
 
 

 

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

�भाग � ५९ मधील ६३३ गंजपेठ प�रसरात �ेनजे लाईन टाकण,ेच"बर द&ु'ती करण,े काँ�)ट करण.े 10 गविन 

�भाग � ५९ स-ाट अशोक मंडळ, मासेआळी परीसरात �ेनेज लाईन टाकण,े गाळ काढणे, च"बर द&ु'ती 
करण े 10 

गविन 

�भाग � ५९ तळई प�रसरात िविवध िवकासाची कामे करण.े 5 गविन 

�भाग � ५९ मधील िविवध िठकाणच ेशौचालयाची द&ु'ती करण.े 7 गविन 

�.� ५९ म9य ेिविवध िठकाणी थम;<ला'टीक प"ट मारण ेव अ=य वाहतूक िवषयक काम ेकरण े 3 पथ 

�.� ५९ मधील कलBहटC व पावसाळी लाईन साफसफाई करण.े 5 पथ 

�भाग �. ५९ मधील अिEनशामक क" F, व  मनपा शाळेतील द&ु'ती िवषयक कामे करण.े 5 भवन 

�.�.५९ म9य ेपालखीत येणा-या वारक-याकंरीता मांडव Bयव'था व इतर तदनषुंिगक कामे करण े 15 भवन 

�.� ५९ महाJमा फुले जयंती, पKुयितथी लBहLजी व'ताद साळव ेजयंती, पKुयितथी व इतर उJसवाक�रता 
माडंव Bयव'था व इतर तदनुषिंगक  कामे करणे. 10 

भवन 

�.� ५९ मधील गंजपेठ नागझरीनाOयामधील गाळ काढणे व साफसफाईकरणे. 5 मलिनःसारण 

�.� ५९ महाJमा फुले जयंती, पKुयितथी, लहLजी व'ताद साळवे जयंती, पKुयितथी तसेच इतर उJसवाक�रता 
िवदयतु िवषयक कामे करण.े 10 

िवQुत 

�.� ५९ म9य,े ग&ुवार पेठ, गंजपेठ येथे िवदयुत िवषयक कामे करण.े 10 िवQुत 
एकूण 95 

 

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

�.� ५९ चॉदँतारा चौक ते मोठी मि'जद य.ुटी.डSOय.ुटी कॉ�)ट  करण.े 15 पथ 

�.� ५९ सािवTीबाई फुले 'मारकासमोरील  र'ता डांबरीकरण करणे व बागव ेकमान चौकाच ेसशुोभीकरण 
करण े 20 

पथ 

�.� ५९ कृWणाहटट चौक ते दलाल चौक �ेनजे लाईन टाकणे. 15 मलिनःसारण 

�.� ५९ मधील िविवध मनपा शाळा, सलुभ शौचालय, दवाखाने यथै ेिवदयतु िवषयक कामे करण.े 5 िवQुत 
एकूण 55 

 

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

�.� ५९ ४१ घोरपडे पेठ व ५७ घोरपडे पेठ येथील शौचालय व मुतारीची द&ु'तीिवषयक काम ेकरण े 5 गविन 

�.� ५९ म9य ेिविवध िठकणी र'Jयावर रबर]ग पटटे व वाहतुकिवषयक कामे करणे 4 पथ 

�.� ५९ मधे ग&ुवार पेठ मटन माक_ ट या िठकाणी द&ु'ती िवषयक कामे करणे 5 भवन 

�.� ५९ ३६६ गंजपेठ कैकाड आळी ५७ घोरपडे पेठ येथे �ेनेज लाईन टाकण,े गाळ काढणे व च"बर द&ु'ती 
करण े 3 

मलिनःसारण 

�.� ५९ म9य े �ेनेज लाईन मधील गाळ काढणे 4 मलिनःसारण 
एकूण 21 



 

 

 
�े�ीय काया	लयाने नाग"रकां#या सहभागातून करावयाची योजनातंग	त कामे : सन 2016-17 � लाख िवभाग   

�.� ५९ मधील सावCजिनक शौचालयासाठी बोअरवले करणे 5 गविन 

�.� ५९ म` का मि'जदaया व ६९२ ते ६९५ ग&ुवार पेठaया प�रसरात कॉ�)ट करण े 5 पथ 

�.� ५९ म9य ेदलाल चौक प�रसरात डांबरीकरण करण े 5 पथ 

�.� ५९ मधील मनपा शाळा � ३४ येथे िविवध िवकास कामे करण े 5 भवन 

�.� ५९ मनपा शाळा � ३४ येथे मलुांसाठी खळेाचे मदैान िवकसीत करण े 5 भवन 

�.� ५९ १००१ भवानीपेठ येथे एल.ई.डी िदव ेबसिवणे 2 िवQुत 

�.� ५९ ६३३ गंजपेठ महाJमा फुलेवाडा प�रसरात िवदयतु पोल व पथिदव ेलावणे 2 िवQुत 
एकूण 29 

 


