
 
 

 

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

�.� ३९ म�ये पावसाळी �नेेज लाईन व च�बस� साफसफाई करणे. 10 मल�नःसारण 

�.� ३९ मधील नागझर# नाला साफ करणे व पावसाळी लाईन 

द&ु'ती करण.े 

10 मल�नःसारण 

�भाग �. ३९  मधील मनपा शाळेच ेद&ु'ती +वषयक कामे करण.े 10 भवन 

�.� ३९ संत तुकाराम महाराज पालखीम�ये येणा-या वारक-यांसाठ2 

मंडप 4यव'था व इतर तदनुष7ंगक कामे करणे. 

25 भवन 

 

�भाग � ३९ चाँदतारा मि'जद  प:रसरातील शौचालयांची द&ु'ती 

करणे. 

10 गव�न 

�.� ३९ पालखी सोहळयाक:रता +वदयुत +वषयक कामे करणे 10 +व=युत 
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�े�ीय काया	लयाने करावयाची योजनांतग	त कामे : सन 2016-17 � लाख �वभाग 

�.� ३९ चॉईस गे'ट हाऊस (नाना पेठ) ते �नवडुगंा +वठोबा मंEदर 

र'ता खोदाई क&न Fसम�ट कॉ�Gट करणे व तदनुष7ंगक कामे करणे. 

25 पथ 

�.� ३९ ६१३ रा'तापेठ त ेअ&णा चौक पयKत र'ता खोदाई क&न 

Fसम�ट का�ँGट र'ता करणे. 

20 पथ 

�भाग � ३९ दधुभL ट# व झोपडपL ट# भागाम�ये +व+वध सधुारणा 

कामे करणे. 

10 गव�न 

प.� ३९ मधील मनपा शाळा, इमारती व दवाखाने सुलभ शौचाल येथे 

+वदयुत +वषयक कामे करणे. 

5 +व=युत 

�.� ३९ म�ये +व+वध Eठकाणी एल.ई.डी Mफट#ंग बस+वण.े 5 +व=युत 

�.� ३९ सोमवार पेठ, रा'तापेठ, गणेशपेठ, येथे +व+वध Eठकाणी ६ 

इंची, पाNयाची लाईन टाकणे व तदनुषं7गक कामे करणे. 

10 पाणीपरुवठा 

एकूण 75  
 

 



�े�ीय काया	लयाने नाग�रकां�या सहभागातनू करावयाची योजनेतर कामे : 
सन 2016-17 

� लाख �वभाग 

�.� ३९ रा'तापेठ, सोमवारपेठ नानापेठ गणेशपेठ या Eठकाणी 

र'Oयामधील खाल# गेलेल# पावसाळी गटाराची च�बर समपातळीवर 

उचलणे 

2 पथ 

�.� ३९ संत कबीर चौक ते नरपतगीर# चौक र'Oयामधील दभुाजक 

द&ु'ती व Fसम�ट कॉ�Gट करणे 

5 पथ 

�.� ३९कटारकर चौकाच ेचारह# बाज ूनाग:रकांना र'ता ओलांडNयास 

पांढरे पटटे माMकK ग करणे व वाहतुक +वषयक कामे करणे 

5 पथ 

�.� ३९ म�ये �नेेज च�बर र'Oयाचे समपातळीवर घेणे 5 मल�नःसारण 

�.� ३९, मधील ५९४ ते ६०४ नानापेठ पोFलस चौकG मागील आरोXय 

कोठ2 द&ु'ती कामे करणे 

5 भवन 

�.� ३९ ५९४ ते ६०४ नानापेठ पोFलस चौकG मागील बालवाडी 

द&ु'ती कामे करणे 

5 भवन 

�भाग � ३९ नYता त&ण मंडळ मर#आईमाता मंEदर येथील 

शौचालय द&ु'त करण े

2 गव�न 

एकूण 29  

 

 

�े�ीय काया	लयाने नाग�रकां�या सहभागातून करावयाची योजनांतग	त 
कामे : सन 2016-17 

� लाख �वभाग 

�.� ३९ रा'तापठे, सोमवारपेठ नानापेठ गणेशपेठ या Eठकाणी 'पीड 

Zेकर टाकण े

3 पथ 

�.� ३९ दा&वाला पलू त ेनानापेठ येथे डांबर#करण करणे 5 पथ 

�.� ३९ मधील ओला व सकुा कचरा साठ2 ७.५ इंचाच ेकचरा बकेट 

घरोघर# परु+वणे 

5 भवन 

�.� ३९ ५६१ गवळीवाडा येथे शौचालयावर Fसटें\ स टा\ या बस+वणे, 

द&ु'ती करणे व  कॉ�Gट करण े

� � गव गव�न 

�.� ३९ म�ये व प:रसरात एल.ई.डी Eदवे बस+वणे 3 +व=युत 

एकूण 21  

 

 


