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        जळगांव शहर महानगरपा लका, जळगांव 
सभा .:-  ०७          // वशेष महासभा बैठक च ेकायवृ त //     द. १९/०१/२०१९ 

 

जळगांव शहर महानगरपा लकेत द.१९/०१/२०१९ श नवार रोजी सकाळी ११.०० 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 मयुर चं कांत  सोनार रंजना वजय 

जोहरे या मधुकर कापसे तभा चं कांत खडके सु नल वामनराव 
नेरकर स रता अनंत देशमुख तभा गजानन खडके व वनाथ सुरेश 
पोकळे दल प बबनराव सोनवणे सरेुश मा णक भंगाळे व णु रामदास 
खान कसानाबी गबलु बार  शोभा दनकर तायड े योती शरद 
सोनवणे कांचन वकास शेख हसीनाबी शर फ लढढा नतीन बालमुकंुद 
दारकंुड ेनवनाथ व वनाथ पाट ल कुलभुषण वरभान चौधर  मनोज सरेुश 
शदें गाय ी उ तम भल पावताबाई दामु बरड े नतीन मनोहर 

बा व कर कशोर रमेश पाट ल उषा संतोष जोशी अनंत ह र चं  

सपकाळे मना धुडकु को हे सधुं वजय महाजन जय ी सु नल 

कोळी द ता य देवराम को हे लल त वजय नाईक शांत सुरेश 
सपकाळे रंजना भरत बडाळे उ वला मोहन पटेल इ ा हम मुसा 
सनकत चेतन गणेश राणे गाय ी इं िजत सोनवणे व म कसन 
सोनवणे भारती कैलास तायड ेसुरेखा नतीन भापसे िजजाबाई आ णासाहेब 
चौधर  चेतना कशोर च हाण योती बाळासाहेब बागवान रयाज अहेमद अ दलु कर म 
सोनवणे मुकंुदा भागवत मराठे िजत  भगवान देशमुख सु नाबी राजु 
काळे अ मत पांडुरंग पाट ल रेखा चुडामण शेख सैईदा युसुफ 
चौधर  मंगला संजय सोनवणे सरेुखा सुदाम ि वकृत सद य 
अड.हाडा शु चता अतुल सहं ढेकळे सदा शव गणपत सोनवणे कैलास नारायण 
सोनवणे धरज मुरल धर पाट ल राज  झप  पाठ  वशाल राधेशाम 
पाट ल स चन भमराव बालाणी भगतराम रावलमल मराठे राज  नारायण 
भोईटे लताबाई रणजीत अ तरदे रजनी काश चौधर  महेश रतन 
पाट ल तभा सुधीर आहुजा मनोज नारायणदास जनै भागचंद मोतीलाल 
पाट ल चं शेखर शवाजी पाट ल मना ी गोकुळ  

 सदर सभेस मा.आयु त, चं कांत डांगे, मा.उपायु त, ी.चं कांत खोसे, ी.ल मीकातं कहार, .नगरस चव 
ी.सुभाष मराठे तसेच अ धकार  व कमचार  उपि थत होते.   

   सु वातीस वंदेमातरम झा यानंतर सभेस गणपूत  अस याने मा. पठा सन अ धकार  यांनी सभा सु  कर याचे नदश 
दले.  
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नगरस चव :- आज या सभेक रता स मा.सद य, को हे वण रामदास, सोनवणे राखी शामकांत, काळे दपमाला मनोज, 
पाट ल वजय पंुड लक, सोनवणे अंजनाबाई भाकर, महाजन सु नल सुपडू, शेख शबानाबी साद क, काळे रे मा कंुदन, 
सोनवणे लताबाई चं कांत यांचे रजेच ेअज आलेले असून ते मा. पठा सन अ धकार  यांनी मजंरू केलेले आहेत.  

दांजल बाबत स मा.सद यांनी दले या तावाच ेनगरस चव यांनी वाचन केले.  
सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .७० पा रत कर यात आला. 

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

महापौर 
मनपा सद या सौ. दपमाला मनोज काळे यांचे सासरे तसेच 
ब हणाबाई ान वकास सं थचेे संचालक व.अनंत रघुनाथ काळे, खोटे 
नगर प रसरातील हरा शवा कॉलनीतील व.सुमेध काकासाहेब 
भालेराव, शहरातील प हले यात कान,नाक, घसा त  व.डॉ.अशोक 
गोपाळ दातार, शहरातील व. खवराज सोनु खडके, नुतन मराठा 
महा वदयालयातील ा यापक व.बी.बी.देशमुख, शहरातील 
व.एम.के.येवले (सर), मा. ी.एकनाथरावजी खडसे यांचे याह  
व. ड.वाय.चौधर , शहरातील ी.उ हास साबळे यांचे बंधू व.अशोक 

साबळे, शहरातील ी. काश महाजन यां या मातो ी व.इंदबूाई 
सुखदेव महाजन, मनपा कमचार  ी.योगेश अशोक भावसार यां या 
मातो ी व.छायाबाई अशोक भावसार यांच ेदखु:द नधनाब ल. 

२ डॉ. ी.अि वन शांताराम सोनवणे 
उपमहापौर 

मनपा सद या सौ. दपमाला मनोज काळे यांचे सासरे तसेच तथा 
माजी नगरा य  ी.पांडुरंग रघुनाथ काळे यांचे बंधू व.अनंत रघुनाथ 
काळे यांचे दखु:द नधनाब ल. 

३ ी. कशोर रमेश बा व कर मनपा सद या सौ. दपमाला मनोज काळे यांचे सासरे तसेच तथा माजी 
नगरा य  ी.पांडुरंग रघुनाथ काळे यांचे बंधू व.अनंत रघुनाथ काळे, 
मनपा कमचार  ी.योगेश अशोक भावसार यां या मातो ी व.छायाबाई 
अशोक भावसार यांचे दखु:द नधनाब ल. 

