदा मं ी व वैदयकीय िश ण मं ी मा.ना. 
िगरीषभाऊ महाजन, जळगाव शहराचे आमदार राजूमामा भोळे यांनी म.सुवण जयंती नगरेा थान महाअभीयान योजने अंतगत 100 कोटीचे अनूदान 

मंजूर केलेले आहे. परंतू शासनाने ही र कम जमा व खच  बाजू िठकाणी तरतदू केली नाही. तरी जमा व खच मधे म.सुवण जयंती नगरेा थान या 
लेखािशष खाली तरतदू कर यात यावी.  
2) अथ संक पीय खच बाजू – 

1) सावजनीक उदयाने यव था व दु तीसाठी शासनाने 1.00 ल  . ची तरतदू केलेली असून ती अपूण आहे असे वाटते. जळगाव शहरात जुने 

डॉ.शामा साद मूखज  उदयान, पारीकपाक उदयान, हेमू कलाणी बगीचा असे जूने बगीचे अनेक आहेत. यासाठी 5.00 कोटी . ची तरतदू कर यात 

यावी. 
2) बालगंधव खुले नाटयगृहा या दु तीसाठी शासनाने 0.0 तरतदू केलेली आहे. जळगाव शहरात बरेच नाटय ेमी कलावंत आहेत. या िठकाणी 
नाटय योग, सामाजीक, धाम क उप म सु  असतात यासाठी नाटयगृहा या यव था व दु तीसाठी 50.00 ल ची तरतदू कर यात यावी. 
3) जळगाव शहरातील कायरत दवाखाने या िठकाणी औषध व यं  सामु ीसाठी शासनाने 35.00 ल  तरतदू केलेली आहे. शहरातील दवाखाने 

अदयावत करणे या टीने व या िठकाणी सुिवधा पुरिवणे यासाठीची र कम ही फारच कमी असून ती 1.00कोटी कर यात यावी. 
4) जळगाव शहरातील िस नल यव था बरीच जुनी झाली आहे. जळगाव शहरातील िव तार व वाहतूक वाढली आहे. यासाठी शासनाने केलेली 
6.6 ल  .तरतदू वाढवून 1.00 कोटी . ची तरतूद कर यात यावी. 
5)  मशानभूमी यव था व दु तीसाठी शासनाने केलेली 50.00 हजाराची तरतदू फारच कमी आहे. तरी जळगाव शहरातील मशानभूमी 
यव था व दु तीसाठी 1.00 कोटी तरतदू कर यात यावी. 

6) र ते दु ती साठी येक भाग समीतीसाठी शासनाने 10.00ल  .ची तरतदू केलेली आहे ती येक भाग समीती िनहाय 50.00 ल  

कर यात यावी. 
7) गटार यव था व दु तीसाठीचा एक  िनधी शासनाने  फ त 50.00 हजाराची तरतदू केलेली आहे. ती  वाढवून 1.00 कोटी कर यात यावी 
तसेच येक भाग समीतीसाठीची तरतदू 2.00 ल  व न 5.00 ल  कर यात यावी. ब याच गावठाण भागाम ये जु या गटार ची अव था दयिनय 

अस याने दु तीची आव यकता आहे. 
8) संडास / मूतारी यव था व दु तीसाठीचा िनधी 1.00 ल  तरतूद केलेली आहे. ब याच िठकाणी संडाशीची दरुाव ता असून ही दु ती 
करणेसाठी हा िनधी वाढवून 50.00 ल  वाढव यात यावा. 
9) इमारत यव था व दु ती साठीचा िनधी 20.00 ल  व न 50.00 ल  वाढव यात यावा. 
10) यापारी संकूलांसाठी दु ती साठीचा 1.50 ल  इतकी तरतूद केली असून ब याच िठकाणातील यापारी संकुले या िठकाणी यापारी 
संकुला या टेरेसची दु ती, रेल ग दु ती, ेनेज या यव थेसाठी तसेच काही िठकाणी कॉ े ट ग करणे इ. यव था करणेसाठी ही तरतूद 3.00 

