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क प िवभाग 

 

िवभागाची रचना काय कत ये यांचा तपिशल 

1 िवभागाचे नाव  क प िवभाग 

2 प ा  9 वा माळा बी वग, 17 मजली महानगरपािलका 
शासकीय इमारत, महा मा गांधी रोड जळगाव. 

3 दरु वनी मांक  0257-2222261,62,63,64,65 िव तारीत दरू वनी 
मांक - 192,193,194,195, 

4 काय लय मुख व पदनाम ी. एस.एस. भोळे, क प अिभयंता 
5 कोण या मं ालया या 

अिधन त 

नगरिवकास िवभाग, महारा  शासन. 

6 काय े  जळगाव शहर महानगरपािलका ह   

7 काय लयीन कामकाजा या 
वेळा 

सकाळी 10.00 ते सायंकाळी 6.00  

8 मािहती अिधकार िदन  काय लयीन कामकाजा या िदवशी दर शु वारी 
वेळ दपुारी 4.00 ते 6.00  

9 काय लयीन सु ा 2 रा व 4 था शिनवार, रिववार, इतर शासकीय सु ा 
10 काय लयाची संरचना  सोबत त ता िदलेला आहे. 
11 काय लयाची काय 1. महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 

नुसार कायवाही करणे. 
2. महारा  नागरी सेवा िनयम 1971 नुसार 

कायवाही करणे. 
3. शासना या वेळोवेळी िनगिमत केले या 

आदेशांची अंमलबजावणी करणे. 
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िवभागाची कत ये 

1 काय लयाची कत ये 1. जळगाव महानगरपािलका ह ीत पाणी पुरवठा, मलिन:सारण, 
र ते, नाले, गटारी, उ ाणपुल, रे वे उ ाणपुल, भुिमगत वाहन 

माग, जल व उज  लेखापरी ण, ई कामे करणेसाठी शासना या 
िविवध मागदशक सुचनांची अंमलबजावणी करणे. 

2. शासना या िविवध अनुदान िवषयक बांधकाम क पांची कामे 

करणेसाठी क प अहवाल तयार क न शासनास सादर करणे 

व पाठपुरावा करणे. 
3. महानगरपािलकेतील ई- ग हन स क पा या अंमलबजावणीचे 

काम करणे. 
4. महानगरपािलका ईमारतीत व इतर िठकाणी सुर ा यव था 

पुरिवणे. 
5. जळगाव महानगरपािलका मालकी या जागा िवकिसत 

करणेसाठी िवकासक त वावर ताव तयार करणे व याची 
अंमजबजावणी करणे. 

6. मा.आयु त सो. यां या आदेशानुसार िविवध कामे करणे. 
7. शासनाने स ह स ले हल बच मािकग साठी िन चत केले या 

िनकषांनुसार महानगरपािलका संबंिधत सेवांची माहीती िविवध 

िवभांगाकडून संकिलत क न सदरची माहीती दरवष  शासनास 

राजप ात िस द करणेसाठी कळिवणे. 
8. स ह स ले हल बच मािकग अंतगत िविवध सेवां या िन चत 

केले या मानकाचे उ ी ट गाठ यासाठी महानगरपािलका मा. 
आयु तां या अिधप याखाली गठीत सिमती या सभांचे 

आयोजन क न यात िनणय घेणे व यांची अंमलबजावणी 
करणेसाठी िवभाग मुखांना सुिचत करणे. 

9. काय लयातील अिधन त कमचारी यांचे िकरकोळ रजेस 

मा यता देणे, ह क रजा, वै कीय रजेसाठी िशफारस देणे, 
मािसक वेतनासाठी उप थतीची माहीती पाठिवणे. 

10. तसलमात, अिभलेखा न दी, ई यादी न दी, अिभले याचे जतन 

करणे.  
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मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 

करण 2 कलम 4 (1) (ख) (2) 
अिधकारी व कमचारी यांचे कामाचे व प, अिधकार व कत ये 

अ. ं . पदनाम  कामाचे व प व कत ये 

1 शहर अिभयंता 
थाप य -01 

 

1. क प अिभयंता यांचे कामकाजावर पयवे ण ठेवणे. 
2. क प अिभयंता यां या कडून ा त तावांची तांि क छाननी 

करणे अंदाजप कांना तांि क मा यता देणे व याची 
मा यतेसाठी िशफारस करणे. 

3. क प अिभयंता यांचे कडून ा त िबलांची छाननी करणे व 

मा यतेसाठी तािवत करणे. 
4. क प अिभयंता यां या िकरकोळ रजेस मा यता देणे. 
5. क प अिभयंता व यांचे अिधन त कमचारी यां या ह क, 

वै कीय रजां या मंजरूीसाठी िशफारस करणे. 
6. क प िवभागा या कामकाजाचा आढावा घेणे. 

2 क प अिभयंता 
थाप य -01 

 

1. शासना या िविवध येाजनाची माहीती घेणे, शासनाकडेस िविवध 

योजनां या िनिध या उपल धतेकामी क प अहवाल तांि क 

स लागार व किन ठ अिभयंता यांचे माफत तयार क न यास 

मा.आयु त सो. यांचे कडेस सादर क न थायी सिमती 
/महासभा यांची मा यता घेवून शासनाकडेस िनिध या 
उपल धतेसाठी सादर करणे. 

2. तांि क स लागार / क प यव थापन स लागार यां या 
गरजेनुसार यां या िनयु तीसाठी िनिवदा मागिवणे.  

3. मो ा क पांची कामे कर यासाठी िनिवदा मागिवणे. 
4. अमृत पाणी पुरवठा योजना, मलिन: सारण योजना, हरीत े ांची 

कामे करणे दैनंदीन यव थापन करणे. 
5. किन ठ अिभयंता,यां या कामकाजावर देखरेख ठेवणे. 
6. अिधन त कमचारी यां या िकरकोळ रजांना मा यता देणे. 
7. अिधन त कमचारी यांचेवर काय लयीन िनयं ण ठेवून, 

काय लयीन िनयमांचा भंग करणा या कमचारी यांचे वर 
कारवाही करणे. / कारवाहीची आ थापना िवभागाकडेस 
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तावना करणे. 
8. काय लयीन कमचारी यांचे सेवा गोपिनय अहवालावर िशफारसी 

करणे. 
10 काय लयीन कमचारी यांचे मािसक वेतनासाठी    
कमचा यां या मािसक हजेरीचे अहवाल पाठिवणे. 
११. क प िवभागाअंतगत िविवध कामां या देयकांची छाननी 
क न यास मा यतेकामी तािवत करणे. 
12. महासभेने मा यता िदले या वा षक अंदाजप कानुसार व 

मा.आयु त यां या आदेशानुसार खच वर अंकुश ठेवणे. क प 

िवभागा या िविवध कमचारी यां या कामकाजावर पयवे ण 

ठेवणे.  
13. महासभा / थायी सिमती सभा यां या बैठक ना उप थत 

राहणे. 
14. स ह स ले हल बच मा कग या मानकांचे उदी ट गाठ यासाठी 

िविवध िवभागांकडून संकिलत माहीतीचा आढावा घेवून 

बैठकांचे आयोजन करणे. 
15. महानगरपािलका ह ीत क प िवभागाअंतगत कामांचे गुण 

िनयं ण शासकीय तं  िनकेतन यांचेमाफत क न घेणे. 
16. िवकासक त वावरील िविवध क पांची कामे कर यासाठी 

िनिवदा संच तयार करणे / स लागार यांचे कडून तयार क 

न घेणे. 
17. मा.आयु त यां या आदेशांची अंमलबजावणी करणे. 
19. मािहती अिधकारी हणून नागरीकांना मािहती पुरिवणे. 

3 किन ठ अिभयंता 
थाप य -01 

1. िवकासक त वावरील कामांचे ताव तयार करणेकामी तांि क 

स लागारां या िनयु तीचे िनिवदा संच तयार करणे. 
2. िवकासक त वावरील ा त ताव िनिवदा सिमतीसमोर 

िनणयासाठी व मा यतेसाठी सादर करणे. 
3. ई - ग हन स या कामासाठी अिभक य या नेमणुका करणे. 
4. ई - ग हन सचे काम कर यासाठी अिभक य या कामावर 

पयवे ण ठेवणे. 
5. संकेत थळ तयार करणेकामी खाजगी अिभक य कडून कामे 
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क न घेणे व संकेत थळ अ ावत ठेवणे. 
6. िवकासक त वावरील कामां या बांधकामावर तांि क पयवे ण 

ठेवणे. 
7. अमृत पाणी पुरवठा योजना, मलिन: सारण योजना, हरीत े ांची 

कामे करणे दैनंदीन यव थापन करणे. 
8. स ह स ले हल बच मा कग या मानकांचे उदी ट गाठ यासाठी 

िविवध िवभागांकडून मािहतीचे संकलन करणे. 
9. संकेत थळ अ ावत ठेव यासाठी िविवध िवभागांकडून 

वेळोवेळी माहीती मागिवणे. 
10. क प िवभागातील सव बांधकामावर तांि क पयवे ण ठेवणे. 