४ ी. व णु रामदास भंगाळे लोकमा य हौ.सो. रगंरोड ये थल ी.सं दप मुर लधर येवले यांचे वडील 
कै. ा.मुर लधर केशव येवले, मुनखेड बु ता.बोदवड व जे.डी.सी.सी.बँक 
कॉलनी,जळगांव ये थल ी.र वं  भै यासाहेब यां या मातो ी 
कै.गं.भा.चं भाबाई हाद पाट ल, माजी नगरसेवक ी.पांडुरंग रघुनाथ 
काळे यांचे बंधु कै.अनंत रघुनाथ काळे, मोहन नगर ये थल 
ी.भा करराव तायडे यांचे जे ठ पु  कै. ा.चं कांत हगंोणेकर, रगंरोड 

ये थल माजी नगरसेवक ी.उ हास साबळे यांचे बंधू व ी.मंगेश सानप 
यांचे मामा कै.अशोक साबळे यांचे दखु:द नधनाब ल. 

५ ी.भगतराम रावलमल बालाणी मनपा सद या सौ. दपमाला मनोज काळे यांचे सासरे तसेच ब हणाबाई 
ान वकास सं थेचे संचालक व.अनंत रघुनाथ काळे, शहरातील 
ी.उ हास साबळे यांचे बंधू व.अशोक साबळे यांचे दखु:द नधनाब ल. 

६ ी.नवनाथ व वनाथ दारकंुडे माजी नगरा य  ी.पांडुरंग रघुनाथ काळे यांच े बंधू कै.अनंत रघुनाथ 
काळे (सर) यांचे दखु:द नधनाब ल. 

७ डॉ. ी. व वनाथ सुरेश खडके मनपा सद या सौ. दपमाला मनोज काळे यांचे सासरे तसेच ब हणाबाई 
ान वकास सं थेचे संचालक व.अनंत रघुनाथ काळे, जुने जळगांव 

प रसरातील व. खवराज सोनु खडके, जुने जळगांव प रसरातील 
व.मधुकर चावदस माळी, शहरातील स द वनायक मा य मक 
वदयालयातील श क व.जे. ह .पाट ल सर, अयो या नगर प रसरातील 
कै.अ ण व वनाथ पांडे, रेमंड ा. ल.ये थल सेवा नवृ त कमचार  
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व.देसाई, महारा  रा य वदयुत वतरण कंपनीचे सेवा नवृ त कमचार  
व.पंुड लक कोळी यांचे दखु:द नधनाबा ल. 

८ ी.स चन भमराव पाट ल भाग .७ मधील जे ठ नागर क कै.अनंत रघुनाथ काळे सर यांचे 
दखु:द नधनाब ल. 

९ सौ.मंगला संजय चौधर  मनपा सद या सौ. दपमाला मनोज काळे यांचे सासरे तसेच ब हणाबाई 
ान वकास सं थेचे संचालक व.अनंत रघुनाथ काळे 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 शांत उभे राहून 

दवगंत आ यांना दांजल  अपण केल .  

      स मा.सद यांनी मांडले या अ भनंदन तावाचे अनुषंगाने सभागहृाने ठराव .७१ अ वये खाल ल नमूद 
केले माणे ठराव पा रत केला. 
                सभा कामकाजा या सु वातीस स मा.सद यांनी खाल ल माणे अ भनंदनाचे ताव मांडले. 

अ. .     स मा.सद यांचे नांव अ भनंदनाचे ताव 
१ सौ. समा सरेुश भोळे, 

महापौर 
डॉ. ी.अि वन शांताराम सोनवणे 
उपमहापौर 
ी.सु नल सुपडू महाजन 
ी. शांत सुरेश नाईक 
ी. कशोर रमेश बा व कर 

डॉ. ी. व वनाथ सुरेश खडके 

मा.डॉ. ी.गु मुख जगवानी यांना महारा  पयटन व सां कृ तक 
काय वभागा या वतीने महारा  रा य सधंी सा ह य अकादमीचे 
काया य  पद  नवड यानसुार रा यमं ी पदाचा दजा 
मळा याब ल हाद क अ भनंदन. 

२ ी.नवनाथ व वनाथ दारकंुडे माजी व धमंडळ सद य मा.डॉ. ी.गु मुख जगवानी यांना 
महारा  पयटन व सां कृ तक काय वभागा या वतीने महारा  
रा य सधंी सा ह य अकादमीचे काया य  पद  नवड यानसुार 
रा यमं ी पदाचा दजा मळा याब ल हाद क अ भनंदन. व 
मा.ना.मु यमं ी ी.देवे  फडवणीस, माजी मं ी ी.एकनाथराव 
खडसे, मा.ना. ी. गर षभाऊ यांचे आभाराब ल  

३ ा. ी.स चन भमराव पाट ल नुक याच पार पडले या धुळे मनपा नवडणुक त भारतीय जनपा 
पाट   या रा य प ाला घवघवीत यश संपादन क न दे याचे 
श पकार मा.ना. ी.देव जी फडवणीस मु यमं ी महारा  रा य 
व मा.ना. ी. गर षभाऊ महाजन, वैदयक य व जलसंपदा मं ी, व 
मा. ी.चंदभुाई पटेल वधान प रषद सद य तसेच मा.आ. ी.सुरेश 
दामु भोळे याचंे हाद क अ भनंदन.  
तसेच मनपा ाथ मक श ण मंडळ ये थल मु या यापक 
ी.अशोक सदाणे यांना मानसशा  वषयात कवय ी बह णाबाई 

चौधर  उ तर महारा  वदयापीठातफ पी.एच.डी. दान 
झा याब ल आ ण लोकसंघष मोचा या ने या तभा शदें यांना 
त ण भारत संघातफ त ण भारत पयावरण र क स मान २०१८ 
हा रा य पुर कार जाह र झा याब ल हाद क अ भनंदन. 

उपरो  तावाचे अनुषंगाने मा य़वरांची झालेल  नवड, यांनी व वध सामािजक काय, डा े ात 
मळ वलेले पुर कार, सुयश व अ भ चतंनाब ल हे सभागहृ उपरो त सवाचे अ भनंदन कर त असुन उ ल 
भ व यासाठ  शुभे छा देत आहे. 
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नगरस चव:- वषय ं .१) मनपास शासनाकडुन त वत: मा यता ा त अनुदान पये १०० कोट  मा  अंतगत समा व ट 
करावया या कामांना मंजुर  मळणेबाबत मा.महापौर यांचेकडून आले या प ावर वचार क न नणय घेणे. 
ी.कैलास सोनवणे :- जळगांव शहरासाठ  १०३ कोट ची कामे करणे कामी सव शहरात समान प दतीने कामे करता येईल 

याबाबत याद तावाचे वाचन केले.  

