
पिरिश ट -2 ( ह ीची या ती व वणनाबाबत) 

जळगाव शहर महानगरपािलका सावि क िनवडणूक २०१८ 
 

भाग मांक भागाचे 

नाव 

अस यास 

भागाची या ती 
( भागातील थोड यात 

मह वाची िठकाणे / 
पिरसर / नगरे इ.  

भागा या सीमा आर णाची थती िकती 
जागा कोण या वग साठी 
जस ेअन.ु जाती / अन.ु 
जमाती नागिरकां या 
मागासवग साठी व 

यांसाठी (अन.ुजाती / 
अन.ु जमाती / 

नागिरकां या मागासवग 

यांसाठी ध न) 

1 2 3 4 5 
भाग मांक :- 01 

लोकसं या एकूण :- 26168 

अ.जा. :-4713 

अ.ज. :- 732 

 दांडेकर नगर, 
दुध फेडरेशन पिरसर, 
राधाकृ ण नगर, 

िशवाजी नगर, लाकुड 

पेठ, 
खडके चाळ, इं थ 

नगर 

उ र :- जळगांव स ह नं. 380 उ र प चम कोप यापासून पुवकडे मनपा ह ीने जळगांव िशवार स.नं. 387 या उ र पुव 

कोप यापयत. 
 

1 अ 
1 ब 
1 क 
1 ड 

पुव :- जळगांव िशवार स ह नं. 387 चे उ र पुव कोप यापासून दि णेकडेस स ह नं. 393,391,390 या पुव ह ीने कानळदा 
र तापयत तेथून पुढे स ह नं. 348,342, या पुव ह ीने दि णेकडे 24 िमटर सरळ र याने िशवाजी नगर रे वे टेशनचे प चमेस 

जु या नॅशनल हायवेने रे वे टेशन पिरसर रे वे ह  ओलांडून डॉ.आंबेडकर पुतळा खा देश िमल पयत 

दि ण :- जळगांव रे वे टेशनचे दि णेकडील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा (खां देश मील) पासून प चमेकडेस सुरत रे वे 

लाईनचे दि ण ह ीने सुरत रे वे गेट पयत. 
प चम :- सुरत रे वे गेट ते उ रेकडेस स ह नं. 313 चे मनपा ह ीने स ह नं. 380 चे उ र प चम कोप यापयत 

भाग मांक :- 02 

लोकसं या एकूण :- 26668 

अ.जा. :-1412 

अ.ज. :-3801 

 िशवाजी नगर, 
उ मािनया पाक, 
दालफळ, 

जापत नगर, कांचन 

नगरचा काही भाग. 

उ र :- जळगांव स ह नं. 380 चे प चम उ र कोप यापासून पुवस मनपा ह ीपयत २ अ 

२ ब 

२ क 

२ ड 

पुव :- मनपा उ र पुव ह ीपासून दि णेकडेस जळगांव स ह नं. 545 या दि ण पुव कोप यापयत तेथून पुढे पुवकडे मनपा ह ीने 

जळगांव स ह नं.475 ला वळसा घालून दि णेकडेस मनपा ह ीने रे वे लाईन पयत 

दि ण :- जळगांव स ह नं. 479 रे वे लाईन पासून प चमेस असोदा रे वे गेट पयत तेथून प चमेस असोदा रोडने लडी ना याचे 

पुलापयत तेथून उ रेकडेस पुलापासून लडी  ना याचे पुवकडील र याने उ रेस ओक लॉट मधील का लका माता मंिदरासमोर 

ी.म छ  यंबक जावळे यांचे घराचे प चमे या उ र कोप यापयत मंिदराचा भाग तेथून र याने प चमेस ममुराबाद र ता 
ना यापयत तेथून प चमेकडेस रे वे लाईन ह ीने बाबा साहेब आंबेडकर पुतळयापयत. 
प चम :- आंबेडकर पुतळयापासून उ रेस रे वे  ह  ओलांडून उ रेस िशवाजी नगर 24 मीटर र याने जळगांव स ह नं.395 या 
प चम बाजूने मनपा ह ीपयत 



भाग मांक :- 03 

लोकसं या एकूण :- 23733 

अ.जा. :-2361 

अ.ज. :-5395 

 वा मक नगर, कोळी 
पेठ, 

िदनकर नगर, तानाजी 
मालुसरे नगर, 

योगे वर नगर, खेडी 
गाव, 

िपपल बँक कॉलनी. 

उ र :- बालाजी पेठ दिधची चौकापासून पुवस असोदा र याने (वा मक र याने )असोदा रे वे गेट पयत असोदा रे वे गेटपासून 

पुवस रे वेचे ह ीने मनपा पुव ह ीपयत (असोदा िशवार गट नं. 1131) पुव उ र कोप यापयत) 

३ अ 
३ ब 
३ क 
३ ड 

पुव :- म य रे वे असोदा िशवार गट नं. 1131 चे पुव उ र कोप यापासून दि णेस मनपा पुव ह ीने रा ीय महामाग पयत (असोदा 
िशवार गट नं. 1198 चे पुव दि ण कोप यापयत) 

दि ण :-रा ीय महामाग असोदा िशवार गट नं. 1198 चे पुव दि ण कोप यापासून प चमेस रा ीय महामाग ने का लका माता 
मंिदरापयत तेथून प चमेस जु या निशराबाद र याने का.ऊ.को हे िवदयालया या जवळील ी. घन याम फेगडे यांचे खळयाचे गेट 

पयत. 
प चम :- जु या निशराबाद र याचे ी.घन याम फेगडे यां या खळयाचे गेट पासून उ रेस कािशबाई उखाजी को हे िव ालयाचे 

पुव ह ीने जु या खेडी र ता पयत तेथून प चमेस जु या खेडी र याने रामचं  सदािशव चौधरी यांचे खळयाचे प चम दि ण 

कोप यापयत तेथून पुढे प चमेस गोपाळ पुरा लडी ना याचे पुलापासून प चमेस चौधरी वाडा कोप यावरील अरबी मदरसा पजारी 
समाज या घरास वळसा घालून रथचौकाकडे जाणा या र याने रथचौकापयतचा र ता तेथून उ रेस र याने बालाजी मंिदर र याने 

दिधची चौकापयत. 
भाग मांक :- 04 

लोकसं या एकूण :-26734 

अ.जा. :-2580 

अ.ज. :-441 

 शिनपेठ, दालफळ, 
चौघुल ेमळा, 

ओक लॉट(दि ण 

भाग), बळीराम पेठ, 
शिनपेठ, 

नानक नगर, 
जोशी पेठ, 
मारोती पेठ, 
बालाजी पेठ, 

राम पेठ, िव ल पेठ 

उ र :- बळीराम पेठ ा हण वाडीचे प चमो र कोप यापासून म य रे वे लाईनचे दि ण ह ीने ममुराबाद र ता लडी नाला रे वे 

पुलापयत ममुराबाद र तावरील चौघुले लॉट जवळील लडी नाला सावजनीक संडासीचे प चमो र कोप यापासून पुवस चौघुले 

लॉट मधून जाणा या र याने का लका माता मंिदरा पयत जाणारा र ता. 