अंदाजप कानुसार कामे करवून घेणे. 
11. अिधन त कमचारी यांचेवर िनयं ण ठेवणे. 
12. संगणकीकरणा या कामांसाठी मा.आयु तां या आदेशांनुसार 

कामे करणे. 
15. स ह स ले हल बच मािकग या मािहती या कामी शासनाकडेस  

      वत: उप थत राहून मािहती जमा करणे व संकेत थळावर   
       माहीती भरणे. 
16. महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1494 चे कलम 44    

    नुसार माहीती तयार करणे. 
17. सहा यक जनमाहीती अिधकारी हणून मािहती पुरिवणे          

     कामी जन मािहती अिधकारी यांना मदत करणे. 
4 िलपीक-01 / 

चौकीदार 
1. क प िवभागा या िविवध कामां या संिचका तयार करणे. 
2. िशपाई व िशपाई कम आवक जावक न द िलपीक यां या 

कायवाही वर िनयं ण ठेवणे. 
3. क प िवभागातील िविवध कामां या मंजरूीचे ताव तयार 

करणे व क प अिभयंता यांचे कडेस सादर करणे. 
4. क प िवभागातील कामांचे मािसक देयके तयार करणे व 

छाननी क न अदायगी साठी तािवत करणे. 
5. सव कार या संिचकांचे जतन करणे. 
6. अिधन त िशपाई कमचारी यांचे कामावर िनयं ण ठेवणे. 
7. शासन प यवहार, मािहती अिधकार, कलम 44, तारंांिकत / 
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अतारािंकत नांची मािहती तयार क न शासनाकडेस 

मुदतीत सादर कर यासाठी वरी ठांकडे सादर करणे. 
8. क प िवभागातील िविवध कामां या िनिवदा तयार करणे व 

िनिवदे या काय मानुसार िनिवदा वकारणे व यांची 
अंमलबजावणीची यव था करणे. 

9. िनिवदांचे तुलना मक त ते तयार क न वरी ठामंाफत िनिवदा 
सिमतीपूढे िनणयासाठी सादर करणे. 

10. कं ाटदारा या कामांबाबत वेळोवेळी नोटीस, सुचना वरी ठां या 
आदेशानुसार िनगिमत करणे कामी ताव सादर करणे. 

11. कामा या न दव ा अ ावत ठेवणे. 
12. द ताऐवजाचे वग करण न दवही तयार करणे, अ ावत ठेवणे. 

वेळोवेळी वरी ठां या तपासणीसाठी सादर करणे. 
10 िशपाई -01/ गवंडी 1. क प िवभागा या कामांसाठी िलपीका या अिधन त न या  

   मंजरूीसाठी काय लयात जमा करणे. 
2. टपाल वाटपाचे कामे व टपाल न दवही अ  यावत ठेवणे. 
3. काय लय व छतेची कामे करणे.  

11 िशपाई -02 मु य वेश दारा वर येणा या नागरीकांची तपासणी करणे. गुटखा 
आढळ यास दंड आकारणी करणे. 

12 िशपाई -03, मजरू 
- 05, िलपीक -01 

सकाळी 6.00 ते दपुारी 2.00 वाजेपय त १७ मजली शासकीय 
इमारतीत सुर ेचे यव थापन करणे, उदवाहन चालिवणे. वाहनतळ 
यव था करणे. 

13 िशपाई -02, मजरू 
- 05, िलपीक -01 

दपुारी 2.00 ते रा ी 10.00 वाजेपय त १७ मजली शासकीय 
इमारतीत सुर ेचे यव थापन करणे, उदवाहन चालिवणे. वाहनतळ 
यव था करणे. 

14 िशपाई -03 रा ी 10.00 ते सकाळी 10.00 वाजेपय त १७ मजली शासकीय 
इमारतीत सुर ेचे यव थापन करणे, उदवाहन चालिवणे. 
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अिधकारी व कमचारी यांचे शासिनक अिधकार 

अ. ं . पदनाम  शासिनक अिधकार 

1 शहर अिभयंता 1. क प िवभागाकडील अंदाजप कांना तांि क मा यता देणे. 
2. क प िवभागाकडील कामांची तपासणी करणे. 
3. .50,00,000/- पय त या अंदािजत रकमे या कामां या 

िनिवदा उघडणे. 
4. .50,00,000/- पय त या अंदािजत रकमे या कामां या 

करारना यावर मा.आयु त, थायी सिमती, महासभा यां या पुव 

मा यतेने वा री करणे.  
5. क प अिभयंता यांचे िकरकोळ रजेस, ह क रजेस, वै कीय 

रजेस िशफारस करणे. 
6. महारा  नागरी सेवा िनयम 1981 नुसार अिधन त अिधकारी व 

कमचारी यांचे सेवा िवषयक बाब ची िशफारस करणे. 
7. महारा  नागरी सेवा िश त व अपील िनयम 1979 नुसार 

कमचारी यांचेवर िनयं ण ठेवणे व आव यकतेनुसार कारवाही 
करणे / कारवाहीची िशफारस करणे. 

8. मोजणी पु तकांमधील परीमाणा या न दी तपासणे. 
9. कामाचे कायादेश िनगिमत करणे. 

2 क प अिभयंता 1. अिधन त कमचारी यांचे िकरकोळ रजेस, ह क रजेस, वै कीय 

रजेस िशफारस करणे. 
2. महारा  नागरी सेवा िनयम 1981 नुसार अिधन त अिधकारी व 

कमचारी यांचे सेवा िवषयक बाब ची िशफारस करणे. 
3. महारा  नागरी सेवा िश त व अपील िनयम 1979 नुसार 

कमचारी यांचेवर िनयं ण ठेवणे व आव यकतेनुसार कारवाही 
करणे / कारवाहीची िशफारस करणे. 

4. मोजणी पु तकां या न दी तपासणे. 
3 किन ठ अिभयंता 1. क प िवभागाकडील कामांवर देखरेख ठेवणे. 

2. क प िवभागाकडील अंदाजप के तयार करणे. 
3. अिधन त कमचारी यांचेवर िनयं ण ठेवणे. 
4. अिधन त कमचारी यांचे िकरकोळ रजेस िशफारस करणे. 
5. दैनंदीन बांधकामा या न दी मोजणी पु तकांत न द करणे. 
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अिधकारी व कमचारी यांचे िव ीय अिधकार 

अ. ं . पदनाम िव ीय अिधकार मय दा 
1 क प अिभयंता नाही नाही 
2 किन ठ अिभयंता नाही नाही 
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मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 

करण 2 कलम 4 (1) (ख) (3) 

िनणय घे या या ि येत अनसुर यात येणारी कायप दती, तसेच पयवे ण व उ रदािय व 

णाली 

अ. ं . कामाचे व प अपेि त कालावधी अिधकारी व कमचारी यांची 
भिुमका 

1 िवभाग तरावर 

अंदाजप क तयार करण े

  

 िकरकोळ कामे  02 िदवस किन ठ अिभयंता यांनी थळ 

िनरी ण क न अंदाजप क तयार 
करणे. 

 मोठी कामे . 1 ल  ते 

10 ल   

04 ते 08 िदवस किन ठ अिभयंता यांनी थळ 

िनरी ण क न अंदाजप क तयार 
करणे. 

 .11.00 ल  ते 

.50.00 ल   

12 िदवस किन ठ अिभयंता यांनी थळ 

िनरी ण क न अंदाजप क तयार 
करणे. 

 .51 ल  ते .1.00 

कोटी 
15 िदवस किन ठ अिभयंता यांनी थळ 

िनरी ण क न अंदाजप क तयार 
करणे. 