ी. नतीन लढढा :- शासनाने १०० कोट  पयाचे वकास कामांना मा यता दलेल  आहे. परंतु सदर याद  तावात १०३ 
कोट  पयाची कामे नमुद अस याने शासनाकडे सदर ताव पाठ वला असता यात भ व यात टृ  नघु शकत.े 
याकर ता सदर कामाचा ताव १०० कोट चाच कर यात यावा. कारण आप याकडे वेळ पुरेसा नस याने के हाह  आचार 
सं हता लागु शकते. याकर ता सदरचा ताव हा १०० कोट  पयाचाच करावा. 

         सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .७२ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , नगर वकास वभागाकडील प  .३४२/न व-३३ द.१६/०८/२०१८ अ वये जळगांव 

शहर महानगरपा लकेस महारा  सुवण जयंती नगरो थान योजने अंतगत र कम पये १०० कोट  अनुदानास त वत: 
मा यता दान कर यात आलेल  आहे. महारा  सुवण जयंती नगरो थान अ भयान राब वणे बाबत पा रत झालेला शासन 
नणय .नररो-२०१४/ -११९/न व-३३ मं ालय मुंबई द.२१/०८/२००० नुसार जळगांव शहर महानगरपा लकेस र कम पये 
१०० कोट  र कमे या वकास कामांचे ताव तयार करावयाचे आहेत. वर ल शासन नणयानसुार एकुण ता वत 
कामां या र कमेपैक  ७०% अनुदान व ३०% हणजेच र कम पये ३० कोट  मनपा ह सा खच करणे अपे त आहे, 
मा  जळगांव शहर महानगरपा लकेची आ थक प रि थती वचारात घेता र कम पये ३० कोट  महानगरपा लकेस खच 
करणे श य होणार नस याने जळगांव शहराचे वदयमान आमदार ी.सुरेश दामू भोळे यानंी सदरची र कम पये ३० 
कोट  अनुदान मळणे कामी शासन तरावर पाठपुरावा केलेला होता. या अनुषंगाने मा.मु यमं ी सो.महारा  रा य, 
मुंबई यांनी द.०८/१०/२०१८ रोजी जळगांव येथे िज हा तर य वकास कामांचे आढावा बैठक त शासन नणयातील सव 
अट  श थल क न मनपास र कम पये ३० कोट  अनुदान व पात दे यात येईल असे आ वा सत क न मनपाने पये 
१०० कोट चा ताव शासनास सादर करणे बाबतचे सुचना दले या आहेत. या अनुषंगाने महापौर यांचे कडील प  
ं .३५३ द.१५/०१/२०१९ रोजीचे प ासोबत जोड यात आले या याद तील अ. .१ ते १५९ कामांचे एकुण ता वत र कम 
पये १००.०० कोट  र कमेची कामे अनुदानातुन हाती घे यास महासभेकडे ताव सादर केलेला आहे. 

महापौर यांचे द.१५/०१/२०१९ रोजी या प ासोबत दले या याद तील अ. .१ ते १५९ कामे शासनाने त वत: 
मा यता दलेल  र कम पये १०० कोट  अनुदानातुन हाती घे यास ह  सभा मा यता देत आहे. तसेच मा.मु यमं ी 
सो.,महारा  रा य मुंबई यांनी द.०८/१०/२०१८ रोजी जळगांव ये थल बैठक त दले या सुचनांनुसार र कम पये १०० 
कोट  अनुदान मागणी ताव शासनाकडे पाठ व यास ह  सभा मा यता देत आहे. 

शासनाने आव यक ती पुढ ल कायवाह  अ ततातडीने करावी. 
 

सवानुमते मंजुर 
  अनुकूल मत े :- ६६   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :-   बालाणी भगतराम रावलमल  
अनुमोदक :-   को हे ल लत वजय 

१०० कोट या कामांची याद  
 

  
  

 

1.  भाग .01 स.न.329/1 मधील ओपन पेस िवकिसत करणे 1962491 
2.  भाग .01 केशर बाग िस.स.न. 2702/अ मधील ओपन पेस िवकिसत करणे 1100000 
3.  भाग .01 िशवशंकर कॉलनी स.न.329/4 मधील ओपन पेस िवकिसत करणे 950000 
4.  भाग .01 के.सी.पाक िस.स.न.371/3 मधील ओपन पेस िवकिसत करणे 1500000 
5.  भाग .01 राजमालती नगर स.न.311/2/2+311/2/4,224/ 3+224/4 ओपन पेस िवकिसत करणे 1062901 
6.  भाग .01 स.न.340/1 मधील ओपन पेस िवकिसत करणे 2100000 
7.  भाग .01 गदालाल िमल आवारातील मनपा या मालकी या जागेवर योगा हॉल बांधणे 7000000 
8.  भाग .01 दधु फेडरेशन  मु य र यापासुन ते िसटी कॉलनी र यापयतचा िड.पी.र ता डांबरी करणे  9305234 
9.  भाग .02 िशवाजीनगर मधील हद ु मशानभुमी येथे िवकास काम करणे 1967731 
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10.  भाग .02 िशवाजीनगर भुरे मामलेदार लॉट येथील अिह याबाई होळकर उ ान िवकिसत करणे 2495351 
11.  भाग .02 मधील आव यक िठकिठकाणी रोड ॉ सग गटार बांधुन यावर लॅब टाकणे 670378 
12.  भाग .02 मधील धनाजी काळे नगर स.न.342/6ब,6अ1,6अ2 मधील ओपन पेस िवकिसत करणे 7314145 
13.  भाग .02 जापत नगर, सोना नगर व सुनंिदनी पाक मधील र ते डांबरीकरण करणे 9698317 
14.  भाग .02 जापत नगर, सोना नगर व सुनंिदनी पाक म ये आर.सी..सी.गटारी बांधणे 6812990 
15.  भाग .03 म ये स.न.70/1 पासुन जुना खेडी र ता या दो ही बाजुला आर.सी.सी.गटार बांधणे 9822685 
16.  भाग .03 म ये जळगांव स.न.77/5/6 व स.न.75 म ये आर.सी.सी.गटार करणे  3144136 
17.  भाग .03 म ये जुना खेडी र यालगत 12 मी.व 15 मी.र ते डांबरीकरण करणे 11594000 