कोटी कर यात यावा. 
11) ि डा यायाम साही या साठीची तरतदू शासनाने केलेली नाही ती 1.00 कोटी इतकी कर यात यावी. 
12) ि डा पध /महापौर चषक यासाठीची केलेली तरतदू 30.00 हजार अपूण आहे. यासाठी म.शासनाने सी.एम.चषक व क  व रा य शासना या 
खेळासाठी िविवध आयोजना साठी योजना आखत असते यासाठी वाव िमळावा तसेच मनपा कमचा यांसाठी िविवध पध  घे यात यावेत. यासाठी 
25.00 ल ची तरतदू कर यात यावी. 
13) अंधअपंग क याण िनधी साठीची तरतूद 2.25 कोटीव न वाढवून 3.00 कोटी इतकी कर यात यावी. तसेच या योजनेची अंमलबजावणी 100 

ट के होणेसाठी शासनाने द ता यावी. 
14) महीला बालक याण िनधीसाठीची केलेली तरतदू 3.75 कोटीव न वाढवून 4.00कोटी इतकी कर यात यावी या योजनेची अंमलबजावणी 100 

ट के होणेसाठी शासनाने द ता यावी. 
15) जळगाव शहरात नवीन साव. संडाशी व मूता या साठी शासनाने 1.00 कोटी तरतदू केली आहे. जळगाव शहराचा वाढता िव तार पाहता 
केलेली तरतदू अपूण आहे यासाठी 3.00 कोटी तरतदू कर यात यावी.  
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16) नवीन इमारतीसाठी 1.50 कोटी तरतदू ठेव यात आलेली होती. जळगावशहराचा िव तार होवून उपनगरामधे दवाखाने, वाड ऑफीसेस, अनेक 

इमारती, योगा हॉल इ. नवीन इमारती बांधणेसाठी 5.00 कोटी तरतदू कर यात यावी.  
17) नवीन वाहन यव था या हेडखाली 75.00 ल  . िनधीची तरतदू केली असून नवीन वाहने खरेदी कामी हा िनधी  1.25 कोटी इतका वाढव यात 

यावा. (िवदयुत वाहने खरेदीसाठी) 

18) नवीन मशानभूमी साठीचा िनधी 50.00 ल  व न 2.00 कोटी वाढव यात यावा.  
19) मनपाने खरेदी केले या नवीन वाहनांचा िवमा काढावा लागणार अस याने वाहन िवमा खच ची र कम 23.44 ल  व न वाढवून 45.00 ल  

.कर यात यावी. 
20) मशानभूमी साठी लाकूड व दफनिवधीसाठीचे साही य मोफत पुरवीणेकामी शासनाने तरतदू प ास हजार . केली आहे तरी ती 1.00 कोटी . 
तरतदू कर यात यावी. व याबाबत शासनाकडे जळगावचे मा.आमदार राजुमामा भोळे, मा.महापौर हे याबाबत लेखापिर ण िवभाग व शासनाकडे 

मागदशन मागिवणेबाबतचे प  िदले आहे. याबाबतचा पाठपुरावा सु  आहे शासनाने शासनाचे मागदशन घेवून याबाबत अमंलबजावणी करावी. 
21) साफसफाई खरेदी करणे कामी शासनाने तरतुद केलेली 25.00 ल  कमी आहे. जळगाव शहरामधे कचरा संकलन करणेसाठी ड टबीन खरेदी 
करणेकामी व इतर िविवध साही य खरेदी करणेकामी तसेच मनपा सफाई कामगारांना लागणारे साही य खरेदी करणेकामी 1.00 कोटी .  तरतदू 

कर यात यावी.  
22) जळगाव शहरातील मनपा या मतदार यादीत नावे असलेले सव नागरीक यांचा अपघात िवमा काढणे◌ेसाठी 1.00 कोटी तरतदू कर यात यावी. 