 .1.00 कोटी या वरील 

कामे 

90 िदवस किन ठ अिभयंता यांनी थळ 

िनरी ण क न अंदाजप क तयार 
करणे / वा तुिवशारद यांचे कडून 

अंदाजप क तयार क न घेणे. 
2 खाजगी तांि क 

स लागाराकडून 

अंदाजप के तयार करणे. 
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 स लागार िनयु ती 45 िदवस मा.आयु त याचें पुव मा यतेने 

िनिवदा िस द करणे व यास पुढील 

मा यता घेवून काय देश देणे 

करारनामा करणे. 
 अंदाजप क तयार क न 

घेणे 
  

 . 1.00 कोटी ते 

.10.00 कोटी  
60 िदवस किन ठ अिभयंता यांनी तांि क 

स लागार यांचे कडून अंदाजप क 

तयार क न घेणे. 
 .11.00 कोटी ते 

.25.00 कोटी 
90 िदवस  किन ठ अिभयंता यांनी तांि क 

स लागार यांचे कडून अंदाजप क 

तयार क न घेणे. 
 .26.00 कोटी ते 

.50.00 कोटी 
120 िदवस  किन ठ अिभयंता यांनी तांि क 

स लागार यांचे कडून अंदाजप क 

तयार क न घेणे. 
 .51.00 कोटी व 

यापुढील 

180 िदवस  किन ठ अिभयंता यांनी तांि क 

स लागार यांचे कडून अंदाजप क 

तयार क न घेणे. 
3 िवभाग तरावरील 

अंदाजप क तपासणी 
करण.े 

04 िदवस क प अिभयंता यांनी 
अंदाजप काची तपासणी करणे 

  02 िदवस शहर अिभयंता यांनी अंदाजप काची 
तपासणी करणे व तं◌ाि क मा यता 
देणे. 

4 खाजगी तांि क 

स लागाराकडून तयार 

कर यात आले या 
अंदाजप क -तपासणी 
करण.े 

08 िदवस क प अिभयंता यांनी 
अंदाजप काची तपासणी करणे 

  08 िदवस शहर अिभयंता यांनी अंदाजप काची 
तपासणी करणे व तं◌ाि क मा यता 
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देणे. 
05 अंदाजप कास 

मा.आयु त / थायी 
सिमती / महासभा यांची 
शासकीय मा यता घेणे  

01 िदवस क प िवभाग िलपीकाने शासकीय 

मा यतेचा अहवाल तयार करणे. 

  1/2 िदवस सावजिनक बांधकाम िवभाग 

लेखापाल यांनी लेखािशष तरतूद 

नमूद करणे 
  01 िदवस मु य लेखापरी क यांनी अंदाजप क 

मा यतेची िशफारस व काम 

करणेबाबत अहवाल देणे 
  01 िदवस मा. उपआयु त यांनी काम 

करणेबाबत व कामास शासकीस 

मा यतेसाठी मा.आयु त /मा. थायी 
सिमती सभा /मा. महासभा यांचे 

कडेस पाठिवणेबाबत िशफारस 

करणे. 
  02 िदवस शासकीय मा यतेसाठी मा.आयु त 

यांची मा यता / थायी सिमती कडे 

पाठिवणे / महासभेकडे पाठिवणे. 
  01 िदवस  क प  अिभयंता यांनी मा.आयु त 

यांची मा यता अस यास शासकीय 

आदेश तयार करणे व यावर 
मा.आयु त यांची वा री घेणे / 
थायी सिमती कवा महासभेकडेस 

ताव सादर करावयाचा अस यास 

तावाचे डॉकेट तयार क न 

नगरसिचव िवभागाकडे शहर 
अिभयंता यांचे वा रीने सादर 
करणे.  

06 अंदाजप कास थायी 10 िदवस नगरसिचव िवभाग यांनी अंदाजप क 
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सिमतीची शासकीय 

मा यता घेणे 
थायी सिमतीपुढे मंजरूीसाठी ठेवणे. 

व मा यतेनंतर ठरावाची त 

पाठिवणे. 
07 अंदाजप कास महासभेची 

शासकीय मा यता घेणे 
30 िदवस नगरसिचव िवभाग यांनी अंदाजप क 

महासभेपुढे मंजरूीसाठी ठेवणे. व 

मा यतेनंतर ठरावाची त पाठिवणे. 
08 भावप के मागिवणे 04 िदवस िलपीक यांनी भावप के तयार क न 

मा यता घेवून िस दीस देणे.  
09 िनिवदा मागिवणे 15 िदवस ते 90 

िदवस 

िलपीक यांनी िनिवदा सुचना तयार 
क न मा यता घेवून िस दीस देणे.  

10 भावप कास मा यता घेणे 02 िदवस िलपीक यांनी भावप काची छाननी 
क न मंजरूीसाठी तािवत करणे व 

मा यता घेणे. 
11 िनिवदेस मा यता  08 िदवस ते 35 

िदवस 

िलपीक यांनी िनिवदा सिमतीपुढे 

छाननी साठी व पुढील मा यतेसाठी 
ताव तयार क न सादर करणे व 

यास मा यता घेणे. 
12 कं ाटदार यांचेशी 

करारनामा करण ेकाय देश 

िनगिमत करणे. 

03 िदवस शहर अिभयंता कं ाटदाराशी 
करारनामा करणे व काय देश 

िनगिमत करणे. 
 

13 कामाचे दैनंदीन पयवे ण 

व मोजमाप ठेवणे 
कामा या कालावधीत किन ठ अिभयंता यांनी कामाचे 

पयवे ण, मोजमाप करणे, 
कं ाटदारास लेखी / त डी सुचना 
देणे, कामा या गतीबाबत वरी ठांना 
सुिचत करणे. 

14 कामाचे धावती दाने / 
अंितम दाने व कायपतुता 
माणप  देणे 

10 िदवस किन ठ अिभयंता यांचे 

मोजमापानुसार न द केले या 
देयकानुसार िलपीकाने देयक तयार 
करणे व यास मा यता घेणे. 

15 िकरकोळ कामे    
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16 िवकासक त वावरील कामे   

 िवकासक ताव तयार 

करण े

30 िदवस किन ठ  अिभयंता, क प अिभयंता, 
शहर अिभयंता, सहा यक संचालक 

नगररचना, मा. उपायु त, मा. 
आयु त, यांचेशी चच  िवचार 
िविनमय क न आव यकता 
भास यास सनदी लेखापाल यांची 
मदत घेवून ताव तयार करणे. 

17 तावास मा यता  08 िदवस िलपीक यांनी उपरो त तावास 

थायी सिमती सभे या मा यतेसाठी 
सादर करणे. 

18 तावानसुार िनिवदा 
मागिवणे. 

30 िदवस ते 90 

िदवस 

िलपीक यांनी मंजरू तावानुसार 
िनिवदा सुचना तयार क न यास 

मा यता घेवून िस दीस देणे. 
19 िनिवदा छाननी  15 िदवस / िनिवदा 

संचात नमूद 

के या माणे 

िलपीक यांनी किन ठ अिभयंता, 
क प अिभयंता यांचे माफत िनिवदा 

सिमतीपुढे छाननीसाठी व 

मा यतेसाठी ताव सादर करणे 

20 िनिवदा तावास मा यता 09 ते 35 िदवस िलपीक यांनी िनिवदा सिमती या व 

मा.आयु त यां या मा यतेने ताव 

िनिवदा वकृतीसाठी थायी सिमती 
सभा / महासभा यांचे कडेस सादर 
करणे व यास मा यता घेणे 

21 कं ाटदार यांचेशी 
करारनामा करण ेकाय देश 

िनगिमत करणे. 

15 िदवस कं ाटदाराशी करावयाचा करारनामा 
शहर अिभयंता यांनी िवधी परामष  

यांचे कडून तपासून यांचे अहवाल 

व िनदशानुसार अंितम करणे व 

कामाचा काय देश िनगिमत करणे. 
22 शासनाकडेस िविवध 

योजनांअंतगत ताव 
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सादर करणे. 
 मागदशक सचुनांचा 

आ यास करण े 

08 िदवस किन ठ अिभयंता, क प अिभयंता, 
शहर अिभयंता यांनी मागदशक 

सुचनांचा आ यास क न 

मा.आयु त यांचेशी िवचार िविनमय 

क न धोरण िन चती करणे. 
 ताव शासनाकडेस 

सादर करणे. 
वरील माणे वरील माणे अ. ं . 1 ते 07 नुसार 

कायवाही तािवत क न ताव 

मा यतेसह पुढील मा यतेसाठी साठी 
शासनाकडेस सादर करणे. 
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मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 

करण 2 कलम 4 (1) (ख) (4) 

वत:ची काय पार पाड यासाठी ठरिव यात आलेली मानके 

अ. ं . कामाचा कार पार पाड यास 

अपेि त कालावधी  
1 माहीती अिधकार अज नुसार माहीती पुरिवणे काय लयीन कामाचे 30 

िदवसांचे आत 

2 माहीती अिधकार िदन िदवशी काय लयीन माहीती नागरीकांस 

खुली करणे. 
दर शु वारी दपुारी 

4.00 ते 6.00  

3 लोकशाही िदन त ार अज वर कायवाही करणे /अजदारास 

कळिवणे. 
15 िदवस 

4 दैनंदीन त ार अज नुसार कायवाही करणे व संबंिधतास कळिवणे 08 िदवस ते  15 िदवस 

5 कं ाटदारा या अज वर कायवाही करणे. उदा. इसारा अनामत 

परतावा, सुर ा अनामत परतावा ई. 
15 िदवस 

6 मागणीनुसार शासकीय इमारतीत िकरकोळ दु तीची कामे 

करणे 

04 ते 08 िदवस 

7 ई - ग हन स कामाचा आढावा घेणे दैनंदीन 
8 शासकीय प यवहारावर कायवाही करणे. 02 ते 08 िदवस 

9 मागणीनुसार शासकीय इमारतीतील मो ा व पा या 
दु तीचे नवीन कामे अहवाल तयार करणे. 