18.  
भाग .03 अंतगत जुना असोदारोड मे कोमाता नगर व वा मीकनगर जुना खेडी रोड खेडी गावात 

िठकिठकाणी लॅब क हट बांधणे 

1085713 

19.  
भाग .03 स.न.51/1/1 ावणनगर 62/2,62/2/1 व 70/1/3 तुळसाई नगर, मुरिलधर नगर खेडी 

पिरसर म ये आर.सी.सी.गटारी करणे 

3634495 

20.  
भाग .03 काल का माता मंिदर ते जुना खेडी र यापयत 24 मी. ं द र ता डांबरी करणे व दभुाजक 

बांधणे 

3800000 

21.  
भाग .03 स.न.101/1,101/2,101/3 विरल आर ण .48 या जिमनीचे सपाटीकरण व  

सुशोिभकरण करणे 

1996140 

22.  भाग .04 अंतगत नेरीनाका मशानभुमी म ये शेड न याने तयार करणे 2000000 
23.  भाग .04 अंतगत तेली चौक व पांझरापोळ टाकीजवळ  नवीन मुतारी (पु ष/मिहला) बांधणे 1000000 
24.  भाग. .04 ि कृ ण यायमशाळेपासुन ते गु नानक नगर ना यापयत आर.सी.सी.गटार बांधणे 5511739 

25.  
भाग .04 आसोदा रोड पुला पासुन ते मुमराबाद रोड पुला पयत असले या ना यास िरटे रग वॉल 

बांधणे 

16836940 

26.  भाग .5 यामा साद उदयान/बगीचाम ये खेळणी व ओपनिजम सािह या बसिवणे 388947 
27.  भाग .05 अंतगत पािरकपाक बगीचा सुशोिभकरण करणे कलर खेळणी ओपन िजम बसिवणे 500000 

28.  
भाग .05 अंतगत गांधीनगर,िवसनजीनगर,गुजराथीग ली,भवानी पेठ,बिळरामपेठ, 

शाहुनगर,शिनपेठ, काटाफाईल इ लामपुरा भागात गटारीवर लॅब क हट बांधणे  

496068 

29.  
भाग .05 अंतगत िशवाजी चौक व भुसारी यां या घरासमोरील बिळराम पेठ भागात 

आर.सी.सी.गटारीवर लॅब क हट बांधणे 

499790 

30.  भाग .05 अंतगत शाहुनगर भागात कॉ ीट र ते तयार करणे 5000000 
31.  भाग .05 अंतगत िद ीतवाडी बगी याम ये खेळणी पाथवे करणे व कलर करणे 500000 

32.  
भाग .05 अंतगत वानखेडे हौस ग सोसायटी मधील स.न.186/1/1अ फाईनल लॉट खु या जागेत 

खेळणी  बसिवणे 

498229 

33.  
भाग .05 अंतगत िस.स.न.1981 पैकी िशवाजी पुतळा सुशोिभकरण करणे,पे ह ग लॅब,िजना, भत 

करणे 

1000000 

34.  भाग .06 अंतगत टागोर नगर ते पोिलस लाईन पयत नाला बांधणे 1648147 

35.  
भाग .06 अंतगत खा देश िमल कॉलनी येथील ी पुरािणक यांचे घरापासुन त े ी कोचुरे यांचे 

घरापयत आर.सी.सी.गटार बांधणे  

1406704 

36.  भाग .06 अंतगत द  कॉलनी, जे.डी.सी.बॅक कॉलनी येथे आर.सी.सी.गटार बांधणे  4427941 
37.  भाग .06 अंतगत टागोर नगर उ ानात यायमाचे सािह य व खेळणे बसिवणे 500000 

38.  
भाग .06 ताप नगर येथे आर.सी.सी.गटार बांधणे व गणेश कॉलनीरोडवर िठकिठकाणी गटार 

बांधुन आर.सी.सी. लॅब टाकणे 

1538163 

39.  भाग .06 मंजुषा हौ.सोसायटी मधील जळगांव स.न.179/2 खु या जागेवर खेळणी बसिवणे  595427 
40.  भाग .06 अंतगत रगरोड येथील सु ृत हॉ पटल जवळ आर.सी.सी. लॅब क हट बांधणे 2490125 
41.  भाग .06 लेवा भवन जवळ नाला बांधुन लॅब टाकणे  999564 

42.  
भाग .07 अंतगत िशव कॉलनी ग.न.54 म ये रे वे लाईन लगत ना यास संर ण भत व गटार 

बांधणे 

1730568 

43.  भाग .07 अंतगत प ाळा ग.न.54 म ये आर.सी.सी.गटार व लॅब क हट बांधणे 3450884 
44.  भाग .07 अंतगत प ाळा ग.न.53 िशवकॉलनी म ये ओपन पेसला चेन लक फे सग करणे 1562000 

45.  
भाग .07 अंतगत हरे वर नगर,िश कवाडी,नव भात कॉलनी रामभाग कॉलनी ोफेसर कॉलन  

येथे आर.सी.सी.गटार बांधणे 

2499793 

46.  भाग .07 अंतगत गंधव कॉलनी येथे ना यास संर ण भत बांधणे 1318706 
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47.  