४ अ 
४ ब 
४ क 
४ ड पुव :- ओक लॉट मधील का लका मंिदरा पासून दि णेस र याने असोदा र यावरील लडी नाला पुलापयत तेथून महा मा गांधी 

रोडने शिनपेठ पिरसर दिधचा चौकापासून दि णेस रथ चौकापयत तेथून पुवस तलाठी ऑिफस ीराम मंिदर रोडने सरळ अरबी 
मदरसा पासून चौधरी वाडयाचे पुव बाजूस प चम ते घन याम फेगडे यांचे घरापयत तेथून प चमेस उमाकांत बुलाखी खडके यांचे 

घराचे दि णेस रमाकांत पंुडिलक भोळे यांचे घराचे दि ण प चम कोप यापयत तेथून पुवस िव ल मंिदर र ता ओलांडून गाय 

वाडयातून अशोक भगवान खडके यांचे घराचे पुव उ र कोप यापयत तेथून दि णेस जु या निशराबाद र यावरील ी. पु षो म 

सुका नेमाडे यांचे बंद घराचे पुव दि ण कोप यापयत. 
दि ण :- जु या निशराबाद र यावरील पु षो म सुका नेमाडे यांचे बंद घराचे दि ण पुव कोप यापासून जु या निशराबाद र याने 

प चमेस बुनकर वाडया पुव कडील ग लीने उ र िदशेने बुनकर वाडयाचे उ र पुव कोप यापासून प चमेस साव.संडासी पयत 

तेथून दि णेकडेस जु या निशराबाद र यापयत तेथून प चमेकडेस पांझरापोळ पा याचे टाकीपयत तेथून प चम िदशेने शालीक 

यंबक मराठे यांचे घरास वळसा घालून उ रेस ी. गणेश सुकलाल माळी यांचे घराचे पुव दि ण कोप यापयत तेथून प चमेस 

बोळीने शरद डगबर सोनवणे यांचे गणेश लोअर िमलचे कोप यापयत. 
प चम :- जोशी पेठ शरद िडगंबर सोनवणे यांचे गणेश लोअर िमलचे प चम कोप यापासून उ रेस जोशीपेठ  कै.. भगवान दादा 
चौका पयत ( बॉ बे हॉडवेअर दुकानाचे दि ण कोप यापासून उ रेस ध डू   िझप  वाणी यांचे काश िकरणा पयत तेथून प चमेस 

कृ णा वेलस यांचे दुकानास वळसा घालून उ रेस सराफ बाजारापयत तेथून प चमेस सराफ बाजारातील ी. अंबू रावजी कासार 

यांचे दुकानापय त तेथून उ रेस आसोदा र यावरील शिनपेठ पोलीस चौकापयत (इमाम अहमद रजा चौक) तेथून शिनमंिदराकडेस 

जाणा या र याने ी. बंडू छोटू नेवे यांचे घराचे दि ण पुव कोप यापासून र याने प चमेस ी. भालचंद ावण चौधरी यांचे घराचे 

दि ण प चम कोप यापयत तेथून उ रेस अ दुल रिशद शे.इ ाहीम यांचे घराला वळसा घालून प चमेस र याने छ पती िशवाजी 
महाराज चौक (ॲड.भु◌ुसारी  वकील यांचे घराचे दि ण प चम कोपरापयत  तेथून उ रेस ा हणवाडी कडे जाणा या र याने रे वे 



लाईन पयतचा र ता. 
भाग मांक :- 05 

लोकसं या एकूण :- 23315 

अ.जा. :-938 

अ.ज. :-605 

 शिनपेठ,बळीराम पेठ, 
भवानी पेठ, पोलन पेठ, 
निव पेठ, जयिकसन 

वाडी, िस हल 

हॉ पीटल, िदि त वाडी, 
वानखेडे सोसायटी, 
ओंकार नगर, गांधी 
नगर, साईबाबा मंिदर 

पिरसर, खां देश िमल 

सोसायटी, शाहु नगर, 
इंिदरा नगर. 

उ र :- खा देश मीलचे उ र प चम कोप यापासून पुवस म य रे वे लाईनचे दि ण ह ीने रे वे टेशनचे दि ण ह ीने पुवस 

बळीराम पेठेतील ा हण वाडीचे उ र प चम कोप यापयत रे वे लाईन पयत (ह ) ा हण हॉल पयत 

५ अ 
५ ब 
५ क 
५ ड 

पुव :-रे वे ह  ा हणवाडी रोडने ॲड. भुसारी  वकील यांचे घराचे दि ण प चम कोप यापासून पुवस र ताने अ दुल रिशद इ ाहीम 

यांचे घरास वळसा घालून उ र दि णेस भालचं  ावण चौधरी यांचे घराचे प चम दि ण कोप यापयत तेथून प चमेस ममुराबाद 

र तावरील शिन मंिदर रोडने बंडू नेवे यांचे घराचे दि ण पुव ह ीपयतचा र ता तेथून दि णेस शिन मंिदर इमाम अहमद चौक 

ओलांडून दि णेस अंबू रावजी कासार यां या दुकानापयतचा र ता तेथून पुवस बालाजी वेलस या दुकानास वळसा घालून दि णेस 

बोहरा ग लीपयत तेथून ध डू िझप  वाणी यांचे काश िकराणा दुकानापयत तेथून दि णेस र याने जोशी पेठेतील शरद िडगंबर 

सोनवणे यांचे घराचे उ र प चम कोप यापयत तेथून पुवस बोळीने जोशीपेठेतील ी. गणेश सुकलाल माळी यांचे घरापयत तेथून 

दि ण शालीक यंबक मराठे यांचे घरास वळसा घालून पुवस पांझरापोळ टाकी चौकापयत तेथून दि णेस नेरी नाका चौकापयत 

दि ण :- नेरी  नाका चौकापासून प चमेकडेस पांडे चौक  हेड पो टा ऑिफस या र याने ओलांडून टेिलफोन ऑिफसचे  वाटर 

प चमो र कोप यास वळसा घालून दि णेस डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर माकटचे कोप यापयत िदलीप पाटील यांचे घरापयत तेथून 

प चमेस र याने वातं य चौकापयत 

प चम :-  वातं य चौकापासून िज हा रोडने उ रेस गोिवदा िर ा टॅापपयत (ॲ सीस बॅक कॉनर पयत) तेथून प चमेस र याने 

हौ सग सोसायटी मधील  मेहर मे शन या घरास वळसा घालून दि णेला ी. काश कमलाकर पाटील लॉट नं. 15 यांचे घराचे 

दि ण पुव कोप यापयत तेथून प चमेस  हौ सग सोसायटीतील ी. राजेश पाटील यांचे अ वन हॉ पीटला वळसा घालून उ रेस 

रोिहतलाल िम ा यांचे  च कीचे पुव उ र कोप यापयत तेथून प चमेस र याने शाहू नगर मिशद र यावरील लकी टेलर या 
दुकानाचे दि ण प चम कोप यापयत तेथून उ रेस इंिदरानगर झोपडप ी जळगांव प ाळा र यावरील आझाद चौकातील  युसुफ 

खॉ. वजीर खॉ. यांचे घरास वळसा घालून पुवस र याने खा देश मीलचे िभती पयत तेथून उ रेस खा देश मीलचे रे वे लाईन पयत. 
भाग मांक :- 06 

लोकसं या एकूण :- 24777 

अ.जा. :-1553 

अ.ज. :-1038 

 शाहु नगर, ü जेडीसीसी 
बँक कॉलनी, पोिलस 

परेड ाऊंड, ताप 

नगर, िगरणा वसाहत, 
इंिडया गॅ रेज पिरसर, 
तुकाराम वाडी, जानकी 
नगर,गणेश वाडी, 

भा कर माकट, पोिलस 

मु यालय, गणेश नगर, 
दंगल त कॉलनी. 

