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

�भाग � ६५ मधील हसोबा मदंीर परीसरातील �ेनेज लाईन साफसफाई व च�बर द!ु"ती करणे. 8 गविन 

�भाग � ६५ मधील लोिहयानगर प)रसरात �ेनेज लाईन टाकण ेव काँ�,ट करणे. 10 गविन 

�भाग � ६५ मधील लोिहयानगर एकता त!ण मडंळ  प)रसरात �ेनजे लाईन टाकण,े काँ�,ट करणे. 10 गविन 

�भाग � ६५ लोिहयानगर प)रसरातील सव3 शौचालयांची द!ु"ती करण.े 8 गविन 

�.� ६५ म6ये िविवध िठकाणी वहातुकिवषयीची काम ेकरण े 5 पथ 

�. � ६५ मधील िविवध िठकाणी पावसाळी लाईन साफसफाई करण ेव   च�बर द!ु"ती करणे. 10 पथ 

�.� ६५ म6ये िविवध िठकाणी थम;<लाि"टक प�ट मारण.े 4 पथ 

�भाग � ६५ मधील मनपा शाळांच ेद!ु"ती िवषयक कामे करण.े 5 भवन 

�भाग � ६५ मधील मनपा कॉलन?च ेद!ु"ती िवषयक व इतर तद ्नुषंिगक काम ेकरण.े 15 भवन 

�.�.६५ मधील २८८ घोरपडे पेठ औदबंर वसाहत �ेनेज लाईन टाकण ेकॉि�ट करणे 10 मलिनःसारण 

�.�. ६५ मधील घोरपडे पेठ परीसरात �ेनेज लाईन टाकण ेव कॉि�ट करणे 10 मलिनःसारण 

�.� ६५ म6ये नागझरी नाला साफसफाई करण.े 5 मलिनःसारण 

�.� ६५ म6ये लोिहयानगर, घोरपडे पेठ, एकबोटे कॉलनी यथेे िवदयतु िवषयक द!ु"तीची कामे करणे. 10 िवHुत 
एकूण 110 

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

�.� ६५ म6ये िवजय कदम चौक प)रसरात डांबरीकरण करण.े 10 पथ 

�भाग � ६५ मधील िनळू फुले जलतरण तलाव, वरील योगसन हॉलच ेउव3रीत काम ेकरणे 20 भवन 

�.� ६५ म6ये िविवध मनपा शाळा, समाजमिंदर, सलुभ शौचालय, मनपा इमारती येथे िवदयुत िवषयक कामे करण.े 10 िवHुत 
एकूण 40 

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

�.� ६५ लोिहयानगर घोडके दकुानाशेजारी व प)रसराम6य े�ेनेज लाईन बदलण े 3 मलिनःसारण 

�.� ६५ ५४ सी/पी लोिहयानगर अिनल सायकल माट3 शेजारी �ेनजे लाईन बदलण ेव द!ु"त करणे 4 मलिनःसारण 

�.� ६५ गंजपेठ येथे साव3जिनक शौचालयाची द!ु"ती िवषयक कामे करणे 5 भवन 

�.� ६५ ५४/सीपी लोिहयानगर घोडके दकुानाजवळील शौचालय "वPछता करण ेव रंगरंगोटी करणे 3 भवन 
एकूण 15 

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

�.� ६५ ५४ एच/पी लोिहयानगर येथील प)रसरात गRलीबोळ कॉ�,ट करण े 5 पथ 

�.� ६५ कRयाणकर पलू बाबूमामडी चौक येथे र"Sयाचे डांबरीकरण करण े 5 पथ 

�.� ६५ घोरपडे पेठ येथील नवीन मोमीनपरुा कT"तान येथे िभंतीवर काटेरी कंुपण लावण े 5 भवन 

�.� ६५ मधील साव3जिनक शौचालयासाठी बोअरवले घेवनू पाUयाची Vयव"था करण े 5 गविन 

�.� ६५ ५४ सी/पी लोिहयानगर येथील घोडके दकुानाशेजारी निवन �ेनेज लाईन टाकणे 5 गविन 

�.� ६५ १८० घोरपडे पेठ शंकरशेठ रोड पीएमसी कॉलनी शेजारी व"तीम6ये पथिदवे खांब उभारण े 5 िवHुत 

�.� ६५ ५४ डी/पी प)रसरात एल.ई.डी िदव ेलावण े 5 िवHुत 

एकूण 35 
 

 