भाग .07 अंतगत फॉरे ट कॉलनी,गजानन कॉलनी, टेट बॅक कॉलनी,नंदनवन कॉलनी,चं भा 
कॉलनी,रे वे कॉलनी,कृषी कॉलनी,जीवन िवकास कॉलनी,गणेश कॉलनी,भिगरथ कॉलनी, ीकृ ण 

कॉलनी, ीहरी कॉलनी इ.पिरसरातम ये िठकिठकाणी आर.सी.सी.गटार बांधणे 

25203182 

48.  भाग .07 हिरश वट माट ते आय.एम.आर.कॉलेज र ता डांबरी करणे 3048754 
49.  भाग .07 अंतगत रगरोड हनुमान मंिदर ते चं भा कॉलनी पयत र याचे डांबरीकरण करणे 2976509 
50.  भाग .07 प ाळा रे वे गेट ते बजरंग बोग यापयतचे र याचे डांबरीकरण करणे 5677672 
51.  भाग .08 वै णवी पाक ग.न.122/2/3 िनमखेडी िशवार व पिरसरात गटारी बांधणे 2650419 
52.  भाग .08 तालुका पोिलस टेशन खोटेनगर खदानीला फे सग करणे 680621 
53.  भाग .08 िनमखेडी ग.न.115/1,115/2 म ये व पिरसरात गटारी बांधणे 2695116 
54.  भाग .08 िनमखेडी ग.न.95/3ब/2 खोटे नगर ओपन पेसला चेनल क फे सग करणे 1506347 

55.  
भाग .08 प ाळा रोड गणपती मंदीर (रे वे गेट) ते भोईटे नगर ते गौरी हाईटस पयतचा र ता 

डांबरीकरण करणे 

5663808 

56.  भाग .08 िनमखेडी िशवार पोिलस टेशन समोरील आ हाणे र ता, डांबरीकरण करणे 5665640 
57.  भाग .08 िनमखेडी जुना पाईप फॅ टरीपासुन ते  निवन हायवे पयत र ता डांबरीकरण करणे 4528939 
58.  भाग .08 िनमखेडी गट नं.1 महानुभाव पंथ मशानभुिमला कंुपण करणे  2213220 
59.  भाग .08 िनमखेडी ग.न.118/5 पिरसरात गटार बांधणे 1516785 
60.  भाग .08 िनमखेडी ग.न.26 चंदआु णा नगर पिरसरात गटार बांधणे 1992510 
61.  भाग .08 गट नं.90 िनमखेडी िशवारातील खु या जागेत चेन लग फे सग करणे 1034636 
62.  भाग .08 िनमखेडी ग.न.112/1+2+3 साईनगर पिरसरात गटार बांधणे 1780617 
63.  भाग .08 आ हाणे िशवार ग.न.317/1 सुद  कॉलनी पिरसरात गटार बांधणे 971242 
64.  भाग .09 आ हाणे रोड शालीनी नगरपासुन शंकर आ पा नगर  व पिरसरात  नाला बांधणे 3154502 
65.  भाग .09 आ हाणे रोड ते अ टभुजा मंिदर गेट पयत  व पिरसरात गटार बांधणे 1953100 
66.  भाग .09 प ाळा ग.नं.10 व 13 दांडेकर नगर, िवदया नगर भागात व पिरसरात गटारी बांधणे 1133290 
67.  भाग .09 प ाळा बाजार रोडला व पिरसरात गटार बांधणे 2667508 
68.  भाग .09 आ हाणे रोड ग.न.4 पासुन शालीनी नगर ॉस ग पयत व पिरसरात गटार बांधणे 2246525 
69.  भाग .09 िप ाळा ग.न.347/2ब म ये गटारी व पिरसरात बांधणे 2048922 
70.  भाग .09 िप ाळा ग.न.12 व 18 व पिरसरात गटारी बांधणे 1454463 
71.  भाग .09 िप ाळा ग.न..4/1 + 2 गु द  नगर व पिरसरात गटारी बांधणे 1312709 
72.  भाग .09 प ाळा ग.न.2/2ब/2 चे  शदेनगर ओपन पेसला चेनल क फे सग करणे 603478 
73.  भाग .09 प ाळा ग.न.28 पिरसरात गटारी बं◌ाधणे 1258699 
74.  भाग .09 प ाळा मु ताई नगर ग.नं.29 पिरसरात गटारी बांधणे 1373107 
75.  भाग .09 कृ णा टॉवर त ेसुयोग कलास पयतचा र ता डांबरीकरण करणे  2647435 
76.  भाग .09 प ाळा ग.न.344 ओपन पेसला चेनल क फे सग करणे 640386 
77.  भाग .09 ग.न.2/2ब/2 आर.एल.कॉलनी ओपन पेसला चेनल क फे सग करणे 682328 
78.  भाग .09 प ाळा ग.न.9/2/1ब ओमशांती नगर आर.एल.कॉलनी म ये गटारी व पिरसरात बांधणे 1299597 
79.  भाग .09 प ाळा ग.न.30 ओपन पेसला चेनल क फ सग करणे 857145 
80.  भाग .09 प ाळा ग.न.28 म ये र ते डांबरीकरण करणे 1200571 
81.  भाग .09 प ाळा ग.न.25 पिरसरात गटार बांधणे 1221760 

82.  
भाग .10 प ाळा हुडको म ये िब  ◌ी◌ंग नं.1 ते 26 िबलाल चौका पयतचा र ता डांबरीकरण 

करणे 

3174500 

83.  भाग .10 प ाळा साव.संडाशी पासुन त ेदग  पयतचा र ता कॉ ीट ग व डांबरीकरण करणे 4000000 

84.  
भाग .10 प ाळा ग.न.198/353 लॉट न.26 ते ग.न.186 लॉट नं.1 रे वे बोगदया पयतचा र ता 

डांबरीकरण करणे 

4661368 

85.  भाग .10 प ाळा मयुर कॉलनी ग.न.176 ते 173 पयतचा र ता डांबरीकरण करणे 2326310 
86.  भाग .10 प ाळा भैरवनगर ग.न.175 ते 172 पयतचा र ता डांबरीकरण करणे 2326310 

87.  
भाग .10 संत िमराबाई नगर म ये प ाळा ग.न.313,314,315 म ये  आर.सी.सी.गटार व लॅब 

क हट बांधणे 

5130000 

88.  भाग .10 प ाळा ग.न.176 मयुर कॉलनीतील ना यास संर ण भत बांधणे 2500000 
89.  भाग .10 प ाळा गावठाण म ये िठकिठकाणी लॅब क हट व आर.सी.सी.गटार बांधणे 900000 
90.  भाग .11 हरीिव ल नगर म ये मारोती मंदीर ते साव.संडाशी पयत आर.सी.सी.गटार व लॅब 850000 
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क हट बांधणे 