उ र :- प ाळा रे वे गेट पासून पुवस रे वे दि ण ह ीने खा देश िमल या प चम उ र कोप यापयत तेथून दि णेस खा देश 

िमल या प चम ह ीने प ाळा रोड पयत तेथून प चमेस प ाळा र याने इंिदरा नगर आझाद चौकातील ी. युसुफ खॉ.वजीर खॉ. 
यांचे घराचे प चम उ र कोप या पयत तेथून दि णेस र याने शाहू नगर म जीद र याने लकी टेलर यां या दुकानाचे दि ण 

प चम कोप यापयत तेथून पुवस शाहू नगर मधील र याने ी. राजेश पाटील यां या अ वनी हॉ पीटल पयत तेथून पुवस काश 

पाटील यां या घरापासून मेहर मे शन पयत तेथून पुवस गो वदा िर ा टॉप पयत तेथून िज हा रोडने वातं य चौकापयत तेथून 

वातं य चौकापासून दि ण पुव िदलीप पाटील यां या घरापयत तेथून पुवस आंबेडकर माकट पयत तेथून उ रेस र याने टेलीफोन 

वॉटर या उ र प चम कोप यापयत तेथून पुवस  हेडपो ट ऑिफस रोडने पांडे डेअरी चौकापयत तेथून पुढे आ णाभाऊ साठे चौका 
पयत 

६  अ 
६  ब 
६  क 
६  ड 

पुव :-आ णा भाऊ साठे पुतळा नेरी नाका चौकापासून क तान कडे जाणा या र याने कासमवाडी  15 मीटर र यावरील 

कासमवाडी एकता िम  मंडळ चौका या बोड पयत तेथून दि णेस जु या मेह ण र याने मजीद मेमन यां या घरापयत तेथून 

प चमेस  मंजुषा हौस ग सोसायटी येथून जाणा या र याने 15 मीटर ं द र तापयत (मंजुषा हौ.सोसा.बोड पयत) तेथून दि णेस 15 

मीटर ं द र याने नानीबाई हॉ पीटलचे पुव उ र कोप यापयत तेथून प चमेस पंचमुखी हनुमान र याने िशरसोली र तापयत 

(पंचमुखी हनुमान मंिदरापयत) तेथून दि णेस िशरसोली र याने रा ीय महामाग इ छादेवी चौकापयत) 

दि ण :- इ छादेवी चौकापासून प चमेस रा ीय महामाग ने भाग कॉलनी चौका पयत 



प चम :- रा ीय महामाग वरील भात कॉलनी चौका पासून पुवस पंचम हॉ पीटल पयत (बिहणाबाई बगी यास वळसा घालून) 

उ रेस रगरोड ने खाजािमया चौकापयत तेथून पुवस पोलीस वाटर या ह ीपयत तेथून उ रेस खा देश िमल हौ सग सोसायटीतील 

गंगुबाई यादव र याने पसन इ टेट एजंट लोक चंदाणी यां या घरापयत तेथून प चमेस रग रोड पयत (िदलीप इ छाराम झोपे यांचे 

घराचे प चम कोप यापयत) तेथून उ रेस रग रोड ने प ाळा रे वे गेट पयत 
 

भाग मांक :- 07 

लोकसं या एकूण :- 24122 

अ.जा. :-780 

अ.ज. :-646 

 चं भा कॉलनी, आनंद 

नगर, 
िव ण ुनगर, 

गणेश कॉलनी, ीकृ ण 

कॉलनी, 
लॉ कॉलेज पिरसर, ुक 

बाँ ड कॉलनी, यशवंत 

कॉलनी, ोफेसर 

कॉलनी, िशवकॉलनी, 
आशाबाबा नगर, 

आर.एम.एस. कॉलनी, 
शामराव नगर. 

उ र :-रा ीय महामाग . 06 म य रे वे पुलापासून पुवस म य रे वे ह ीने प ाळा रे वे गेट पयत ( भोईटे नगर रे वे गेट) ७  अ 
७  ब 
७ क 
७ ड 

पुव :- प ाळा रे वे गेट पासून दि णेस रग रोडने फॉरे ट कॉलनी जवळील रग रोड वरील िदलीप इ छाराम झोपे यां या घरापयत 

तेथून पुवस पसन एजंट ी. लोक चंदाणी यां या घरास वळसा घालून दि णेस खा देश िमल हौ सग सोसायटीतील र याने 

खॉजािमया रोड पयत (डॉ.िगरीष सह बु दे यां या घरापयत ) तेथून प चमेस खॉजािमया चौकापयत तेथून दि णेस रग रोड ने पंचम 

हॉ पीटल बिहणाबाईपयत तेथून दि णेस भात कॉलनी चौकापयत. 
दि ण :- भात कॉलनी चौका पासून रा ीय महामाग ने प चमेस िशव कॉलनी टॉप पयत तेथून गट नं. 53 या पुव ह ीने 30 मीटर 

र या या कॉनर पयत तेथून प चमेस गट नं. 59 या पुव ह ीपयत तेथून दि णेस र याने गट नं. 99 या दि ण पुव कॉनर पयत 

तेथून प चमेस ना यापयत व पुढे ना याने खंडेराव नगर या रे वे पुलापयत 

प चम :- खंडेराव नगर म य रे वे पुलापासून म य रे वे लाईनने जळगांव रे वे टेशनकडे रा ीय महामाग .6 म य रे वे 

पुलापयत. 

भाग मांक :- 08 

लोकसं या एकूण :- 23491 

अ.जा. :-1264 

अ.ज. :-799 

 िहरािशवा कॉलनी, कृषी 
िव ािपठ, िनमखेडी 

गांव, आहुजा नगर, जुनी 
जैन पाईप फॅ टरी, 
दादावाडी पिरसर, 

भोईटे नगर, िभकमचंद 

जैन नगर, ेम नगर. 

