
 
 

 

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

�भाग �.15 मधील ल�मीनगर, गणशेनगर यथेील शौचालयांची द�ु�ती करणे. 10.00 गविन 

�भाग �.15 मधील यशवतंनगर, अशोकनगर यथेील शौचालय द%ु�ती करणे 10.00 गविन 

�भाग �.15 मधील िविवध िठकाणी असलेला राडारोडा उचलण.े 5.00 पथ 

�भाग �.15 यशवंतनगर हनमुान मंिदराजवळील र�ता ि.िम/ स कॉ�1ट करण े 15.00 पथ 

�भाग �.15 अशोकनगर, मािणकनगर, मागंीरबाबा चौक, गणशे मिंदराजवळ येथील र�ते ि.िम/ स कॉ�1ट 
करण े

15.00 
पथ 

�भाग �.15 ल�मीनगर, अशोकनगर व कामराजनगर यथेील ग4लीबोळ कॉ�1ट करण े 10.00 पथ 

�भाग �.15 म5य ेकेबल खोदाइ8 केले4या र�9यांवर :रइ8;�टेटम<टची कामे करण े 4.00 पथ 

�भाग �.15 मधील आचाय8 अ?े िव@ालय, दगडू जाधव शाळा, नेताजी शाळा येथील �थाप9य िवषयक काम े
करण.े 

15.00 
भवन 

�भाग �.15 मधील डूेनेज लाइ8न साफसफाइ8 करण.े 10.00 मलिनःसारण 

�भाग �.15 म5य ेएल .इ8.डी .फ1िटंग डूायFहर बदलणे व तदनषंुिगक काम ेकरण.े 6.00 िव@ुत 

�भाग �.15 म5य ेफ1डर िपलर बसवण,े द�ु�ती करण ेव तदनषुिंगक कामे करण.े 3.00 िव@ुत 

एकूण 103  

 

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

�भाग �.15 मधील गणशेनगर मधील सरदार वखारी समोरील र�9याच ेकॉ�1टीकरण करण े 5.00 पथ 

�भाग �.15 मधील ल�मीनगर येथील र�ते ि.िम/ स कॉ�1ट करण े 15.00 पथ 

�भाग �.15 मधील जनतानगर येथे र�ते ि.िम/ स कॉ�1ट करण े 10.00 पथ 

�भाग �.15 मधील अनुसयाबाइ8 सावतं, िवदयािनकेतन, कम8वीर भाऊराव पाटील शाळा यथेे शौचालय बांधण े 10.00 भवन 

�भाग �.15 मधील ितरंगा िम? मडंळ Jेनेज लाइ8न टाकणे व कोबा करण े 10.00 मलिनःसारण 

�भाग �.15 राज<K एडंल याचंे ऑिप स माग,े बाराथेव�ती, सभुाषनगर यथेे Jेनेज लाइ8न टाकण े 10.00 मलिनःसारण 

�भाग �.15 मधील Mवाला िम? मंडळ यथेे Jेनेज लाइ8न टाकण ेव कॉ�1ट करण े 10.00 मलिनःसारण 

�भाग �.15 सभुाषनगर आरोNय कोठी प:रसर Jेनजे लाइ8न टाकणे व कॉ�1ट करण े 10.00 मलिनःसारण 

�भाग �.15 िविवध िठकाणी Jेनेज लाइ8न टाकणे व कॉ�1ट करण े 20.00 मलिनःसारण 

�भाग �.15 गणशेनगर गणराया िम? मंडळ येथे Jेनजे लाइ8न टाकणे व कॉ�1ट करण े 5.00 मलिनःसारण 

�भाग �.15 म5य ेनवी खडक1, गणशेनगर, गवळीवाडा, कामराजनगर व इतर िठकाणी िवदयुत िवषयक कामे 
करण े

7.00 
िव@ुत 

�भाग �.15 म5य ेमनपा शाळा, दवाखाने व मनपा इमारतीम5ये वायरQग व इतर अनषुिंगक काम ेकरणे 4.00 िव@ुत 

एकूण 116  

 

 



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

�भाग �.15 मधील यशवतंनगर भागातील िविवध िठकाणचे साव8जिनक शौचालय द%ु�ती करणे 5.00 गविन 

�भाग �.15 मधील गणशेनगर वॉड8 न.ं3 ब मधील सरदार वखारी समोरील र�9याच ेकॉ�1टीकरण करण े 5.00 पथ 

�भाग �.15 नेताजी शाळेतील िविवध द%ु�ती काम ेकरणे 5.00 भवन 

�भाग �.15 मधील शाळा व समाजमिंदरांना �टेनलसे �टील मधील नामपलक बसिवण े 5.00 भवन 

�भाग �.15 मधील पिकर कसबे यांRया घरासमोरील समाज मिंदराच ेउव8रीत िविवध कामे करण े 5.00 भवन 

एकूण 25  

 

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

�भाग �.15 मधील Tी गणशेनगर मधील वॉड8 नं.3 व वॉड8 नं.6 मधील नवीन Jेनजे लाइ8न टाकण े 5.00 मलिनःसारण 

�भाग �.15 Tीगणशेनगर, गवळीवाडा, बालाजीनगर यथेे पथिदवे लावणे व इतर तदनषुिंगक काम ेकरणे 5.00 िव@ुत 

�भाग �.15 म5य ेिविवध िठकाणी मीनी हायमा�ट बसिवण े 2.00 िव@ुत 

�भाग �.15 मध5ये ग4लीबोळात छोटे पोल बसिवण े 3.00 िव@ुत 

एकूण 15  

 