91.  भाग .11 हरीिव ल नगर म ये मारोती मंदीर त ेसाव संडाशी पयत WBM व डांबरी र ता करणे 3877500 

92.  
भाग .11 प ाळा हरीिव ल नगर, साईबाबा मंदीर ते रे वे पुलापयत आर.सी.सी.गटार  लॅब 

क हट बांधणे 

2628757 

93.  भाग .11 हरी िव ल नगर मिधल िबसमी ला चौक पिरसरात आर.सी.सी.गटार बांधणे 1417749 
94.  भाग .11 प ाळा ग.न. 134 म ये आर.सी.सी.गटार बांधणे 2131772 
95.  भाग .11 प ाळा ग.न.117,119 मुकंुद नगर म ये आर.सी.सी.गटार बांधणे 1457519 
96.  भाग .11 मंुदडा नगर ग.न.101/3 म ये डांबरी र ते तयार करणे 2768535 
97.  भाग .11 प ाळा ग.न.76,78,79 म ये डांबरी र ते तयार करणे (को हेनगर पिरसरात) 4161459 
98.  भाग .11 प ाळा ग.न.102,104,107 म ये डांबरी र ते तयार करणे 3567501 
99.  भाग .11 प ाळा ग.न.149 म ये डांबरी र ते तयार करणे 7318313 
100.  भाग .11 प ाळा ग.न.151/1/1,152/2+3 म ये डांबरी र ते तयार करणे 4672477 

101.  
भाग .12 अ जठा सोसायटी मेह ण स.न.479/अ/1 लॉट न.1 ते गाय ी नगर स.न.471/अ1/2अ 

पयतचा र ता डांबरीकरण व कॉ ीट ग करणे 

2069577 

102.  
भाग .12 अंतगत िगरणाटाकी ते ग हमट पॉलेटे नीक कॉलेज कंपाऊंड वॉल पयतचा र ता डांबरी 

करण करणे 

4230000 

103.  भाग .12 अंतगत शानबाग हॉल ते रामदास कॉलनी ओपन पेस पयतचा र ता डांबरीकरण करणे 7600000 
104.  भाग .12 चच ते दा कॉलनी पयतचा र ता डांबरी करण करणे 3102000 

105.  
भाग .12 भात कॉलनी,समथ कॉलनी,िवदयानगर व पिरसरात आर.सी.सी.गटार व लॅब क हट 

बांधणे 
 

3500000 

106.  
भाग .12 मेह ण स.न.483 लॉट न.1 ते नेहल सोसायटी प ाळ गट न.149/3 लॉट नं.1 पयत 

र याचे डांबरीकरण व कॉ ीटीकरण करणे 

2688737 

107.  भाग .12 धांडेनगर नंदनवण कॉलनी म ये आर.सी.सी.नाला बांधणे व लॅब क हट टाकणे 2627268 

108.  
भाग .12 मेह ण स.न.480/1,480/2 पावतीनगर, पारख नगर पिरसरात आर.सी.सी.गटार व लॅब 

क हट बांधणे 

2903404 

109.  भाग .12 समथ कॉलनी मधील स.न.496/2ब लॉट नं.4 ते 17 पयतचा र ता कॉ ीटचा करणे 1980000 
110.  भाग .13 संभाजीनगर चौक ते मोहाडी रोड 12 मी.डी.पी.रोड डांबरीकरण करणे 4038742 
111.  भाग .13 देव नगर दग  ते मोहाडी रोड 12 मी.डी.पी.रोड डांबरीकरण करणे 8052963 
112.  भाग .13 आदशनगर स.न.443 मधील ओपन पेस म ये जॉगीग ॅक व खेळणे बसिवणे 1658673 

113.  
भाग .13 मधील रायसोनीनगर जकातनाका ते मनपा ह ी पयतचा 18 मी.िड.पी.रोड डांबरीकरण 

करणे 

3589029 

114.  भाग .13 रायसोनीनगर भागात रोड साईडला गटारी बांधणे 1908475 
115.  भाग .13 मोहननगर भाग मेह ण स.न.448 मधील मेन रोड डांबरीकरण करणे  3945276 
116.  भाग .13 िन यानंदनगर संभाजीनगर पिरसर मेह ण मधील मेन रोड डांबरीकरण करणे 4152239 
117.  भाग .13 स.न.453 झाकीर हुसेन कॉलनी म ये रोड साईडने गटार बांधणे 860479 

118.  
भाग .13 पािरजात कॉलनी मेह ण स.न.467/2अ/1/ 1+467/2ब/2 ओपन पेसला चेन लग 

फे सग,जॉगीक ॅक व यायम सािह य उभारणे 

1499512 

119.  
भाग .13 हनुमान कॉलनी मेह ण स.न.467/2अ/1 मधील ओपन पेसला चेन लग फे सग,जॉगीक 

ॅक बांधणे 

1353382 

120.  भाग .13  स.न.412 मेह ण नेह  नगर मिधल ओपन पेसला चेन लग फे सग करणे 943755 

121.  
भाग .14 मेह ण अंतगत एकनाथ नगर भागात स.न.269/2ब मधील खु या जागेस कंुपण भत 

बांधणे, खुली जीम सािह य बसिवणे 

1188870 

122.  भाग .14 मेह ण अंतगत राहूल बॅग जवळील ना यास संर ण भत बांधणे 3762939 

123.  
भाग .14 मेह ण स.न.266/1/ब पैकी अंतगत िव वकम नगर स.न.266/1ब मधील ओपन पेसला 

कंुपणिभत बांधणे व खुली जीम साही य, पाथवे बसिवणे  

1741229 

124.  भाग .14 मेह ण स.न.271 मधील ओपन पेसला कंुपण भत बांधणे व खुली जीम, पाथवे बांधणे 2337985 
125.  भाग .14 (पाट) मधील तांबापुर चौक ते सुरेश ो हीजन पयतचा रोडाला िड हायडर टाकणे 497488 