उ र :- सुरत रे वे लाईन िगरणा नदी रे वे पुलापासून पुवस सुरत रे वे लाईन या ह ीने िनमखेडी गट नं. 42 पयत तेथून पुवस 

िनमखेडी आ हाणे िशवने िनमखेडी गट नं. 65 चे उ र पुव कोप यापयत (मनपा उ र ह ) 

८  अ 
८  ब 
८ क 
८ ड 

पुव :- मनपा उ र ह ीतील िनमखेडी गट नं. 65 चे पुव उ र कोप यापासून दि णेस जळगांव िनमखेडी िशवने ना या-ना याने सुरत 

रे वे लाईन पयत तेथून पुवस सुरत रे वे लाईन या ह ीने म य रे वे सुरत रे वे लाईन जं शन पयत (सुरत रे वे लाईन माल गोदाम 

ऑिफस जवळील इले ीक पोल नं. 305/13 पयत तेथून प चमेस म य रे वेचे दि ण ह ीने प ाळा जळगांव र यावरील 

ौपदीनगर मधील धीरज इले ीक दुकानापयत 

दि ण :-म य रे वे प ाळा जळगांव र यावरील ौपदीनगर मधील धीरज इले टीक दुकानापासून उ रेस ेमनगर कडे जाणा या 
र याने महाराणा ताप शाळेला वळसा घालून पुवस ेमनगर मधील लॉट  नं. 77 ी. एस.आर.सपकाळे यांचे घराचे प चम दि ण 

कोप यापयत तेथून उ रेस डॉ.बडाळे यांचे मळयातील एस.एस.च हाण यांचे घराचे उ र पुव कोप यापयत तेथून पुवस डॉ.बडाळे 

यांचे मळयातून प ाळा जळगांव िशव रोडवरील दशन लाझा अपाटमट मधील समथ कले शन दुकानापयत तेथून उ रेस जळगांव 

प ाळा िशव र याने िनमखेडी प ाळा िशव जळगांव र ता जं शन पयत तेथून प चमेस प ाळा गट नं. 22+23/1 लॉट नं. 15  

ी. बाळासाहेब सदाणे यांचे घरापयत तेथून दि णेस िनमखेडी प ाळा िशव र याने नवीन रा ीय महामाग गुजराल पे ोल पंपापयत 

तेथून पुढे महामाग ओलांडून प चमेस िनमखेडी प ाळा िशव र याने प चमेस िनमखेडी प ाळा िशव रोड जं शन ( प ाळा गट 

नं.347) पयत तेथून िदपक फुडस र याने प चमेस रा ीय महामाग मनपा ह ीपयत (बांभोरी पुल पयत) 

प चम :- रा ीय महामाग मनपा (बांभोरी पुला) ह ीपासून उ रेस मनपा प चम ह ीने सुरत रे वे लाईन िगरणा नदी पुलापयतची 
मनपा ह  



भाग मांक :- 09 

लोकसं या एकूण :- 22158 

अ.जा. :-1236 

अ.ज. :-819 

 िनवृ ी नगर, मु ताई 

नगर, प ाळा गांव, 
दांडेकर नगर, ौपदी 
नगर, अ टभुजा नगर. 

उ र :- प ाळा गांव िदपक फुडस र ता व िनमखेडी प ाळा िशव रोडने जं शन ( प ाळा गट नं.347) पासून पुवस प ाळा िनमखेडी 
िशव र याने   गुजराल    पे ोलपंप रा ीय महामाग प ाळा आ हाणे र ता चौफुलीपयत तेथून रा ीय महामाग ओलांडून उ रेस 

प ाळा िनमखेडी िशव र याने प ाळा गट नं. 22+23/1 लॉट नं. 15 ी. बाळासाहेब सदाणे यांचे घरापयत तेथून पुवस गट नं. 28 

लॉट नं. 67 ी. शामराव उ मराव पाटील यांचे घराचे उ र पुव कोप यापयत. 

9 अ 
9 ब 
9 क 
9 ड 

पुव  :- ी. शामराव उ मराव  पाटील यांचे घराचे उ र पुव कोप यापासून पुव दि णेस िशव र याने िभकमचंद जैन नगर मधील 

दशन लाझा अपाटमट मधील ी. समथ कले शन दुकानापयत तेथून प चमेस डॉ.बडाळे यां या मळयातून ी. एस.एस.च हाण 

यांचे घराचे पुव र कोप यापयत तेथून दि णेस र याने ेमनगर मधील ी. एस.आर.सपकाळे लॉट नं. 77 यांचे घराचे प चम 

दि ण कोप यापयंत तेथून प चमेस महाराणा ताप हाय कूलचे प चमो र कोप यापयत तेथून दि णेस ेमनगर मधील डॉ. 
उदय सग पाटील लॉट नं. 9 यांचे घरास वळसा घालून प चम र याने म य रे वे लाईन पयत. 
दि ण :- :-जळगांव प ाळा र यावरील ौपदीनगर  मधील धीरज इले ीक दुकानापासून (रे वे ह ीपासून) प चमेस प ाळा 
गावाकडे जाणा या र याने रा ीय महामाग पुलाखालून प ाळा गांव म  ◌ीदला वळसा घालून दि णेस र याने प ाळा 
गावातील ी. रघुनाथ रामचं   वाणी यांचे घरापयत तेथून प चमेस बोळीने वाणी ग लीतील ी. अ वाल यांचे घराचे कोप यावरील 

मं◌ुजोबा मंिदरास वळसा घालून दि णेस महारा  लोअर मील पयत तेथून प चमेस सोमाणी चौक ओलांडून प चमेस बोळीने 

गांधी चौकातील ी. िदलीप िशव साद जाखेटे यांचे घरापयत तेथून दि णेस महादेव मंिदरापयत. 
प चम :- प ाळा गांव महादेव मंिदरापासून प चमेस ामपंचायती कडेस जाणा या र याने ी. िव ल रामदास  िम तरी  यांचे 

घरास वळसा घालून उ रेस मढी चौकातून िदपक फुडसकडे जाणा या 18 मीटर ं द र याने िनमखेडी प ाळा िशव र यापयत 

( प ाळा गट नं.347 पयत) 

भाग मांक :- 10 

लोकसं या एकूण :- 25084 

अ.जा. :-3585 

अ.ज. :-1099 

 आसावा नगर, स ल 

बँक कॉलनी, प ाळा 
गांव          ( दि ण पुव 

भाग ), खंडेराव नगर, 
घरकुल योजना, मयुर 

कॉलनी, 

उ र :-रा ीय महामाग मनपा प चम ह ीपासून (बांभोरी पुलापासून) रा ीय महामाग िदपक फुडस पयत प ाळा गावाकडे 

जाणा या र याने प ाळा गावाचे प चमेकडील पाय िवहीरी जवळील मढी चौकापयत तेथून मढीस वळसा घालून दि णेस बोळीने 

ी. िव ल रामदास िम तरी यांचे घरास वळसा घालून पुवस ामपंचायत र याने प ाळा गावठाणमधील महादेव मंिदरापयत तेथून 

उ रेस प ाळा गांव गांधी चौकातील ी. िदलीप िशव साद जाखेटे यांचे घराचे उ र प चम कोप यापासून पुवस जाणा या बोळीने 

वाणी ग लीतील ी. रामदास तुकाराम चौधरी यांचे घराचे दि ण पुव कोप यापयत तेथून उ रेस बोळीने (वाणी ग लीने) ी. 
अ वाल यांचे घराजवळील  मं◌ुजोबा मंिदरास वळसा घालून पुवस ी. रघुनाथ रामचं  वाणी यांचे घराचे पुव दि ण कोप यापयत 

तेथून उ रेस मु य र यावरील म जीदला वळसा घालून पुवस प ाळा जळगं◌ाव र याने रा ीय महामाग रे वे लाईन पुलापयत. 

