
 

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

पभाग �. 11 म�ये िविवध िठकाणी शौचालयाची द�ु�ती िवषयक कामे करणे  10 गविन 

पभाग � 11 जनवाडी वदैवुाडी प$रसरात शौचालयाची द�ु�ती िवषयक कामे करणे 5 गविन 

'भाग �. 11 म�ये जनता वसाहत लालचाळ िहरवी चाळ भागा म�ये च*बर साफ सफाई व द�ु�ती िवषयक कामे 
करणे 

10 गविन 

पभाग �. 11 म�ये ग.लीबोळ कॉ2ं3टीकरण करणे व फरशी बसिवणे 10 गविन 

पभाग �. 11 म�ये पावसाळी लाईन व च*बर साफ सफाई करणे 5 पथ 

'भाग �. 11 म�ये िविवध िठकाणी फुटपाथ द�ु�ती िवषयक कामे करणे 10 पथ 

'भाग �. 11 म�ये झाडणकामासाठी सेवक परुिवणे 10 पथ 

'भाग �. 11 म�ये मनपा शाळा व दवाखाने येथे िविवध द�ु�ती िवषयक कामे करणे 10 भवन 

पभाग �. 11 म�ये समाज मंिदर व मनपा शाळा द�ु�ती िवषयक कामे करणे 5 भवन 

पभाग �. 11 म�ये िविवध िठकाणी फरशी व कॉ�ं3टीकरण करणे 10 मलिनःसारण 

'भाग �. 11 म�ये िविवध िठकाणी 9ेनेज लाईन टाकणे व च*बर द�ु�ती िवषयक कामे करणे  10 मलिनःसारण 

'भाग �. 11 म�ये िविवध िठकाणची जुनी 9ेनेज लाईन काढुन निवन 9ेनेज लाईन टाकणे  10 मलिनःसारण 

पभाग् �. 11 म�ये नाला साफ सफाई करणे 5 मलिनःसारण 

'.�.११ मधील िविवध िठकाणी िवतु िवषयक कामे करणे. 10 िव=तु 

'.�.११ म�ये शौचालय ,शाळा ,दवाखाने इ@यादी  िठकाणचे िवतु िवषयक  वाय$रंगचे कामे करणे. 5 िव=तु 

'.�.११ म�ये िविवध  व�@यांम�ये सिAहBस वायर बदलणे व पोलला अिथDग करणे. 5 िव=तु 

'.�.११ मधील जनता वसाहत ,लाल चाळ ,िहरवी चाळ ,वदैवुाडी आशा नगर व एल.आय.जी एम.आय.जी. 
या िठकाणी निवन एल.ई.डी. िफिटंग बसिवणे. 

10 िव=तु 

'.�.११सेनापती बापट रोड येिथल िवतु िवषयक कामे करणे. 10 िव=तु 

'.�.११ सािवGीबाई फुले सभागहृ व कै.बाबा आमटे सभागहृ येिथल िवतु िवषयक दIु�तीची कामे करणे. 9 िव=तु 

'.�.११ म�ये बारामती हॉ�टेल,कृषी सोसायटी  व किपला सोसायटी प$रसराम�ये िफंिटग बदलणे. 5 िव=तु 

एकूण 164 

 
 

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

पभाग �. 11 म�ये ओला व सकुा कचरा वेगळा करMयासाठी बकेट्स व पशुकाटBस परुिवणे  5 भवन 

'भाग �. 11 म�ये घंटागाडी परुिवणे 5 भवन 

एकूण 10 

 


