
 
 

 

 

 

 

 

�े�ीय काया	लयाने करावयाची योजनेतर कामे : सन 2016-17 � लाख  �वभाग 

�भाग �. ३८नागझरी ना�यावरील च�बर क�हर व झाकण ेबसिवण.े  10.00 मलिनःसारण 

�भाग �. ३८ म ये िव!ुत दखेभाल द&ु'तीिवषयक कामे करण.े 5.00 िव!ुत 

�भाग �. ३८ म ये िविवध िठकाणाचा राडारोडा उचलण.े 2.00 पथ 

�भाग �. ३८ म ये च�बस2 दखेभाल द&ु'तीिवषयक कामे करण.े 10.00 मलिनःसारण 

�भाग �. ३८ म ये थम34लाि'टक पेट करण ेव री67लेटीव बोड2 बसिवण.े 2.00 पथ 

�भाग �. ३८ म ये िविवध िठकाणी नामफलक व िदशादश2क बोड2 बसिवण.े 2.00 पथ 

�भाग �. ३८ म ये शौचालय व   मतुा-याचंी द&ु'ती कामे करण.े 2.00 गविन 

�भाग �. ३८ म ये िविवध शाळांम ये द&ु'तीची कामे करणे. 2.00 भवन 

�भाग �. ३८ म ये गणशे पेठ आय2भषूण िथएटर ते गणेश पेठ पAयाची तालीम बोळ पBरसरात Cेनजे लाईन टाकणे. 5.00 मलिनःसारण 

�भाग �. ३८ म ये गणशे पेठ नेवरेकर होटेल ते गणेश पठे बेलदार ग�ली पBरसरात Cेनजे लाईन टाकण.े 5.00 मलिनःसारण 

�भाग �. ३८ म ये चांभार आळी ते दधूभटी पBरसरात Cेनेज लाईन टाकण.े 5.00 मलिनःसारण 

�भाग �. ३८ म ये घरांक ३७० चोरग ेवाडा ते घराक ४४० गणशे पठे पBरसरात Cेनेज लाईन टाकण.े 5.00 मलिनःसारण 

�भाग �. ३८ म ये गणशे पेठ आय2भषूण िथएटर ते गणेश पेठ पAयाची तालीम बोळ पBरसरात कJ�Kट करणे. 5.00 पथ 

�भाग �. ३८ म ये गणशे पेठ नेवरेकर होटेल ते गणेश पठे बेलदार ग�ली पBरसरात कJ�Kट करणे. 5.00 पथ 

�भाग �. ३८ म ये घरांक ३७० चोरग ेवाडा ते घराक ४४० गणशे पठे पBरसरात कJ�Kट करण.े 5.00 पथ 

�भाग �. ३८ म ये रिववार पेठ कL'तान शेजारील बोळ पBरसरात कJ�Kट करणे. 5.00 पथ 

�भाग �. ३८ म ये रिववार पेठ कL'तान म ये तदनुषिगक काम ेकरण.े 5.00 भवन 

�भाग �. ३८ गणशे पेठ घरांक ४३३ शेजारील सुलभ शौचालयात द&ु'ती करण.े 5.00 गविन 

�भाग �. ३८ गणशे पेठ दधूभटी समोरील सलुभ शौचालयात द&ु'ती करण.े 5.00 गविन 

�भाग �. ३८ घरांक ३७८ मधील साव2जिनक नळकJडाळे नवीन बांधणे व द&ु'ती करण.े 5.00 पाणीपरुवठा 

�भाग �. ३८ मधील गणशे पेठ दधूभटी समोरील साव2जिनक नळकJडाळे नवीन बांधणे व द&ु'ती करणे. 5.00 पाणीपरुवठा 

�भाग �. ३८ मधील गणशे पेठ घरांक ४७९ मधील साव2जिनक नळकJडाळे नवीन बांधणे व द&ु'ती करणे. 5.00 पाणीपरुवठा 

�भाग �. ३८ मधील रिववार पेठ घरांक ८२५ रिववार पठे अQयािसकेम य ेतदनषुिगक कामे करण.े  5.00 भवन 

�भाग �. ३८ नागझरी नाला यथेील चांभार आळीRया बाजुRया ना�यातील सी चनॅल तोडून ना�याची आिण 
ना�याRया 'लॅबखालील गाळ काढण.े  

20.00 मलिनःसारण 

�भाग �. ३८ म ये िजजामाता शाळेसमोर 'टॅUप कJ�Kट करण.े 20.00 पथ 

 एकूण 150.00   

 

  



 

�े�ीय काया	लयाने नाग!रकां#या सहभागातून करावयाची योजनेतर कामे : सन 2016-17 � लाख  �वभाग   

�भाग �. 38 म य ेढमढेरे बोळ पBरसरात िसम�ट कॅां�Kट करण े 5.00 पथ 

�भाग �. 38 म य ेढमढेरे बोळ पBरसरात Cेनजे लाईन टाकणे 5.00 मलिनःसारण 

�भाग �. 38 म य ेगराडे तालीम पBरसरात नवीन Cेनेज लाईन टाकण े 5.00 मलिनःसारण 

�भाग �. 38 म य ेध77या मा&ती मंडळाशेजारील बोळात िसम�ट कॅां�Kट करणे 5.00 पथ 

�भाग �. 38 म य ेचोळखण आळी येथील पBरसरात Cेनेज लाईन निवन टाकण े 5.00 मलिनःसारण 

�भाग �. 38 गुडंाचा गणपती साततोटी येथील नळकJडाळे द&ु'त करण ेव शेड बाधंण.े 2.00 पाणीपरुवठा 

�भाग �. 38 6 न.ं शाळेRया आवारातील �यायामशाळेत �काश �यव'था करण े 2.00 िव!ुत 

�भाग �. 38 रिववार पठे, कसबा पेठ खोदाई केले�या िठकाणी Zाऊट डांबरीकरण व पथ िवषयक काम ेकरणे 5.00 पथ 

�भाग �. 38 मधील म.न.पा शाळा व दवाखाने, हाॅलम ये द&ु'ती िवषयक कामे करण े 2.00 भवन 

�भाग �. 38 मधील िविवध िठकाणRया ज\ुया Cेनेज लाईन द&ु'त करण े 5.00 मलिनःसारण 

�भाग �. 38 महानगरपािलका िविवध िमळकतीतील रंगरंगोटी करण.े 2.00 भवन 

�भाग �. 38 व]दहेी चौक येथील शौचालयाची द&ु'ती करण ेव जवळील बोळात कॅां�Kटीकरण करण.े 5.00 गविन 

�भाग �. 38 �भागात िव!ु̂  िवषयक कामे करण ेअंतग2त मोठे िदव ेबसिवण ेव नाद&ु'त केबल द&ु'त करण.े 2.00 िव!ुत 

 एकूण 50.00   

 