 
10  अ 
10  ब 
10  क 
10  ड 

पुव :- रा ीय महामाग म य रे वे लाईन पुलापासून (िशव कॉलनी जवळील दि णेस रे वे ह ीने मनपा दि ण ह ीपयत (िगरणा 
पंप ग रोड रे वे बोगदा पयत) 

दि ण :-िगरणा पंप ग रोड म य रे वे बोगदयापासून प चमेस मनपा दि ण ह ीने प ाळा गट नं. 258 या प चम दि ण 

कोप यापयत (मनपा दि ण प चम ह ) 

प चम :- प ाळा गट नं. 258 प चम दि ण कोप यापासून (मनपा दि ण प चम ह ) उ रेस  मनपाची प चम ह ीने रा ीय 

महामाग पयत (बांभारी पुलापयत) 

भाग मांक :- 11 

लोकसं या एकूण :- 26810 

 को हे नगर, 
िव ुत कॉलनी, भगवान 

उ र :-हिरिव ल नगर खंडेरावनगर मधील म य रे वे पुलापासून पुवस ना या-ना याने आर.एम.एस.कॉलनीचे प चम दि ण 

कोप यापयत (पी.सी.चौधरी यांचे घरापयत) तेथून पुवस 12 मीटर ं द र याने प ाळा गट नं. 100 या प चम उ र कोप यापयत 

 



अ.जा. :-2310 

अ.ज. :-2094 

नगर, मु ंदडा नगर, 
शा ी नगर, िववेकानंद 

नगर, यशवंत नगर, 
हिरिव ल नगर, राजीव 

गांधी नगर, ीधर नगर, 
डॉ. बाकरे मळा ü 

तेथून उ रेस 15 मीटर ं द िवकास योजना र याने प ाळा गट नं.61 या उ र प चम कोप यापयत तेथून पुवस 12 मीटर िवकास 

योजना र याने िव ुत कॉलनी जवळील 30 मीटर ं द िवकास योजना र यापयत तेथून उ रेस गट नं. 60 या पुव दि ण ह ीपासून 

उ रेस गट नं. 55 या पुव दि ण ह ीपयत तेथून उ रेस िव ुत कॉलनी िर ा टॉप पयत ( प ाळा गट नं.53 या पुव ह ीने ) तेथून 

रा ीय महामाग ने पुवस प ाळा जळगांव िशव र ता ॉस ग पयत (सांकेत अपाटमटपयत) 

11 अ 
11 ब 
11 क 
11 ड 

पुव :-रा ीय महामाग ने प ाळा जळगांव िशव ॉ सग (सांकेत अपाटमट) पासून दि णेस िशव र याने पंप ग रोड (18 मीटर 

िवकास योजना र ता) ओलांडून दि णेस मेह ण प ाळा िशवने यशवंत नगरचे पुव ह ीने दि णेस िशव र याने नेहल सोसायटी 
मधील ी. ा.एस.डी.िब हाडे यांचे घरापयत तेथून प चमेस िववेकानंद नगर मधील ी. िनतीन वसंत महाजन यांचे घरास वळसा 
घालून दि णेस र याने नाला ओलांडून ी. सुिनल के. पानपाटील यांचे घरास वळसा घालून मेह ण प ाळा िशव र यावरील ी. 
रमेश कमलाकर िमठे यांचे घरापयत तेथून प चमेस िशव र याने 30 मीटर ं द र यापयत (मनपा ह  पयत) 

दि ण :- मनपा ह  30 मीटर ं द र ता पासून प चमेस मनपा या दि ण ह ीने पंपीग रोड म य रे वे बोग ापयत (मनपाची प चम 

दि ण ह  रे वे लाईनपयत) 

प चम :-मनपा ह  िगरणा पंप ग रोड म य रे वे लाईन बोग ापासून उ रेस म य रे वे लाईनने हिरिव लनगर जवळील म य रे वे 

लाईन रे वे पुलापयत. 
भाग मांक :- 12 

लोकसं या एकूण :- 22590 

अ.जा. :-1428 

अ.ज. :-667 

 गु कुल कॉलनी, 
पो टल कॉलनी, 

िगरणा टाकी पिरसर, 
एम जे कॉलेज पिरसर, 
िववेकानंद शाळा, 
िव ानगर, रामदास 

कॉलनी, मिनषा 
कॉलनी, पावती नगर, 
साने गु जी कॉलनी, 
मायादेवी नगर, महाबळ 

कॉलनी, समता नगर      

ü    ( उ र भाग ). 

उ र :- रा ीय महामाग वरील जळगांव प ाळा िशव रोड ॉ सग पासून पुवकडे रा ीय महामाग ने हॉटेल े झी होमचे उ र पुव 

कोप यापयत 

 
12 अ 
12 ब 
12 क 
12 ड 

पुव :-रा ीय महामाग वरील हॉटेल े झी होमचे उ र पुव कोप यापासून दि णेस गणपतीनगर मधील ी. जे.के.वम  यांचे घरापयत 

तेथून प चमेस र याने ी.आर.एल.पाटील यांचे घरापयत तेथून दि णेस र याने का य र नावली चौक  िशरसोली नाका 
र यावरील ी. िदवाकर पंढरीनाथ नाईक लॉट नं. 16 यांचे घरा पयत तेथून प चमेस का य र नावली चौकापयत तेथून दि णेस 

महाबळ र याने हनुमान कॉलनीतील ी. शिशधर वामन आसोदेकर (शोिभका ो हीजन) यांचे घरापयत. 
दि ण :- महाबळ र यावरील हनुमान कॉलनीतील ी. शिशधर वामन आसोदेकर (शोिभका ो हीजन) यांचे घरापासून प चमेस 

हनुमान कॉलनीतील जाणा या र याने ी. डी.ए.लोखंडे यांचे घरास वळसा घालून प चमेस ी. एस.डी.पाटील यांचे घरास वळसा 
घालून दि णेस ी. सुिम ा शंकपाळ यांचे घरास वळसा घालून प चमेस ी. हाद एकनाथ गुरव यांचे घराचे प चमेस उ र 

कोप यापयत तेथून दि णेस समतानगर जाणा या र याने ी. गु चरण सग यांचे सदगु  घरास वळसा घालून प चमेस 

समतानगरचे उ रेकडील र याने या र यावरील हनुमान मंिदरा समोरील बॉ बे हेअर आट दुकानापयत तेथून दि णेस समता नगर 

मधून जाणा या र याने सावजिनक संडास जवळील ी. शेषराव रामकृपाल शु ला यांचे घरास वळसा घालून उ रेस ी. रोिहदास 

करासे यांचे घरास वळसा घालून प चमेस 30 मीटर ं द र यापयत मनपा ह ीपयत. 
प चम :-समतानगरचे प चमेकडील 30 िमटर ं द र यावरील समतानगर मधील ी. रोिहदास करासे यांचे घरापासून उ रेस 30 

मीटर ं द र याने (मनपा प चम ह ीने) मेह ण प ाळा सावखेडा िशव जं शन तेथून माधवसर गृहिनम ण र यापासून पुवस  

प ाळा मेह ण िशव र याने उ रेस प ाळा गट नं. 149 मधील लॉट नं. 8 िववेकानंद नगर मधील रमेश कमलाकर िमठे यांचे 

घरापासून उ रेस सुिनल के.पानपाटील यांचे घरास वळसा घालून उ रेस ी. िनतीन वसंत महाजन लॉट नं. 12 िववेकानंद नगर 

यांचे घरापयत तेथून उ रेस िशव र याने 18 मीटर िगरणा पंप ग रोड ॉस क न उ रेस िशव र याने जळगांव प ाळा (रा ीय 

महामाग) िशव ॉ सग पयत. 