कामाचा कालावधी व 

िववरण वरील कलम 3 

म ये प ट कर यात 

आलेले आहे. 
. 

 

 

 



जळगाव शहर महानगरपािलका जळगाव 

Jalgaon City Municipal Corporation Jalgaon 

क प िवभाग 

 

 

 

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 

करण 2 कलम 4 (1) (ख) (5) 

काय पार पाड यासाठी कमचारी वग कडून वापर यात येणारे िनयम, िविनयम, सचुना, िनयम 

पु तका आिण अिभलेख 

 

अ. ं . कामे िनयम/ िविनयम / सचुना / िनयम पु तका/ अिभलेख 

1 बांधकामे / िनिवदा / कं ाट  

ई. िवषयक 

1. महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 

2. महारा  सावजिनक बांधकाम िनयम पु तका. 
3. महारा  सावजिनक बांधकाम लेखा संहीता. 
4. नगरपािलका शासन संचालनालय यांचे कडून 

िस द कर यात आलेले थायी िनदश. 
5. महारा  नगरपािलका लेखासंहीता 1971. 
6. शासनाकडून वेळोवेळी िनगिमत होणा या मागदशक 

सुचना व िनदश. 
7. महारा  नागरी सेवा िनयम 1981. 
8. महारा  नागरी सेवा िश त व अपील िनयम 1979 

9. भारतीय मानके. (Indian Standard Specification)   
2 माहीती अिधकार माहीती अिधकार अिधिनयम 2005 

3 उपिवधी त कालीन जळगाव नगरपािलका मंजरू उपिवधी  
 

 

 

 

 



जळगाव शहर महानगरपािलका जळगाव 

Jalgaon City Municipal Corporation Jalgaon 

क प िवभाग 

 

 

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 

करण 2 कलम 4 (1) (ख) (6) 

िवभागात असले या कवा िवभागा या िनयं णा खाली असले या द ताऐवजाचे िववरण 

अ. ं . द ताऐवजाचे वणन  द ताऐवजाचा कार 

1 आवक जावक नोदवही अ -वग 

2 करारनामे, काय लयीन आदेश पु तक, काम पूण झा याचे 

इितवृ , काम पूण झा याचे माणप , मोजणी पु तकाचा नमुना 
ब -वग 

3 र कम .10,000/- पय त या कामाचे / दु ती या कामाचे 

नकाशे अंदाजप क, मंजरूीचे आदेश 

क-01 -वग 

4 बांधकाम /दु ती या कामाची कागदप े, िनिवदा /करारनामे क -वग 

5 टपाल पु तके ड -वग 
 

टीप: वरील माणे वगवारी नुसार कागदप े ही काम पूण झा यावर व याचे लेखापरी ण           

झा यानंतर अिभलेखा िवभागाकडे जमा कर यात येतात. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



जळगाव शहर महानगरपािलका जळगाव 

Jalgaon City Municipal Corporation Jalgaon 

क प िवभाग 

 

 

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 

करण 2 कलम 4 (1) (ख) (7) 

धोरण तयार कर या या कवा याची अंमलबजावणी करणे या संबंधात लोकां  ◌ी िवचार 

िविनमय कर यासाठी कवा लोकांकडून िनवेदने केली जा यासाठी अ त वात असले या 
यव थेचा तपिशल 

अ. ं . योजनाचे नाव िवभागामाफत असलेली यव था 
1 त ारी  

 िवभागाअंतगत थेट त ार कर यासाठी  िवभागाअंतगत 9 या मा यावर त ार 
वकार याची यव था कर यात 

आलेली आहे. 
तसेच जळगाव महानगरपािलके या 

SMART Jalgaon या मोबाईल 
अ लीकेशन दारे त ारी दाखल करता 

येतात. 
महानगरपािलके या ७९०००५१००० या 

कॉल सटर वर फोन क न त ार 
न दिवता येते. 

2 लोकशाही िदन  दर मही या या 1 या सोमवारी त ार, 
िनवेदने सम  वकारली जातात. 

3 िनवेदने, सुचना, हरकती मागिवणे महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 

1949 चे तरतूदीनुसार आव यक बाबतीत 

नागरीकांकडून हरकती, सुचना 
नागरीकांकडून वृ  प ात सुचना िस द 

क न मागिव याची यव था आहे. 
4 त ारी अज / िनवेदने महानगरपािलका काय लयात काय लयीन 

वेळेत दररोज (सुटीचे िदवस वगळून) 
िवभाग मुखांकडे, शासकीय 



जळगाव शहर महानगरपािलका जळगाव 

Jalgaon City Municipal Corporation Jalgaon 

क प िवभाग 

 

काय लयात पही या मा यावर, 
मा.आयु त, मा. उप आयु त यां या 
काय लयात सम  भेटून त ार, िनवेदने 

दे याबाबत चिलत यव था आहे. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



जळगाव शहर महानगरपािलका जळगाव 

Jalgaon City Municipal Corporation Jalgaon 

क प िवभाग 

 

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 

करण 2 कलम 4 (1) (ख) (8) 

अ. ं . स ला दे या या 
योजनाथ दोन कवा 

अिधक य त चा समावेश 

असले या मंडळाचे, 
सिम यांचे, आिण अ य 

िनकायांचे िववरण 

मंडळाचे, सिम यांचे, आिण 

अ य िनकायांचे बैठकी 
नागरीकांसाठी खलुी आहेत 

कवा कसे ?  

या बैठक ची इितवृ े 
जनतेस पाहावयास उपल ध 

/ िमळ याजोगी आहेत 

कवा कसे ? 

1 थायी सिमती सभा नाही होय 
2 महासभा नाही होय 
3 िनिवदा सिमती नाही होय 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



जळगाव शहर महानगरपािलका जळगाव 

Jalgaon City Municipal Corporation Jalgaon 

क प िवभाग 

 

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 

करण 2 कलम 4 (1) (ख) (9) 

अिधका यांची व कमचारी यांची िनदिशका 

अ. ं . अिधकारी / कमचारी यांचे 

नाव 

पदनाम मळू खाते पगार प क 

ं . 
1 सुिनल सुयकांत भोळे क प  

अिभयंता 
सावजिनक बांधकाम 

िवभाग 

1315 

2 योगेश काश बोरोले किन ठ 

अिभयंता 
सावजिनक बांधकाम 

िवभाग 

-- 

3 र व  िपतांबर चौधरी  िलपीक  पाणी पुरवठा 981 
4 अिनल गोरख करोिसया िलपीक पाणी पुरवठा 1884 
5 अ ण गंगाराम सपकाळे चौकीदार सावजिनक बांधकाम 31 
6 रामे वर नारायण चकणे टंक लेखक सामा य शासन 4138 
7 िवलास नारायण पाटील गवंडी सावजिनक बांधकाम 3031 
8 जगदीश रामचं  दामले िशपाई   3373 
9 िदलीप गणपत घेाडे वार िलपीक / सुर ा 

अिधकारी 
पाणी पुरवठा 3अ 

10 रणिजत अमृत चौधरी सुर ा र क / 
उदवाहन चालक  

सावजिनक बांधकाम 2952 

11 अ सईद अ मजीद सुर ा र क / 
उदवाहन चालक  

आरो य िवभाग 3239 

12 िदलीप अ णा सोनार सुर ा र क / 
उदवाहन चालक  

सावजिनक बांधकाम 3080 

13 गणेश शामराव सपकाळे  सुर ा र क / 
उदवाहन चालक  

पाणी पुरवठा 2759 

14 ाने वर शामराव सोनवणे सुर ा र क / 
उदवाहन चालक  

पाणी पुरवठा 2774 

15 कृ णा यशवंत देशमुख सुर ा र क / आरो य िवभाग 2929 



जळगाव शहर महानगरपािलका जळगाव 

Jalgaon City Municipal Corporation Jalgaon 

क प िवभाग 

 