शासनाने ही तरतदू 1.00ल  .केली आहे. 
23) जळगाव शहरातील जे मालम ाधारक िनयिमत मालम ा कर भरत आहेत व यांना 2 मुली आहेत यां या नावाने घरप ी लागू आहे अशा 
घरप ी धारकांना घरप ी 1 ट का िरबीट मालम ा करातनू दे यात  

यावा. ( शासनाचे कर सोडून )  

24) जळगाव शहरातून आलंिपक या खेळासाठी य न करीत असलेले खेळाडू जे रा य तरीय व रा ीय तरावर तीिनधी व असले या खेळाडंूना 
ो साहन हणून मदत कर यासाठी अटीशत  ठरवून घेवून 50.00 ल  . ची तरतदू कर यात यावी. 

25) जळगाव शहर महानगरपािलकेत सरदार व भभाई पटेल शासकीय इमारती या ांगणात लोहपु ष सरदार व लभभाई पटेल यांचा पुतळा 
उभारणे कामी तसेच जळगाव शहरात महापु षांचे पूतळे उभारणेकामी 1.00 कोटी . तरतदू कर यात यावी. 
3) अथ संक पीय तरतूदीसाठी शासनास केले या सूचना – 

1) मालम ा कराबाबतचे स ह ण माच 2019 अखेर पूण करावे सन 2015 ते 18 ही वसूली कमी अस याने ती वाढवून 100 ट के वसुलीसाठी 
य न करावे. 

2) खुला भुखंड कर वसुली वाढिवणेसाठी य न करावे या िठकाणी खु या भुखंडावर बांधकाम परवानगी व भोगवटा नगररचना िवभागाने िदले या 
आहेत हयासंबंधीची मािहती नगररचना िवभागाने कर वसुली व खुला भूखंड िवभागास लखेी कळवावी. या भुखंडावर यानंतरही अशी खुला भूखंड 

कराची आकारणी सु  आहे ती र  क न ता काळ घरप ी कराची आकारणी करणेबाबत भाग समीतीने कायवाही करावी.  

3) मनपाचे सूतीगृहांची दज ती वाढव यासाठी य न करावे. या मनपा या सूतीगृहांमधे वै कीय अिधकारी उपल ध नाही याबाबत िनयु ती 
न याने कर यात यावी. तसेच मनपा मधे अिधकारी वग िवशेषता डॉ टस व कमचारी वग मानधनावर (कं ाटी त वावर ) भर यात यावे याबाबत 

कायवाही शासनाने ता काळ सु  करावी. 
4) नवीन वृ गणना जीपीएस ारे करणेकामी केले या 50.00 ल  तरतूदीची काटेकोर अमंलबजावणी कर यात यावी.  
     वरील माणे दु ती सूचिव यात आ यानुसार शासनाने दशिवले या खच मधे .27,75,16,000/- इतकी वाढ होत आहे. यानुसार 

शासनाने जमा खच मधे दु ती करावी.  
  वरील माणे अंदाजप कात तरतूद केलेनुसार अपे ीत उ प  सा य करणेसंबंधी शासनाने द ता यावी. यामुळे अपे ीत िवकास कामे करणे 

श य होईल. तसेच सभापती या ना याने थायी सिमती या वतीने मी मा. आयु तांचे व शासकीय अिधका यांचे आभार य त करतो. यांनी थायी 
सिमतीस जमा व खच या तरतदूी व आकडेवारी उपल ध क न िद या. तसेच यात सुधारणा करणेसाठी थायी सिमती या सद यांचे व इतर 

महानगरपािलका सद यांचे ही आभार य त करतो. यांनी ा कामी सुधारणांसाठी िशफारशी के या या सव चे आभार य त करीत आहे. थायी 
सिमतीने केले या दु तीनुसार अंदाजप क महासभेपुढे मंजुरीसाठी िशफारस करीत आहे. 