भाग मांक :- 13 

लोकसं या एकूण :- 22977 

अ.जा. :-2316 

अ.ज. :-889 

 यंबक नगर, 
हतनुर कॉलनी आदश 

नगर, संभाजी नगर, 
मोहन नगर, िववेकानंद 

नगर, डॉ. झाकीर हुसेन 

कॉलनी, 
दौलत नगर, 

समता नगर (दि ण 

भाग) देव  नगर, 
रायसोनी नगर. 

उ र :-समता नगर प चमेकडील 30 मीटर ं द र यावरील समता नगर मधील ी. रोिहदास करासे यांचे घरापासून दि णेस समता 
नगर मधील रामगोपाळ शु ला यांचे घरास वळसा घालून पुवस िसमट र याने सावजिनक संडासीपयत ( ी. शेषराव शेवतकर यांचे 

घरापयत) तेथून उ रेस िसमट र याने ी. गु चरण सग यांचे सतगु  डे हलपस घरास वळसा घालून उ रेस ी. हाद एकनाथ 

गुरव यांचे घराचे प चम उ र कोप यापयत तेथून पुवस र याने सुिमत शंकपाळ यांचे घरास वळसा घालून उ रेस ी. 
एस.डी.पाटील लॉट नं. 17 वळसा घालून पुवस ी. डी.एस.ल खडे यांचे घरास वळसा घालून र याने महाबळ मेन रोड पयत ( ी. 
शिशधर वामन असोदेकर यांचे शोिभका ो हीजन  पयत ) तेथून पुढे उ रेस 18 मीटर ं द िवकास योजना र याने महाबळ र याने 

का य र नावली चौक पयत तेथून िशरसोली ना याकडे जाणा या र याने टेट बँक कॉलनीतील लॉक नं. 1 जग ाथ मधूकर कासट 

यांचे घराचे उ र प चम कोप यापयत दि णेस र याने ी. वाय. ही.भारंबे लॉट नं. 103 आदश नगर, यांचे घराचे दि ण प चम 

कोप यापयत तेथून पुवस र याने तमजी इं लीश िमडीयम कुलचे प चम उ र कोप यापयत तेथून दि णेस स.नं. 444 मधील 

लॉट नं. 56 ी. आर.एस. चौधरी यांचे घराचे पुव दि ण कोप यापयत तेथून मोहाडी रोड वरील स.नं. 445 मधील लॉट नं. 1 ी. 
िवलास रामचं  चचोले यांचे घरास वळसा घालून दि णेस मोहाडी रोडने वै  हॉ पीटल ी. सुहास िवनायक वै  यांचे घराचे दि ण 

पुव कोप यापयत तेथून पुवस मोहाडी िशरसोली र ता ॉस क न मेह ण तलावाकडे जाणा या र याने स त ृंगी देवी मंिदरापयत 

 
13 अ 
13 ब 
13 क 
13 ड 

पुव :- मेह ण तलाव येथील स त ृंगी मंिदरापासून पुढे तलावाचे प चम ह ीने दि णेस मेह ण स.नं. 385 या पुव उ र 

कोप यापयत तेथून िशरसोली र याने दि णेस मनपा ह ीपयत 

दि ण :- िशरसोली रोडने प चमेकडे जाणा या मोहाडी र ता ओलांडून (मनपा दि ण ह ीने) मेह ण स.नं. 405 या प चम दि ण 

कोप यापयत (मनपा ह ीपयत.) 

प चम :- मेह ण स.नं. 405 या प चम दि ण कोप यापासून उ रेस मनपा ह ीने समता नगर प चमेकडील 30 मीटर ं द 

र तावरील ी. रोिहदास करासे यांचे◌े घरापयत. 
भाग मांक :- 14 

लोकसं या एकूण :- 26763 

अ.जा. :-1752 

अ.ज. :-1128 

 आदश नगर, गणपती 
नगर, िवनोबा नगर, 
गाय ी नगर, 

िजवनमोती सोसायटी, 
िशवाजी पाक, रामे वर 

कॉलनी पुव भाग, 
स त ृंगी कॉलनी. 

उ र :- टेट बॅक कॉलनी  लॉट नं. 1 ी. जग ाथ मधुकर कासट यांचे घरापासून ( ी.िड.एस.पी.बंगला ते डी माट कडे जाणा या 
िशरसोली र याने) ी. िदवाकर पंढरीनाथ नाईक यांचे घराचे दि ण प चम कोप यापयत तेथून उ रेस मिनषा कॉलनीतील 

आर.एम.पाटील लॉट नं. 27 यांचे घराचे दि ण प चम कोप यापयत  तेथून पुवस ी. जे.के.वम  लॉक नं. 38 यांचे घरापयत तेथून 

उ रेस र याने रा ीय महामाग पयत (हॉटेल े झी होमचे पुव उ र कोप यापयत तेथून रा ीय महामाग ने पुवकडेस इ छादेवी 
चौकापयत तेथून दि णेस जाणा या िशरसोली रोड तांबापू यातील बौ द मंिदरा जवळील लकी वे ड ग वक पयत तेथून पुवस 

तांबापूरा म ये जाणा या र याने ी. महाद ूपांडुरंग मोरे यांचे घराचे उ र प चम कोप यापयत तेथून दि णेस र याने जु या मेह ण 

र यावरील तांबापुरातील हनुमान मरी माता मंिदरापयत तेथून प चमेस जु या मेह ण र याने या र यावरील ी. सुरेश राजाराम 

हटकर यांचे घरास वळसा घालून खदान मधील लडी नाला ओलांडून मेह ण स.नं. 258 ,259 चे ह ीने पुवस मेह ण मशान 

भुमीकडे जाणा या र ताने मेह ण स.नं. 263 या उ  प चम कोप यापयत तेथून दि णेस (लेआऊट र याने) 12 मीटर िवकास 

योजना र यापयत तेथून पुवस  18 मीटर िवकास  योजना र यापय त तेथून उ रेस 18 मीटर िवकास योजना र याने अशोक 

िकराणा पयत. 

 
14 अ 
14 ब 
14 क 
14 ड 

पुव :-अशोक िकराणा चौफुली पासून दि णेस आदश ो हीजनचे पुवस र याने ी. बंडू सोनवणे यांचे घरास वळसा घालून 

दि णेस औ ोिगक वसाहत प चम ह ीने 15 मीटर िवकास योजना र याने या र यावरील मेह ण  स.नं. 248 व 249 मधून 

येणा या 12 मीटर िवकास योजना र यापयत (कोठारी इंड ीजचे भती पयत)  तेथून प चमेस स.नं.248 व 249 मधून प चमेस 

12 मीटर ं द िवकास योजना र याने स.नं. 249 मधील लॉट मांक 24  ी. नर  एस.चौधरी यांचे घरास वळसा घालून दि णेस 



मेह ण स.नं. 271 चे पुव ह ीव न दि णेस जाणा या 12 मीटर ं द िवकास योजना र याने पाटचारी पयत तेथून दि णेस मेह ण 

तलावा या पुव दि ण ह ीने मेह ण स.नं. 299 या उ र पुव कोप यापयत 

दि ण :- मेह ण स.नं. 299 या उ र पुव कोप यापासून मेह ण तलावा या प चम ह ीने मेह ण स.नं. 371 चे उ र प चम 