उदवाहन चालक  
16 िवजय सुभाष वाघ  सुर ा र क / 

उदवाहन चालक  
पाणी पुरवठा 2574 

17 राज  देवराम सपकाळे सुर ा र क / 
उदवाहन चालक  

सावजिनक बांधकाम 3059 

18 राम बबन पवार सुर ा र क / 
उदवाहन चालक  

सावजिनक बांधकाम  

19 काश बापू धांडरे सुर ा र क / 
उदवाहन चालक  

पाणी पुरवठा 1795 

20 गुलाम नवी शेख इ ाहीम िलपीक / सुर ा 
अिधकारी 

पाणी पुरवठा 176 

21 िदलीप िव वनाथ सोनवणे सुर ा र क / 
उदवाहन चालक  

घरपटटी िवभाग 2560 

22 िकरण इ वर च हाण सुर ा र क / 
उदवाहन चालक  

सावजिनक बांधकाम 2933 

23 अिनल नामदेव महाजन सुर ा र क / 
उदवाहन चालक  

सावजिनक बांधकाम 73 

24 लिलत रिव  चंदनकर सुर ा र क / 
उदवाहन चालक  

घरपटटी िवभाग 2562 

25 िव णू भगवान तायडे सुर ा र क / 
उदवाहन चालक  

दवाखाना िवभाग 2992 

26 साहेबराव िभवसन पाटील सुर ा र क / 
उदवाहन चालक  

सावजिनक बांधकाम 3122 

27 अशोक सोनु िवसपुते सुर ा र क / 
उदवाहन चालक  

सावजिनक बांधकाम 3112 

28 दीप न थ ुकोळी मजरू / वाहन 
तळ 

पाणी पुरवठा 2775 

29 सोमा नामदेव महाजन मजरू / वाहन 
तळ 

पाणी पुरवठा  2864 

 



जळगाव शहर महानगरपािलका जळगाव 

Jalgaon City Municipal Corporation Jalgaon 

क प िवभाग 

 

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 

करण 2 कलम 4 (1) (ख) (10) 

येक अिधकारी व कमचारी यांना िमळणारे मािसक वेतन 

अ. ं . अिधकारी / कमचारी 
यांचे नाव 

पदनाम मळू खाते एकुण मािसक 

वेतन 

1 सुिनल सुयकांत भोळे क प  
अिभयंता 

सावजिनक बांधकाम 

िवभाग 

सदरची माहीती 
आ थापना 
िवभागा या 

माहीती पु तकेत 
आहे. 

2 योगेश काश बोरोले किन ठ 

अिभयंता 
सावजिनक बांधकाम 

िवभाग 

3 र व  िपतांबर चौधरी  िलपीक  पाणी पुरवठा 
4 अिनल गोरख करोिसया िलपीक पाणी पुरवठा 
5 अ ण गंगाराम सपकाळे चौकीदार सावजिनक बांधकाम 
6 रामे वर नारायण चकणे टंक लेखक सामा य शासन 
7 िवलास नारायण पाटील गवंडी सावजिनक बांधकाम 
8 जगदीश रामचं  दामले िशपाई   
9 िदलीप गणपत घेाडे वार िलपीक / सुर ा 

अिधकारी 
पाणी पुरवठा 

10 रणिजत अमृत चौधरी सुर ा र क / 
उदवाहन चालक  

सावजिनक बांधकाम 

11 अ सईद अ मजीद सुर ा र क / 
उदवाहन चालक  

आरो य िवभाग 

12 िदलीप अ णा सोनार सुर ा र क / 
उदवाहन चालक  

सावजिनक बांधकाम 

13 गणेश शामराव सपकाळे  सुर ा र क / 
उदवाहन चालक  

पाणी पुरवठा  

14 ाने वर शामराव सोनवणे सुर ा र क / 
उदवाहन चालक  

पाणी पुरवठा  

15 कृ णा यशवंत देशमुख सुर ा र क / आरो य िवभाग  



जळगाव शहर महानगरपािलका जळगाव 

Jalgaon City Municipal Corporation Jalgaon 

क प िवभाग 

 

उदवाहन चालक  
16 िवजय सुभाष वाघ  सुर ा र क / 

उदवाहन चालक  
पाणी पुरवठा  

17 राज  देवराम सपकाळे सुर ा र क / 
उदवाहन चालक  

सावजिनक बांधकाम  

18 राम बबन पवार सुर ा र क / 
उदवाहन चालक  

सावजिनक बांधकाम  

19 काश बापू धांडरे सुर ा र क / 
उदवाहन चालक  

पाणी पुरवठा  

20 गुलाम नवी शेख इ ाहीम िलपीक / सुर ा 
अिधकारी 

पाणी पुरवठा  

21 िदलीप िव वनाथ सोनवणे सुर ा र क / 
उदवाहन चालक  

घरपटटी िवभाग  

22 िकरण इ वर च हाण सुर ा र क / 
उदवाहन चालक  

सावजिनक बांधकाम  

23 अिनल नामदेव महाजन सुर ा र क / 
उदवाहन चालक  

सावजिनक बांधकाम  

24 लिलत रिव  चंदनकर सुर ा र क / 
उदवाहन चालक  

घरपटटी िवभाग  

25 िव णू भगवान तायडे सुर ा र क / 
उदवाहन चालक  

दवाखाना िवभाग  

26 साहेबराव िभवसन पाटील सुर ा र क / 
उदवाहन चालक  

सावजिनक बांधकाम  

27 अशोक सोनु िवसपुते सुर ा र क / 
उदवाहन चालक  

सावजिनक बांधकाम  

28 दीप न थ ुकोळी मजरू / वाहन 
तळ 

पाणी पुरवठा  

29 सोमा नामदेव महाजन मजरू / वाहन 
तळ 

पाणी पुरवठा   

 



जळगाव शहर महानगरपािलका जळगाव 

Jalgaon City Municipal Corporation Jalgaon 

क प िवभाग 

 

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 

करण 2 कलम 4 (1) (ख) (11) 

योजनांचा तपिशल, तािवत खच, संिवतरीत केले या रकमांचा अहवाल 

जळगाव शहर महानगरपािलका जळगाव 

१) अमतृ अिभयान पाणी परुवठा योजना  
 अंदािजत र कम   : . २४९,१६,३५,९९४/-  (दरसुची २०१५-२०१६) 
 िनिवदा र कम   : . १९१,८६,५४,९९३/-   ( थाप य कामे)  
 शासकीय मा यता  : शासन िनणय ं .अमृत-२०१६/ . ं .१४५(४)/निव-३३ .िद. २३.०६.२०१६ 

 क  शासन ५०% रा य शासन २५% महानगरपािलका िह सा २५% 
िव ीय आकृतीबंध . १२४.५८ कोटी . ६२.२९८ कोटी . ६२.२९८ कोटी 
उपल ध िनधी . १२.४३ कोटी . ६.२१८ कोटी .३३.७४ कोटी 

 तांि क मा यता  : मा मु य अिभयंता, महारा  जीवन ािधकरण ादेिशक िवभाग नािशक  
यांचेकडील प  ं .मुअ/नािशक/तांशा-१/ता.ंमा./पुनसुधा/ ७६०/२०१६  िदनांक  
२१/०४/२०१६ 

 योजनेत समािव ट उपांगे :१) पा या या उंच टाकीस जोडणा या जलवाही या (२२.०१ िक.मी.)  
२) पा या या उंच टा या सं या ०७. 
३) िवतरण वाही या.  
४) सोलर पॉवर ला ट.०.५ मेगावॅट. 
५) संप पंप हाऊस. 
६) संगणकीय पयवे ण णाली. 

 स थती -   सदर करणी िनवीदा कायवाही क न सव त कमी आलेले दर म तेदार मे.  
जैन इिरगेशन िस टीम िल. जळगाव यांनी वाटाघाती अंती िनवीदा र कमेवर 
४.३४ ट के कमी दराने तयारी दशिव यामुळे यास थायी सिमती ठराव . 
७१५, िदनांक २७/१०/२०१७ अ वये मा यता िमळालेली आहे. सदर तावासही 
रा य तरीय सिमतीची मा यता िदनांक १०/११/२०१७ रोजी ा त झालेली 
अस याने म तेदार मे. जैन इिरगेशन िस टीम िल. जळगाव यांना िदनांक 
१७/११/२०१७ रोजी कामाचे काय देश दे यात आलेले असुन म तेदाराने 
स ह णाचे कामांस सु वात केलेली आहे. 
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(२) अमतृ अिभयान मलिन: सारण योजना  
 
 अंदािजत र कम   : . १३८,१३,४१,००१/-  (दरसुची २०१५-२०१६) ट पा १ 

 िनिवदा र कम   : . १३१,५६,४६,३६०/-   ( थाप य कामे)  

 शासकीय मा यता  : शासन िनणय ं .अमृत-२०१६/ . ं .२४९/निव-३३ िद.०२.०६.२०१७ 

 क  शासन ५०% रा य शासन २५% महानगरपािलका िह सा २५% 
िव ीय आकृतीबंध . ६९.०५ कोटी . ३४.५३३ कोटी . ३४.५३३ कोटी 
उपल ध िनधी ० ० ० 

 

 तांि क मा यता  : मा मु य अिभयंता, महारा  जीवन ािधकरण ादेिशक िवभाग नािशक  
यांचे कडील प  ं .मुअ/नािशक/िचशा/८९६/२०१७  िदनाकं २३/०५/२०१७ 
 . १३८,१३,४१,००१/- (५ वष देखभालीसह .१६८,१४,१७,७४१) 

 योजनेत समािव ट उपांगे :मलिन: सारण वाही या, वेट वेल व पंप हाऊस, मु य उ ववाहीनी, पंप ग  
मिशनरी, मलिन: सारण क , रे वे ा सग, इतर कामे, मलिन: सारण वाहीनी 
जोडणी. 