126.  
भाग .14 (पाट) मधील गाय ीनगर मेह ण स.न.417,420 मधील ओपन पेसला चेन लक 

फे सग,जॉगीग ॅक व खेळणी बसिवणे 

4843981 
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127.  भाग .14 राजशाळा ते आिद य हॉटेलपयतचा र यापयतचा नाला बांधणे 7773003 

128.  
भाग .14 (पाट) गणपती नगर  मधील मेह ण स.न.434/1अ ओपन पेसला चेन लक फे सग 

,जॉगीग ॅक व खेळणी बसिवणे 

1339716 

129.  
भाग .14 (पाट) गणपती नगर स.न.427 एल.आय.सी. कॉलनी ओपन पेसला जॉगीग ॅक व 

खेळणी बसिवणे 

475488 

130.  भाग .14 (पाट)  मधील मेह ण िशवार स.न.416 हटकर समाज खु या जागेस जॉगीग ॅक बांधणे 818281 
131.  भाग .15 मेह ण अंतगत साईबाबा मंिदर ते इकबाल कॉलनी पयत ना यास संर ण भत बांधणे  20436020 
132.  भाग .16 अंतगत हेमुकलाणी बगी याम ये ओपन िजम खेळणी बसिवणे 999055 
133.  भाग .16 अंतगत स.न.517/3 निवन जोशी कॉलनी ओपन पेस म ये योगा हॉल बांधणे 2490233 
134.  भाग .16 अंतगत अपना बेकरी ते घरकुल पयत नाला बांधणे 8990874 

135.  
भाग .16 अंतगत स.न.518 नवल कॉलनी खु या जागेम ये पाथवे तयार करणे व खेळणी 

बिसिवणे. 
1000029 

136.  
भाग .16 (ड) स.न.511 टी.एम.नगर म ये खुले जागेम ये ओपन िजम,खेळणी बसिवणे 

 
498229 

137.  
भाग .16 (ड) इ वर कॉलनी मासुमवाडी,मुकंुदनगर सधी कॉलनी इ यादी भागात लॅब क हट  

बांधणे 

699449 

138.  भाग .16 अंतगत स.न.518/अ/ब सव उ म नगर, या जागेवर योगा हॉल बांधणे 4000000 

139.  
भाग .16 अंतगत स.न.507/अ, 508/2 म ये खुली जागेला संर ण भत,ओपन िजम, पाथवे व 

खेळणी बसिवणे  

6500000 

140.  

भाग .17 म ये सदगु  नगर,पोल फॅ टरी मागील भाग, सागर शॅापी समोिरल भाग, वामी समथ 

मंिदर पिरसर,कौितक नगर,ऑटोनगर,अशोक नगर,िललापाक पिरसर, िस दीिवनायक हाय कुल 

पिरसर, अयो यानगर भागात आर.सी.सी.गटार व लॅब क हट बांधणे  

24880824 

141.  
भाग .18 मेह ण स.न.16 अंतगत मुलतानी हॉ पटल या आजबूाजू या भागात पे हर लॉ स 

बसिवणे तसेच हॉ पटल मागील भागास कंुपण भत बांधुन खुली जीम, पाथवे तयार करणे 

2390357 

142.  
भाग .18 मेह ण अंतगत संत ाने वर शाळे या ओपन पेस या  कोप-याव न ते मेह ण 

बु जापयत या ना यास संर ण बांधणे  

4019445 

143.  भाग .18 मेह ण अंतगत ल मीनगर स.न.254 (पाट) मधील ना यास संर ण बांधणे 3762939 
144.  भाग .19 मेह ण सुि म कॉलनी स.न.184/1,184/2,184/3 म ये आर.सी.सी.गटार बांधणे 2033070 
145.  भाग .19 मेह ण स.न.169/2अ अिमत कॉलनी म ये आर.सी.सी. गटार बांधणे 1374828 
146.  भाग .19 मेह ण अंतगत औरंगाबाद हायवे ते सुि म कॉलनी िर ा टॉप पयत आर.सी.सी.गटार बांधणे 7253527 

147.  
भाग .19 मेह ण अंतगत स.न.249/1अ एम.डी.एस.कॉलनी मधील ओपन पेसला कंुपण भत व 

खुली िजम व पाथवे तयार करणे 

3122568 

148.  भाग .06 अंतगत गो वदा िर ा टॉप ते प ाळा रे वे गेट पयत र याचे डांबरीकरण करणे 8000000 
149.  भाग .07 अंतगत गणेश कॉलनी चौक ते कोट चौक पयत र याचे डांबरीकरण करणे 15908372 
150.  भाग .08 सुरत रे वे गेट िनमखेडी पयत र ता डांबरी करणे,िड हायडर बांधणे 57200000 

151.  

मु य पाच र ते - शा ी टॉवर चौक ते महाबळ चौक, नेरी नाका चौक ते वातं  चौक ते भात कॉलनी 
चौक, प ाळा रे वे गेट ते सधी कॉलनी चौक, प ाळा रे वे गेट ते सोमाणी माकट पयतचा र ता 
डांबरी करण करणे,गटर बांधणे,फुटपात, दभुाजक तयार करणे  

333525961 

152.  का यर नावली चौक ते वाघनगर पयतचा र ता डांबरीकरण करणे 23996360 
153.  िशवाजीनगर पुल ते दधु फेडरेशन पयतचा र ता डांबरीकरणे 24646485 
154.  िज हा पिरषद चौक ते मशानभुमी पयतचा र ता डांबरीकरणे व दभुाजक बांधणे 23401813 

155.  
िगरणा टाकी रोड वरील रंगोली अपाटमट ते िगरण टाकी आवारातील टाकी .4 पयत 1000 मी.मी. 
यासाची पाईपलाईन टाकणे 

2850000 

156.  भाग .12 िगरणा टाकी व भाग सिमती .4 चे ऑफीसला कंुपण भत बांधणे 9096182 
157.  शा ी टॉवर चौक ते दिधचा र ता डांबरीकरण करणे 7192835 
158.  मेह ण मशानभुमी िवकसीत करणे 3700000 
159.  प ाळा मशानभुमी िवकसीत करणे 3700000 