कोप यापयत िशरसोली रोडपयत 

प चम :-मेह ण स.नं. 371 (िशरसोली रोड) प चम दि ण कोप यापासून मेह ण तलावा या प चम ह ीने तलावा या 
उ रेकडील स त ृंगी माता मंिदरापयत तेथून प चमेकडेस जाणा या र याने िशरसोली मोहाडी र ते ॉस क न ी. 
आर.एस.चौधरी यांचे घरापयत तेथून उ रेस र याने तमजी इं लीश िमिडयम कुल चे उ र प चम कोप यापयत तेथून 

प चमेस जाणा या र याने आदश नगरमधील लॉट नं. 103 ी. वाय. ही.भारंबे यांचे घरास वळसा घालून उ रेस टेट बँक 

कॉलनी लॉट नं. 1 ी. जग ाथ  मधूकर कासट यांचे घरापयत 

भाग मांक :- 15 

लोकसं या एकूण :- 22152 

अ.जा. :-579 

अ.ज. :-1209 

 फुकटपुरा, 
संत गुलाब बाबा 

कॉलनी, 
मेह ण गांव (िशवाजी 
चौक व पाटीलवाडा 

पिरसर), 
मेह ण गांवठाण, 
तांबापुरा उ र - पुव 

भाग, 

उ र :- रा ीय महामाग इ छादेवी चौका पासून पुवस रा ीय महामाग ने िम लत शाळा तेथून रा ीय महामाग ने लडी नाला 
पुलापयत. 

 
15 अ 
15 ब 
15 क 
15 ड 

पुव :- रा ीय महामाग   लडी ना यापासून दि णेस ना या ना याने मेह ण गावाचे पुव ह ीने गबुशा यांचे घरापयत तेथून 

साव.संडाशी पयत तेथून मेह ण वेस दरवाजा  तेथून मेह ण गाव बु ज दरवाजापयत 

दि ण :- मेह ण गाव बु ज दरवाजा (मु य र यावरील) प चमेस   मशानभूमी र ता मेह ण स.नं. 258, 259 चे ह  

जं शनपासून प चमेस  याच स.नं. या ह ीने नाला ओलाडूंन खदान मधून खदानी या िकना यावरील ी. सुरेश राजाराम  हटकर 

यांचे घरापासून प चमेस इसाक इ माईल खाटीक यांचे घराचे प चम दि ण कोप यापयत तेथून प चमेस जु या मेह ण र याने 

याच र यावरील मरीमाता व हनुमान मंिदरापयत तेथून उ रेस तांबापूरातील ी. महाद ू पांडू मोरे यांचे घरापयत तेथून प चमेस 

िशरसोली रोडपयत (लकी वे ड ग वक पयत.) 

प चम :-िशरसोली रोड   तांबापूरातील बौ द   मंिदराजवळील लकी वॉच सटर पासून उ रेस रा ीय महामाग इ छादेवी मंिदर 

चौकापयत 

भाग मांक :- 16 

लोकसं या एकूण :- 26846 

अ.जा. :-1184 

अ.ज. :-554 

 रचना कॉलनी, एकता 
नगर, 

सालार नगर, नाथवाडा, 
ढाके वाडी, 

हाजी अहमद नगर, जुनी 
जोशी कॉलनी, 
मासुमवाडी, 
नवाल नगर, 

स ाट कॉलनी, पवन 

नगर. 

उ र :- िशरसोली रोड पंचमुखी हनुमान मंिदरापासून पुवस नानीबाई अ वाल हॉ पीटल पयत येथून उ रेस 15 मीटर ं द नगररचना 
योजना मांक 2 मधील मंजुषा सोसायटी म ये जाणा या र याने जु या मेह ण र यावरील म जीद मेनन यां या घरापयत तेथून 

जु या मेह ण र ता ओलांडून कासमवाडी अंगणवाडी बाल िवकास क पापासून पुवस बोळीने लडी ना यापयत (रमेश चौधरी यांचे 

घरापयत) तेथून उ रेस लडी ना याने मशान भुमी लडी नाला पुलापयत 

16 अ 
16 ब 
16 क 
16 ड 

पुव :- मशानभूमी जवळील लडी नाला पुलापासून दि णेस अं जठा रोडने रा ीय महामाग अ जठा चौफुली पयत (ने सन मंडेला 
चौकापयत) 

दि ण :-रा ीय महामाग अ जठा चौफुली (नेलसन मंडेला चौक) पासुन प चमेस रा ीय महामाग जुना मेह ण जळगांव र ता 
ॉस क न रा ीय महामाग ने इ छादेवी मंिदर चौकापयत 

प चम :- रा ीय महामाग इ छादेवी चौकापासून उ रेस गावाकडे जाणा या (िशरसोली र याने) र याने िशरसोली रोड पंचमुखी 
हनुमान  मंिदरपयत. 

भाग मांक :- 17 

लोकसं या एकूण :- 26258 

 अयो या नगर, 
शांती िनकेतन 

उ र :-जुने गावातील पाझरापोळ चौकापासून पुवस जुना निशराबाद र याने साव.संडाशी पयत तेथून बुनकर वाडा उ र ह ीव न 

जु या निशराबाद रोड वरील िव ल पेठेतील ी. पु षो म सुका नेमाडे यांचे बंद असले या घराचे पुव दि ण कोप यापयत तेथून 

 



अ.जा. :-1583 

अ.ज. :-810 

सोसायटी, 
अ जठा ह सग 

सोसायटी, 
रायसोनी शाळा पिरसर, 
ा सपोट नगर, हाडा 

कॉलनी, 
एस टी वकशॉप, सदोबा 
नगर, कासमवाडी, 
पांझरापोळ पिरसर. 

उ रेस गायवाडातील ी. अशोक भगवान खडके यांचे घराचे पुव उ र कोप यापयत तेथून प चमेस गायवाडयातून पुढे िव ल 

मंिदर र ता ओलांडू◌ुन प चमेस रमाकांत पुडिलक भोळे यांचे घरास वळसा घालून उ रेस िव ल पेठेतील नवयुवक  मंडळ 

चौकातील उमाकांत बुलाखी खडके यांचे घरास वळसा घालून पुवस चौधरी चौका पयत ओलांडून पुवस गोपाळपुरा लडीनाला 
ओलांडून पुवस खेडी र याने या र यावरील िवनोद पंड त बारी लाट नं. 10 यांचे घराचे पुव उ र कोप यापयत 

का.ऊ.िवदयालयाचे उ र प चम कोप यापयत तेथून दि णेस का.ऊ.िव ालयाचे दि ण ह ीने जुना निशराबाद र तापयत 

(घन याम नारायण फेगडे यांचे खळयाचे गेटपयत) तेथून पुवस जुना निशराबाद र याने का लक ◌ा माता मंिदरापयंत तेथून रा ीय 

महाराग ने खेडी गट नं. 38 या उ र पुव कोप यापयत 

17 अ 
17 ब 
17 क 
17 ड 

पुव :-रा ीय महामाग खेडी िशवार गट नं.38 पासून दि णेस मनपा पुव ह ीने अ जठा रोडपयत मनपा ह  (मनपा अ जठा रोडवरील 

जकात नाकापयत.) 