ी.राज  पाटील :- सदर ठरावाला माझे अनुमोदन आहे.  
ी. नतीन लढढा :- अथ संक प सव सामा य नागर कांना दलासा देणारा आहे. कोणतीह  करवाढ दरवाढ कर यात आलेल  

नस या कारणाने आ ण एक वकासाचे धोरण डोळयासमोर ठेऊन अथ संक प तयार कर यात आला. याब ल मनापासुन मी 
अ भनंदन करतो. सभापती महोदयांनी अ यंत सुटसुट त असा प र ेचा पेपर तयार क न शासना या सुपुद क न टाकलेला 
आहे. आता शासनाला पेपर लवकरात लवकर सोडवुन कती अवधीम ये आ ण कती ट केवार ने शासन पास होईल या या 
संदभात कायवाह  करणे आव यक आहे. परंतु शेवट  अथसंक पात येक अथसंक प सादर करणार  य तीह  जळगांव 
शहरातील था नक यव ती असते आ ण या था नक य तीला या शहरा या गरजा आ ण या शहरा या ट कोणातुन एक 
आ मीयता असते. परंतु आता पयतचा जो अनभुव आहे. कुठ याह  अथ संक पाची पुतता ह  १००% होत नाह . हे आपण 
मा य करतो क  या म ये काह  तां क अडचणी असु शकती. परंतु १००% नाह . ९०%, ८०% पयत अथसंक पात जे जे काह  
उ द ट डोळयासमोर ठेवलेले असते. मग ते वसुल या अनषंुगाने असेल, उ प नवाढ या अनुषंगाने असेल कंवा 
उ प नवाढ या अनुषंगाने वकास कामांवरती दश व यात आले या खचा या अनषंुगाने असेल कारण ह  सव  Exercise जी 
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आहे ती शासनावर अवलंबुन आहे आ ण मा.आयु त साहेब आपण कत यद  आयु त आहात. भारतीय शासन सेवेमधुन 
आलेले आहात. आप याला अनुभव आहे. आप याकडुन अपे ा आहे क  अथ संक पाची अथ संक पपुत  होईल या ट ने 
आपण या सपुंण वषयाला गां भयाने घेऊन एक दशा दे याचा य न करावा.  
ी.अि वन सोनवणे :- थायी स मती सभापती यांनी सादर केलेले अंदाजप क मंजुर कर यात येत आहे. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .११५ पा रत कर यात आला. 

असा ठराव करणेत येत आहे क , सन २०१८-१९ चे सुधार त अदंाजप कासह सन २०१९-२० या व तीय वषाचे 
अंदाजप कास थायी स मतीने ठराव .९० द.२६/०२/२०१९  अ वये मा यता दान केलेल  आहे.  

थायी स मतीने सवकष वचार क न तसेच आयु त यांनी थायी स मती यां याकडेस सादर केले या जमा व 
खचा या गोषवारा ल ात घेवुन अंदाजप क तयार क न यास मा यता दान केलेल  असुन ते संयु तीक व यो य अस याने 
जळगांव शहर महानगरपा लकेचे सन २०१८-२०१९ चे र कम .९५७.७७,६३,३५२/- च ेसुधार त अंदाजप क तसेच  सन २०१९-
२० चे र कम .१४५८,६०,७६,१३९/- चे मुळ अंदाजप कास मा यता दान कर यात येत आहे.  

तसेच या मालम ताधारकानंा फ त एक कंवा दोन मुल  असतील याबाबत शासनाने अट -शत  तयार करा यात 
व यांची खा ी क न यांना घरप ी कर भर याम ये १% रबीट दे यात यावे. 

शासनाने व रल माणे अंदाजप कात यो य या दु ती क न प रपुण अथ संक पाची त सव स मा.सद यांना 
वतर त कर याची द ता यावी. सदर अंदाजप कां या छपाईसाठ  येणा या खचासह  या दारे मा यता दे यात येत आहे.  

तसेच खुला-भूखंडकर, महानगरपा लके या मालक या गाळयांची भाडे व कर वसुल  व इतर व वध करांचे संकलन व 
वसुल ची कायवाह  यापुढे संबंधीत भाग स मती माफत कर याची शासनाने तज वज करावी. 

 

सवानुमते मंजुर 
  अनुकूल मत े :-  ५९   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :- मराठे िजत  भगवानराव     
अनुमोदक :- पाट ल राज  झप    

 

         येणे माण ेरा गीतानतंर सभेचे कामकाज संप न झाले. 
 

  सह /- 
भोळे समा सरेुश  

                                                                                    महापौर 
                                                 जळगांव शहर महानगरपा लका,जळगांव 