    
1000000000/-

/- 
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नगरस चव:- वषय ं .२) शहरात ि थत असले या व वध दधु बुथ क ास मुदतवाढ देणे मा.महापौर यांचेकडून आले या 
प ावर वचार क न नणय घेणे. 
 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .७३ पा रत कर यात आला. 
 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव िज हा दधु उ पादक संघ यांनी दले या याद नुसार दधु बुथ क ास 
मुदतवाढ दे यात येत आहे. तर  सदर दधु बुथ क धारकास खाल ल माणे अट  शत  बंधनकारक आहे. 
१) दधु बुथ क ाम ये दधु व दधुज य दाथ, ब क ट,खार , टो ट व पाणी बोटल व स ठेवता येतील या 

य त र त तबंाखू, गुटका, सगारेट इतर पदाथ आढळ यास मुदतवाढ र  कर यात येईल. 
२) दधु बुथ क धारकाने दधु बुथ क ापासुन कोण याह  कारे रहदार स अडचण नमाण होणार नाह  या बाबतचे 

माणप  शहर वाहतकु वभागाकडून ा त क न म.न.पा.कडेस देणे बंधनकारक रा हल. 
३) सदर याद त नमुद केले या दधुबुथ क ास द.०१/०१/२०१७ ते द.३१/१२/२०१९ या कालावधीसाठ  मुदतवाढ 

दे यात येत आहे. 
   वर ल अट  शत ची पुतता क नच सदर दधु बुथ क ास मुदतवाढ देणेस  मा यता दान कर यात येत आहे. 
शासनाने सदर करणी नयमानसुार आव यक या बाबीचंी पतुता क न यावी. 

सवानुमते मंजुर 
  अनुकूल मत े :-  ६६  तकुल मते :- ०० 

सूचक  :-   मराठे िजत  भगवान 
अनुमोदक :-   खडके सु नल वामनराव 
 

नगरस चव:- वषय ं .३) महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम २९ अ अ वये महानगरपा लका भाग 

स म यांचे गठण करणे बाबत मा.महापौर यांचेकडून आले या प ावर वचार क न नणय घेणे. 

         सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .७४ पा रत कर यात आला. 

असा ठराव कर यात येतो क , खाल ल माणे भाग स मती व भाग स मती अंतगत येणारे भागाचा समावेश 

कर यांत येत आहे. 

 

 
अ. . भाग 

स मती 
माकं 

समा व ठ 
कर यात आलेले 

भाग माकं 

एकूण 
भाग 

सं या 

एकूण 
सद य 
सं या 

कायालयाची जागा शेरा 

१ १ १,२,५,७,८ ५ २० सरदार व लभभाई पटेल, म.न.पा. १७ 
मजल , शास कय इमारतीत माळा .६  

 

२ २ ३,४,१५,१६,१७, ५ २० महानगरपा लका नानीबाई अ वाल 
दवाखाना 

 

३ ३ ६,१३,१४,१८,१९ ५ १९ म.न.पा. ट .बी.सॅ नटेर म इमारतीत 
मेह ण, जळगांव 

 

४ ४ ९,१०,११,१२ ४ १६ गरणा टाक  आवारात, िज हा पेठ, 
जळगांव 

 

                          एकूण - १९ ७५   
व रल माणे भाग स म या व भाग स मती अंतगत येणारे भागाचा समावेश करणस मा यता दान 

कर यांत येत आहे. पुढ ल कायवाह  त पर कर यात यावी. 
 

सवानुमते मंजुर 
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  अनुकूल मत े :- ६६   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :-   सोनवणे कैलास नारायण  
अनुमोदक :-   पाट ल राज  झप  

नगरस चव:- आय यावेळेचा वषय ं .१) शवाजी नगर उ डान पुला संदभात स मा.सद य,जोहरे या मधुकर व इतर 
भाग ं .१व २ चे स मा.सद य यांचकेडून आले या प ावर वचार क न नणय घेणे. 

            सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .७५ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , द.१९/०१/२०१९ रोजी सव दै नकांम ये शवाजी नगर उ डाणपुल ५ फे ुवार ला 

तोड याची कायवाह  कर यात येणार अस याबाबतचे वतृ स द झाले असुन सदर दै नक वृ ताम ये जो पयायी माग 
दलेला आहे यामुळे शवाजी नगर व प रसरातील नागर कांना १ कलोमीटरचा फेरा पडणार आहे. शवाजी नगर पुलाव न 
दररोज ५ ते १० हजार टु ह लर व ५० हजार लोकांचा वापर आहे यांना वापराक रता जो पयायी माग लडीना याचा 
दलेला आहे या ठकाणी सु दा लहान पुलाचे काम व लडीना याचे खोदकाम सु  असुन ते सु दा ध यागतीने सु  आहे 
यामुळे दै नक वृ ताम ये दलेला माग हा १ कलोमीटरचा फेरा नागर कांना पडणार आहे. 

कर ता शासनाने शवाजी नगर व प रसरातील नागर कांना वापराक रता पयायी असलेला लडीना याचे व लहान 
पुलाचे काम लवकरात लवकर सु  करावे व सदर र ता नागर कांना वापर यास सु  करावा यानंतरच शवाजी नगर 
उ डाणपुल तोड याची कायवाह  करावी. भाग ं .१ व २ चे सव स मा.सद य यांनी मागणी के यानुसार जोपयत 
ममुराबाद ना याकडील लडीना याचे व लहान पुलाचे काम पुण होवुन सदर र ता नागर कांक रता वापरणेस खुला होत 
नाह  तोपयत शवाजी नगर उ डाणपुल तोड याची कायवाह  थगीत ठेवणेस मा यता दे यात येत आहे.  
 

सवानुमते मंजुर 
  अनुकूल मत े :- ६६   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :-  दारकंुडे नवनाथ व वनाथ   
अनुमोदक :-  पोकळे दल प बबनराव 

येणे माण ेरा गीतानतंर सभेचे कामकाज संप न झाले. 
 

     सह /- 
भोळे समा सरेुश  

                                                                                      महापौर 
                                                   जळगांव शहर महानगरपा लका,जळगांव 