  िनिवदा िस दी  :ई िनिवदा ं . ७२३ िदनांक १८.०६.२०१७ ला ५ वेळा मुदतवाढ दे यात आलेली  
आहे. 

 िनिवदा उघड याचा िदनांक : िदनांक १६.०९.२०१७. 

 ा त िनिवदाकारांची नावे : (१) जैन इरीगेशन िस टी स िल, जळगाव (अंदािजत दरावर १९.९३% जादा ) 

  (२) ल मी क शन, अहमदाबाद. (अंदािजत दरावर २५.२५% जादा ) 

 स थती -   सव त कमी दर असलेले म तेदार मे. जैन इिरगेशन िस टीम िल. जळगाव यांनी  

वाटाघाटी अंती अंदाजीत र कमेवर १३.९९ ट के जा तीचे दराने काम करणेची 

तयारी दशिवली आहे. सदर दराची चलीत दरसुचीशी तुलना केली असता 

म तेदार यांनी िदलेले दर चलीत दर सुची पे ा ०.१८ ट के कमी येतात यास 

महानगरपािलका थायी सिमती सभा ठराव . ७१७, िदनांक २७/१०/२०१७ 

अ वये मा यता िमळालेली असुन ताव रा य तरीय या मा यतेसाठी िदनांक 

३०/१०/२०१७ रोजी पाठिव यात आलेला आहे. अ ाप िनवीदा तावास 

मा यता िमळालेली नाही. 
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(३) अमतृ योजनेतील हिरत े  क पांची सदय थती. (DPR/Tendering/execution) 
 जळगाव महानगरपािलकेने हिरत े ाचा िवकास कर यासाठी खालील माण ेकामे हाती घेतलेली असुन 
यांची सदय थती खालील माणे आहे. (सन २०१५-२०१६, सन २०१६-२०१७ या मंजूर तावांची थती) 

तसेच सन २०१७-२०१८ साठी एकुण २० जागा िन चत केले या असून याबाबतची सदय थती सेाबत या 
त तयात दे यात येत आहे. 

अ 
नं. 

सन भुमापन मांक े फळ अंदािजत र कम कामाची सदय थती 

१ २०१५-
२०१६ 

मेह ण स न.ं 
४६४/४ब-५अ, 
४६४/५ब खुली जागा 

१११७८.७५ 
चौरस मीटर 

.९९,९५,८१३/- 

कामास कामास शासन िनणय ं .अमृत 
२०१६/ . ं .१४६/निव३३ िदनांक 
२०.१२.२०१६ नुसार सन २०१५-१६ 
अंतगत शासकीय मा यता िमळालेली 
असुन िदनांक २०.०६.२०१७ ला 
कामाचे काय देश दे यात आलेले आहे. 
काम सु  आहे. 

२ २०१६-
२०१७ 

िनमखेडी िशवार गट 
नं.७८ खुली जागा  

३२९०.०० 
चौरस मीटर .१६,३२,७२३/- कामास शासन िनणय ं .अमृत 

२०१६/ . ं .१८७/निव३३ िदनांक 
०७.०६.२०१७ नुसार सन २०१६-१७ 
अंतगत शासनाची शासकीय मा यता 

ा त झालेली आहे. िनिवदा ीया पुण 
झालेली होती तथािप जी एस टी मुळे 
पु हा कर यात येत आहे. 
 

३ २०१६-
२०१७ 

जळगाव टी पी कम 
ं .२, अंितम भुखंड ं . 

५५८ खुली जागा 

४२०५.६० 
चौरस मीटर .१८,८५,८५६/- 

४ २०१६-
२०१७ 

प ाळा गट नं २८ खुली 
जागा 

४२७४.०० 
चौरस मीटर .२३,६१,८८७/- 

५ २०१६-
२०१७ 

टी पी कीम नं २ अंितम 
भुखंड ं . ४७४ 
(िववेकानंद नगर)  

१८८५ चौरस 
मीटर  .७,७४,९६७/- 

६ २०१६-
२०१७ 

जळगाव िशवार स नं 
२८०  

२०५४ चौरस 
मीटर  

.८३,२४,७७३/- 
७ २०१६-

२०१७ 
जळगाव िशवार गट नं 
६९ 

२३१८ चौरस 
मीटर  

८ २०१६-
२०१७ 

मेह ण तलावालगत 
हरीत े  िवकिसत 
करणे. 

 

(स लागार असीम गोकण हरवंश) 
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सन २०१७-२०१८ साठी तािवत जागांची माहीती 
 

अ 
नं. 

सन भुमापन मांक े फळ अंदािजत 
र कम 

कामाची 
सदय थती 

१ २०१७-२०१८ िनमखेडी गट न.ं १०५  खुली जागा खोटे 
नगर या समोरील भाग, मयूर सोयायटी 

४०६४ चौरस मीटर .१३.१६ 
ल  

सदर कामांचे 
क प अहवाल 

व अंदाजप के 
शासन िनयु त 

स लागार 
असीम गोकण 
हरवंश  मंुबई 

यांचेकडून ा त 
झालेल ेअसून 

यानुसार 
िनिवदा ि या 

सु  आहे. 

२ २०१७-२०१८ िनमखेडी गट नं ११२/१/१/२ खुली जागा 
हीरागैारी पाक व ११२/१/१/३ 

२२०० चौरस मीटर .२७.६३ 
ल  

३ २०१७-२०१८ न.र.यो. ं .२ अंितम भुखंड ं .५१६  
ढाकेवाडी  

१८०० चौरस मीटर .६.०३ 
ल  

४ २०१७-२०१८ मेह ण सन ं२५४/१/२ खुली जागा 
ितक गृह उदयोग जवळ 

११४० चौरस मीटर .२.४३ 
ल  

५ २०१७-२०१८ गट नं.१२८, गट नं.१२९/२+३, गट 
नं.१३०/१ खेडी िशवार खुली जागा हॉटेल 
जा हवी या बाजूस 

११०० चौरस मीटर .१०.९६ 
ल  

६ २०१७-२०१८ प ाळा सनं १४५, १४३, १५१/१ खुली 
जागा, रामानंद नगर घाट 

३८०० चौरस मीटर .१४.४६ 
ल  

७ २०१७-२०१८ आर ण ं .२२ जळगाव ४९७ बिगचा 
जापत नगर, रे वे लाईनला लागुन  

२९३४ चौरस मीटर .१०.५५ 
ल  

८ २०१७-२०१८ मेह ण सन ं४५२ खुली जागा 
नुतन वष  कॉलनी, हनुमान कॉलनी जवळ 

२९४० चौरस मीटर .२०.६७ 
ल  

९ २०१७-२०१८ मेह ण सनं ४१५/२ द  मंदीर, नेह  नगर 
खुली जागा 

२६०१ चौरस मीटर .११.१६ 
ल  

१० २०१७-२०१८ जळगाव स नं.६९/१ खुली जागा  
ानदेव नगर या (१०० फु.) मागील बाजूस  

१३४० चौरस मीटर .१.१८ 
ल  

११ २०१७-२०१८ मेह ण स नं २५०/३ + स नं २५१ खुली 
जागा  

५३०७ चौरस मीटर .१७.६४ 
ल  

१२ २०१७-२०१८ मेह ण स.नं.४४९ खुली जागा (वंृदावन 
बिगचा) मोहन नगर 

२४८९ चौरस मीटर .७.९१ 
ल  

१३ २०१७-२०१८ मेह ण स.नं.४५५/४ खुली जागा मोहाडी 
ते को हे िह स १०० फुटी रोड लगत  

१७२१ चौरस मीटर .३.५७ 
ल  

१४ २०१७-२०१८ प ाळा िशवार ६१/१/अ + ६१/२+३ खुली 
जागा (शारदा िवदया मंदीर जवळ) 