दि ण/ प चम :- अं जठा रोड जकात ना यापासून उ रेस अंिजठा रोडने के.के. कॅ स चौफुली पयत तेथून पुवस र याने रेमंड 

वाटरकडे जाण या र यापय त तेथून उ रेस रेमंड वॉटर कडून जाणा या र याने MSEB कंपाऊंडचे पुव ह ीने कंपाऊंडचे 

पुव ार कोप यास वळसा घालून प चमेस पोल फॅ टरीचे दि ण पुव कोप यापयत तेथून उ रेस आयो या कॉनर पारस  मेिडकल 

दुकानास वळसा घालून पुवस आयो यानगर मारोती मंिदरापयत तेथून दि णेस िवण िवसपुते लॉट नं. 13 ला वळसा घालून उ रेस 

आयो यानगर मारोती मंिदरपयत तेथून प चमेस र याने सहकारी औ ोिगक वसाहत र याने अंिजठा रोड पयत तेथून पुढे रा ीय 

महामाग ओलांडून उ रेस जळगांव शहराकडे जाणा या अंिजठा र याने मशानभूमी लडी नाला पुलापयत तेथून दि णेस लडी 
ना याने कासमवाडीतील ी. रमेश ओंकार चौधरी याचें घराचे दि ण पुव कोप यापयत तेथून प चमेस बोळीने कासमवाडीतील 

जुना मेह ण र यावरील अंगणवाडी बालिवकास क पास वळसा घालून उ रेस क तान र यापयत तेथून प चमेस नेरीनाका 
चौकापयत तेथून उ रेस पांझरापोळ चौकापयत 

भाग मांक :- 18 

लोकसं या एकूण :- 22398 

अ.जा. :-481 

अ.ज. :-318 

 सहकारी औ ोिगक 

वसाहत, 
गृहकूल सोसायटी, 

गणेशपुरी, 
संतोषी माता नगर, 

मा टर कॉलनी, रामे वर 

कॉलनी प चम भाग, 
ल मी नगर, 

उ र :-रा ीय महामाग लडीनाला पुलापासून पुवस रा ीय महामाग ने अ जठा चौफूलीपयत (ने सन मंडेला चौकापयत) तेथून 

दि णेस जुनी सहकार औ ोिगक वसाहतीचे राजाभाऊ मं ी गेट पयत तेथून पुवस आयो यानगरकडे जाणा या र याने 

आयो यानगर कानर शॅाप ग सटर पारस मेिडकल पयत. 

 
18 अ 
18 ब 
18 क 
18 ड 

पुव :-आयो यानगर शॉ पग सटरचे पारस मेिडकलचे दि णेस सहकारी औ ोिगक वसाहतीचे पुव ह ीने MSEB गोडावूनचे कंुपण 

भतपयत तेथून पुवस या कंुपनास वळसा घालून दि णेस याच कंुपनाचे पुव ह ीने रेमंड वाटर र याने 18 मीटार ं द खेडी मेह ण 

र यापयत ( ी. राका फ नचर फॅ टरीचे भती पयत.)  तेथून प चमेस के.के. कँन चौफुली पयत तेथून दि णेस अ जठा रोडने पारस 

ऑटो शो म पयत. 
दि ण :-पारस ऑटो शो म पासून प चमेस मेह ण गावाकडे जाणा या र याने या र यावरील वैशाली िब ड ग मटेिरयल 

स लायस दुकानापयत तेथून उ रेस जुना मेह ण रोड पयत (गोदाई ो हीजन) तेथून जु या मेह ण र याने दि णेस मेह ण 

तलावाकडे जाणा या 18 मीटर र याने मेह ण स.नं.266 मधून जाणारे 12 मीटर ं द िव.यो.र यापयत तेथून प चमेस याच  
 
 

र याने मेह ण स.नं. 263 या पुव दि ण ह ीपयत 

प चम :-स.नं. 263 या पुवर् दि ण ह ीपासनू तेथून उ रेस मेह ण स.नं. 263, 264, 257 या पुव ह ीने महादेव मंिदराकडे 

जाणा या मेह ण मु य र तावर तेथून पुवस मु य र याने स.नं. 258, 259 चे ह  जं शन पासून उ रेस मेह ण गावठाण पुव ह ीने 



 

 
 

 
 

ना या ना याने लडी नाला पुलापयत तेथून उ रेस ना या ना याने रा ीय महामाग िम लत हाय कूल िर ा टॉफ पयत तेथून रा ीय 

महामाग वरील लडी नाला पुला पयत. 
भाग मांक :- 19 

लोकसं या एकूण :- 17164 

अ.जा. :-1189 

अ.ज. :-1272 

 सु ीम कॉलनी, 
एम आय डी सी पिरसर. 

उ र :-मेह ण तलाव िशवाजी उ ानाचे पुव दि ण कोप यापासून पुवस अंबड झरा तलावाकडे जाणा या पाटचारीने या 
पाटचारीवरील मेह ण िशवार स.नं. 274 मधील 12  मी ं द िवकास योजना र ता जं शनपयत  ( पाटचारी जवळील ी. सुभाष 

गणपत सोनवणे यांचे घरापयत)  तेथून उ रेस 12 मी. ं द र याने मेह ण स.नं. 249  मधील ी. नर  एस चौधरी यांचे घरास वळसा 
घालून पुवस स.नं.248 व 249 मधून जाणा या 12 मी ं द िवकास योजना र याने (एम.आय.डी.सी. मागील 15 मी. ं द 

र यापयत(M.I.D.C. मधील कोठारी इंड ीज भतीपयत.)  तेथून उ रेस 15 मी. ं द िव.यो. र याने एम.आय.डी.सी. प चम 

ह ीने स.नं. 21 क मधील ी. बंडू सोनवणे यांचे घरास वळसा घालून आदश ो हीजन समो न चौफुली वरील सदािशव नारायण 

सोनवणे यांचे अशोक िकरणा दुकानापासून कृषी उ प  बाजार सिमतीकडे जाणा या र याने कृषी उ प  बाजार सिमतीचे प चम 

दि ण कोप यावरील गोदाई ो हीजनपयत तेथून दि णेस र याने मेह ण गाव पारस ऑटो र यावरील वैशाली िब ड ग मटेिरअल 

स लायस दुकानास वळसा घालून पुवस अ जठा रोडपयत (पारस ऑटो दुकानापयत) 

 
19 अ 
19 ब 
19 क 

 

पुव :-अ जठा रोड पारस ऑटो दुकानापासून दि णेस अ जठा र याने मनपा दि ण ह ीपयत (मेह ण स.नं. 193 पयत.) 

दि ण :-अ जठा रोड ते िशरसोली रोडला जोडणारी मनपा दि ण ह  

प चम :-िशरसोली रोड मनपा दि ण ह ीपासून उ रेस िशरसोली रोडने मेह ण स.नं. 379 पयत (मनपा िशरसोली जु या 
ना यापयत) तेथून मेह  ण तलावाकडे जाणा या र याने मेह ण तलावाजवळील स.नं. 371 ला वळसा घालून तलावाचे पुव ह ीने 

िशवाजी उ ान दि ण पुव कोप यापयत 

 
 
 

आयु त, 
जळगांव शहर महागनरपािलका,जळगांव 

 


