
 
 

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

�.� ६० बाह
बली चौक त ेक�याणी सोसायटी पय�त फुटपाथ द�ु�ती करण.े 9 पथ 
�.� ६० बाह
बली चौक त ेजनुा मोटार �टँड चौक फुटपाथ द�ु�त करण.े 5 पथ 
�.� ६० म(ये िविवध िठकाणी थम-.लाि�टक प/ट मारण.े 5 पथ 
�.� ६० ग�ुनानक नगर व काशेवाडी प2रसरात डांबरीकरणे करण.े 10 पथ 
�.� ६० म(ये िविवध िठकाणी वहातुकिवषयी काम ेकरण े 5 पथ 
�.� ६० म(ये 7ेनेज लाईन व पावसाळी लाईन साफसफाई करण.े 5 मलिनःसारण 
�.� ६० म(ये काशेवाडी म(ये 7ेनेज लाईन टाकण.े 5 मलिनःसारण 
�.� ६० म(ये नागझरी नाला साफसफाई करण.े 5 मलिनःसारण 
�.� ६० मधील गणशे उ=सव  व  िविवध उ=सवाक2रता मांडव >यव�था  करण.े 5 भवन 
�भाग �्.६० रफA अहमद िकडवई व सािवCीबाई फुले शाळेच ेवगD खोली द�ु�ती व  इतर तद ्नषंुिगक कामे 
करण.े 

10 भवन 

�भाग � ६० मधील भवानीपेठ GेिCय कायाDलयात द�ु�ती िवषयक काम ेव इतर तद ्नषंुिगक कामे करणे. 5 भवन 
�भाग � ६० मधील आIणाभाऊ साठे वसाहतीम(य े7ेनजे लाईन टाकण,े काँ�Aट करण.े 10 गविन 
�.� ६० काशेवाडी प2रसरातील 7ेनेज लाईन द�ु�ती करणे, च/बर साफ करण.े 9 गविन 
�भाग � ६० चमनशाह दगाD, काशेवाडी पोिलस चौकA प2रसरात 7ेनेजलाईन टाकण,े च/बर द�ु�त करणे व गाळ 
काढण.े 

10 गविन 

�भाग � ६० मधील सवD शौचालयांची द�ु�ती करणे. 5 गविन 
�.� ६० मधील  व GेिCय कायाDलयांतगDत िस.सी.टी.>ही वािषDक दखेभाल द�ु�ती करणे व िवसजDन हौदावरील 
िवदयतु िवषयक कामे करण.े  

5 िवMुत 

एकूण 108 

 

 

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

�.� ६० शPबीर लेन परीसर ते िवर भारत सोसायटी काँ�Aटीकरण करण.े 20 पथ 
�.� ६० Rहसोबा मंिदर व नागझरीनाला प2रसराम(ये 7ेनेज लाईन टाकण.े 7 मलिनःसारण 
�.� ६० म(ये िविवध मनपा शाळा, इमारती, सलुभ शौचालय, समाज मंदीर यथेे िविवध िवदयतु िवषयक काम े
करण.े 10 

िवMुत 

�.� ६० काशेवाडी, फुले कॉलनी यथेे �काश >यव�था करणे. 5 िवMुत 
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�े�ीय काया	लयाने नाग!रकां"या सहभागातून करावयाची योजनेतर कामे : सन 2016-17 � लाख िवभाग  

�.� ६० िपंपळमळा येथे ग�लीबोळात 7ेनेज लाईन टाकण े 5 मलिनःसारण 
�.� ६० येथे ५९१ गालXद ेग�ली येथील जनुी गटारी पाईप लाईन बदलण ेव द�ु�ती करणे 5 मलिनःसारण 
�.� ६० काशीवाडी च>हाण चाळ येथील लॉ7ीमागील प2रसरात 7ेनेज लाईन टाकण ेव द�ु�त करणे 5 मलिनःसारण 
�.� ६० िहदं बाल समाज मंिदर व सािपका प2रसराम(ये 7ेनेजलाईन बदलण ेव ग�लीबोळ कॉ�Aट करणे  5 मलिनःसारण 
�.� ६० ग�ुनानक नगर व राजीव गाधंी वसाहत प2रसरात नाद�ु�त 7ेनेज लाईन बदलण े 5 मलिनःसारण 
�.� ६० संडास � ७ ८ ९ सावDजिनक शौचालयाचे भांडे बदलण,े दरवाजे बसिवणे ,फरशी बदलणे व रंगरंगोटी 
करण े 5 

गविन 

�.� ६० मधील िपंपळमळा व प2रसरात िवदयतु पोल द�ु�त करण ेव एल.ई.डी िदव ेबसिवण े 4 िवMुत 

एकूण 34 

 

 

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

�.� ६० मधील महारा\] त�ण मडंळ भाजीमंडई प 2रसरात र�ते कॉ�Aटीकरण करण े 3 पथ 
�.� ६० ९२१ भवानीपेठ नवमहारा\] त�ण मंडळ येथील प2रसर  िसम/ट कॉ�Aट करणे 3 पथ 
�.� ६० िपंपळमळा म(य ेव िविवध िठकाणी ग�लीबोळ कॉ�Aट करण.े 5 पथ 
�.� ६० मधील महारा\] त�ण मडंळ, जय गणशे मंडळ प2रसरात ग�लीबोळात लाईट िफटXग बसिवणे 5 िवMुत 

एकूण 16 

 

 

 