३७२७ चौरस मीटर .१३.४६ 
 ल  

१५ २०१७-२०१८ मेह ण ३१/१ अ जठा सोसायटी खुली 
जागा ा सपोट नगर या मागे 

३५५४ चौरस मीटर .१२.७५ 
ल  

१६ २०१७-२०१८ जळगाव शहर स.नं.३०४/१/२ खुली जागा 
मकरा पाक 

२६११ चौरस मीटर .४.५० 
ल  

१७ २०१७-२०१८ जळगाव शहर स.नं.९१ खुली जागा, खेडी १५८५ चौरस मीटर .७.८५ 
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रोड ल  
१८ २०१७-२०१८ जळगाव स नं २७८ खुली जागा  

यामची आई बालोदयान 
३०५० चौरस मीटर .३.८७ 

ल  
१९ २०१७-२०१८ जळगाव स.नं. २७६ हनुमान मंदीर रगरोड 

लगत 
१६३६ चौरस मीटर .२.६६ 

ल  
२० २०१७-२०१८ महानगरपािलका हददीत र या या बाजूस 

झाडे लावणे 
 . ७.४६ 

ल  
एकुण  . २.०० 

कोटी 
 

 

(४) जळगाव शहरातील रे वे उडडाणपलुांबाबत  
 
रे वे िक.मी. ४२० / ९-११ या िटकाणी जु या िशवाजीनगर उडडाणपुलाचे पनुबांधकाम  

जळगाव रे वे िकमी ४२०/९-११ येथे जुना उडडाणपुल अ त वात असुन यास १०२ वष पे ा जा त 
कालावधी झालेला आहे. यामुळे सदर उडडाणपुला या बाधंकामाची वैधता संपलेली अस याने या िठकाणी 
महानगरपािलकेने नवीन उडडाणपुला या बाधंकामाची तावना केलेली होती. सदर उडडाणपुला या नकाशांना 
रे वे िवभागाची िद.२३.०८.२०१३ ला मा यता िमळालेली आहे.  

उडडाणपलूा या बांधकामाची ठळक वैिश टये खालील माणे : 
अ) उडडाणपूलाची एकुण ं दी     : १४.५० मीटर 
ब)  तािवत पादचारी माग ची ं दी (दो ही बाजूस)  : १.५०  मीटर 
क) तािवत उडडाणपूलाची एकुण लांबी    : २००  मीटर 

                (िशवाजी नगर कडील जोडर ता व िज हा परीषदेकडील जोडर ता ध न) 
सदय थतीत या उडडाणपुलावरील अवजड वाहतूक िदनांक ०४.०८.२०१६ पासून बंद कर यात आलेली 

आहे. यानुसार सदर कामी रा य शासनाने िनधी उपल ध क न दे याबाबत महानगरपािलकेने िद.०९.०९.२०१६ 
नुसार शासनास िवनंती केलेली आहे. सदर पुला या बाधंकामाबाबत यव थापक म य रे वे भुसावळ यांचे 
काय लयात िद.२३.११.२०१६ रेाजी बैठक झालेली असून सदर बैठकीत महानगरपािलकेची आ थक परी थती 
नस याने पुला या बांधकामासाठी महानगरपािलका िनधी देवू शकत नस याचे प ट कर यात आलेले आहे. सदर 
पुलाचे िठकाणी रे वे दारे ितस या व चौ या लाईनचे िव तारीकरण होणार आहे व यासाठी हा पुल न याने 
बांधावाच लागणार आहे. सदर उडडाणपूला या बांधकामासाठी िदनांक ३०.१२.२०१६  रोजी या प ानुसार रे वे 
िवभागाने ५० ट के िनधी दे याची दशिवलेली आहे.  
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िशवाजी नगर उडडाणपुल िनम णासाठी एकुण .२२.४० कोटी खच अपेि त आहे. या खच त  ८.३६ 
कोटी खच हा रे वे िवभागाने कळिवलेला असुन, रे वे हददीतील कामासाठी येणार आहे उवरीत खच हा जोडर ते 
तयार कर यासाठी येणार आहे. जळगाव महानगरपािलकेची आ थक परी थती िबकट अस याने व 
महानगरपािलका या उडडाणपुलाचा खच देवू शकत नस याचे महानगरपािलकेने रे वे िवभागास कळिवलेले आहे. 
महासभा ठराव ं . ४९६ िदनांक २०.०७.२०१६ नुसार िशवाजी नगर उडडाणपूल िक.मी. माकं ४२०/०९-११ 
पुन:िनम णासाठी येणारा खच शासनाने रा य शासन कवा क  शासन यांचे िनधीतून िवशेष बाब हणून िवकिसत 
करणेस व आव यक जागा ह तातंरण कर या या तावास मा यता दान कर यात आलेली आहे. यानुसार 
सदर कामी रा य शासनाने िनधी उपल ध क न दे याबाबत महानगरपािलकेने मागणी केलेली आहे. 

जळगाव महानगरपािलकेने िद.२५.११.२०१६ ला उपरो त काम शासना या सावजिनक बांधकाम 
िवभागामाफत कर यासाठी नाहरकत िदलेली आहे. तसेच शासन िनणय ं .रिवओ-
२०१७/ . ं .२५/िनयोजन-२ िदनांक ०४ मे २०१७ नसुार सदर उडडाणपलुाचा र ता हा सावजिनक 
बांधकाम िवभागाकडे देखभाल व दु तीसाठी ता यात आहे. 

िद.१८.०४.२०१७ रोजी झाले या बैठकीत सदर उडडाणपुलाचा ५० ट के खच हा रे वे देणार असून 
उवरीत ५० ट के खच रा य शासन उपल ध योजनांमधून जळगाव महानगरपािलकेस देईल असे ठरलेले आहे. 
यानुसार िद.१८.०९.२०१७ रोजी मा मं ी (बाधंकाम) यानंी बैठकीवेळी अिध क अिभयंता, सावजिनक बाधंकाम 

मंडळ जळगाव यांनी GAD तयार कर यासाठी व नगरिवकास िवभागाकडे पाठपुरावा कर यासाठी ०३ महीने 
कालवधी िदलेला आहे. यानुसार सावजिनक बाधंकाम िवभागातफ सव णासाठी कायवाही सु  कर यात 
आ याची माहीती आहे. 

 
प ाळा रे वे गेट ं .१४७/३टी येथे उडडाणपलू बांधकाम करणे  

प ाळा रे वे गेट येथील तािवत उडडाण पुला या नकाशांना रे वे िवभागाने िदनांक २३.०८.२०१३ रेाजी 
मा यता दान केलेली आहे. रे वे िवभागाकडील अहवालानुसार रे वे गेट ं .१४७/३टी येथे प ाळा उडडाणपूल 
बांधकामासाठी एकुण .५९,०३,९७,७६०/- खच येणार असून यापैकी  ३,८५,४६,८१७/- रे वे िवभागाचा 
िह सा व  ३,८५,४६,८१७/- रा य शासनाचा िह सा असून उवरीत . ५१,३३,०४,१२६/- 
महानगरपािलकेस खच करावयाचा आहे. सदरचा उडडाण पुल उभारणी करणेसाठी रे वे गेट बंद करणेसाठी मा 
िज हािधकारी, जळगाव यांचा नाहरकत दाखला िद.११.०१.२०११ रोजी ा त झालेला आहे. जळगाव 
महानगरपािलकेची आ थक परी थती िबकट अस याने व महानगरपािलका या उडडाणपुलाचा खच देवू शकत 
नस याचे महानगरपािलकेने रे वे िवभागास कळिवलेले आहे. महासभा ठराव ं . ४९६ िदनांक २०.०७.२०१६ 
नुसार प ाळा रे वे गेट ं .१४७/३टी येथे उडडाणपूल बांधकामासाठी येणारा खच शासनाने रा य शासन कवा क  
शासन यांचे िनधीतून िवशेष बाब हणून िवकिसत करणेस व आव यक जागा ह तातंरण कर या या तावास 
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मा यता दान कर यात आलेली आहे. यानुसार सदर कामी रा य शासनाने िनधी उपल ध क न दे याबाबत 
महानगरपािलकेने मागणी केलेली आहे. 

 जळगाव महानगरपािलकेने िदनांक २८.११.२०१६ रेाजी कायकारी अिभयंता, सावजिनक बांधकाम 
िवभाग, जळगाव यांना महानगरपािलका हददीत उडडाणपलुांचे बाधंकाम करणेसाठी व आव यक लागणारी जागा 
ह तांतरण कर यासाठी महानगरपािलकेची हरकत नस याचे माण प  िदलेले आहे. 

िद.१८.०९.२०१७ रोजी मा मं ी (बांधकाम) यांनी बैठकीवेळी अिध क अिभयंता, सावजिनक बाधंकाम 
मंडळ जळगाव यांनी GAD तयार कर यासाठी व नगरिवकास िवभागाकडे पाठपुरावा कर यासाठी ०३ महीने 
कालवधी िदलेला आहे. यानुसार सावजिनक बाधंकाम िवभागातफ सव णासाठी कायवाही सु  कर यात 
आ याची माहीती आहे. 
 

(५) जळगाव बजरंग बोगदया या बाजूस वाहतूकीसाठी नवीन भिुमगत माग बांधकाम 
करण.े 
 ेमनगर व गणेश कॉलनी यांना जोडणारा बजरंग बोगदा हा वाहतूकीसाठी नसून रे वेने 
पावसा या पा याचा िनचरा होणेसाठी तयार केलेला आहे. तथािप रे वेची प ाळा रे वे गेट वर 
होणारी वाहतूकीची क डी ल ात घेता, नागरीक मोठया माणावर या पुलाचा वाहतूकीसाठी वापर 
करतात. सदर पुल हा पा या या िनच या साठी अस याने या पुलाखालून वाहतूकीस मोठया 

माणावर अडचणी िनम ण होतात. यामुळे महानगरपािलकेने सदर िठकाणी नवीन वाहतूकीचा 
माग तयार कर याची तावना रे वे िवभागाकडे केलेली होती. सदर तावने नुसार व रे वेने 
नकाशांना िदले या मा यतेनुसार या पुला या बाजूस ४.०० मीटर x २.०० मीटर साईजचे ०२ 
भुिमगत आयताकृती माग तयार कर यासाठीचा खच . ३.६० कोटी महानगरपािलकेने रे वे 
िवभागास भरणा केलेला आहे. सदर काम सदय थतीत पुण वावर आहे. 
 
(६) जळगाव महानगरपािलका SMART JALGAON त ार िनवारण यं णा 
 
 जळगाव महानगरपािलकेने नागरीकांना दैनंदीन कामाबाबत या त ारी या सहजतेने करता 
या यात या साठी नागरीकां या सेवेत १५ मे २०१७ पासून काय वत केले आहे. यासाठी 
महानगरपािलकेस कुठलाही खच आलेला नाही. महानगरपािलकेने सदरची यं णा खाजगी 
सहभागाने काय वत केलेली असुन स या या यं णेचे यव थापन महानगरपािलका करीत आहे. 
या यं णे दारे नागरीकांना मोबाईल ॲ लीकेशन दारे, ऑनलाईन संकेत थळाव न, कॉल 
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सटर दारे त ारी न दिवता येतात. आजपावेतो ०१ िडसबर २०१७ पावेतो २००० या आसपास 
त ारी दाखल झा याची न द आहे.  
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     मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 

अथ संक पय तरतूद व खच बाबत मािहती 

अ. ं . लेखा िशष तािवत तरतूद  

सन 2017-2018 

तािवत वष तील 

सन 2017-18 खच  

१ बजरंग पुलाजवळ नवीन बोगदा 
उभारणे 

. 3,00,00,000/- .3,60,00,000/- 

२ कॉल सटर यव थापन अिभकत  
खच  

. 5,00,000/- नाही 

३ संकेत थळ सवर भाडे 
पाणी पुरवठा सॉफटवेअर भाडे 

. 1,45,000/- नाही 

४ सुजल िनमल अिभयान .40,00,000/- 15,00,000/- 
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मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 

करण 2 कलम 4 (1) (ख) (12) 

अथसहा य काय मा या अंमलबजावणीची रीत तसचे वाटप केले या रकमा आिण अ या 
काय मा या लाभािधका यांचा तपिशल 

क प िवभागामाफत नागरीकांना अथसहा य दे याचा काय म राबिवला जात नाही. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 
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करण 2 कलम 4 (1) (ख) (13) 

सवलती, परवाने, ािधकार प  ेिदलेली आहेत अ या य त चा तपिशल 

क प िवभागामाफत सवलती, परवाने, ािधकार प े िनगिमत कर यात येत नस याने सदर माहीती 
िनरंक आहे. 
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मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 

करण 2 कलम 4 (1) (ख) (14) 

इले ॉिनक व पात उपल ध असले या माहीतीचा तपिशल 

अ. ं . माहीतीचे वणन माहीतीचा कार (Format) 

1 शहर िवकास आराखडा  

 भाग - 01 PDF 
 भाग - 02 PDF 
 भाग - 03 PDF 
 आ थक माहीती PDF 

2 जळगाव महानगरपािलके या पाणी पुरवठा िवतरण 

यव थेचे नकाशे सन -2008 पावेतो. Autocad - DWG file 
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मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 

करण 2 कलम 4 (1) (ख) (15) 

माहीती िमळिव यासाठी उपल ध असले या सिुवधांचा तपिशल 

अ. ं . सिुवधेचा तपिशल संदभ 
1 क प िवभागातील िनिवदांची मािहती, क प 

अहवालांची मािहती, अथसंक प.  
संकेत थळ www.jcmc.gov.in वर सदर 

मािहती कािशत कर यात आलेली आहे. 
2 मािहती अिधकार िदन  दर शु वारी दपुारी 4-6 या वेळेत मािहती 

अिधकार िदन पाळ यात येतो. या िदवशी 
िवभागातील मािहती सव नागरीकांस 

पाह यासाठी खुली कर यात येते. 
3 क प िवभागातील क पांची मािहती   मु य शासकीय इमारती या नोटीस बोड 

वर िस द केली जाते. 
4 क पा या िनिवदा सुचना दैिनक / रा य तरीय / थािनक 

वृ प ांमधून िस द केली जाते 
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मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 

करण 2 कलम 4 (1) (ख) (16) 

जन मािहती अिधका यांचे नावे, पदनामे व इतर तपिशल 

अ. ं . अिधका यांचे नाव पदनाम  दरू वनी मांक काय लय प ा 
1 ी. िभकन दाभाडे अिपलीय 

अिधकारी तथा 
शहर अिभयंता 

मण 9422643240 

काय लय 
0257-

2222261,62,63,64,65 
िव तारीत दरू वनी ं . 

190 

9 वा माळा, 
सावजिनक 

बांधकाम  िवभाग, 
महानगरपािलका 

शासकीय 

इमारत, महा मा 
गांधी रोड 

जळगाव-425001 

2 ी. सुिनल सुयकांत 
भोळे 

जन मािहती 
अिधकारी तथा उप 

अिभयंता / क प 

अिभयंता 

मण 9403686235 

काय लय 
0257-

2222261,62,63,64,65 
िव तारीत दरू वनी ं . 

192 

9 वा माळा, 
क प िवभाग, 

महानगरपािलका 
शासकीय 

इमारत, महा मा 
गांधी रोड 

जळगाव-425001 

3 ी. योगेश काश 

बोरोले 
सहा यक जन 

मािहती अिधकारी 
तथा किन ठ 

अिभयंता 

मण 9403686211 

काय लय 
0257-

2222261,62,63,64,65 
िव तारीत दरू वनी ं . 

195 

9 वा माळा, 
क प िवभाग, 

महानगरपािलका 
शासकीय 

इमारत, महा मा 
गांधी रोड 

जळगाव-425001 
 



जळगाव शहर महानगरपािलका जळगाव 

Jalgaon City Municipal Corporation Jalgaon 

क प िवभाग 

 

 

 

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 

करण 2 कलम 4 (1) (ख) (17) 

िविहत कर यात येईल अशी इतर मािहती 

अ. ं . मािहती  सिव तर मािहती 
1 िवभागाबाबत 

मािहती 
क प िवभाग हा जळगाव महानगरपािलके या बांधकाम 

िवभागाचा उपिवभाग हणून कायरत आहे. या िवभागाअंतगत 

शहरातील मूलभूत सुिवधांसाठी उदा. पाणी पुरवठा, मलिन:सारण, 
र ते, नाले, ई सुिवधां या िवकासासाठीचे मो ा व पाचे 

क पांची कामे तािवत कर यात येतात. सदर कामाअंतगत 

क पाचे िडझाईन, अंदाजप के तयार क न यास शासना या 
मा यतेसाठी सादर कर यात येतात व शासनाची मा यता ा त 

झा यावर यांचे काम हाती घेतले जाते व क प पूण झा यावर 
याचे दैनंदीन यव थापनासाठी िनयिमत िवभागांकडे ह तांतरीत 

कर यात येतात. उपरो त कामां यितरी त क प िवभागामाफत 

िवकासक त वावरील, बांधा वापरा ह तांतरीत करा या धत वर 
क पांची आखणी देखील क न यासंबंधी िनिवदांची कामे 

कर यात येतात. 
 

 

 

क प अिभयंता 
जळगाव शहर महानगरपािलका 

जळगाव 


