
 
 

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

�भाग �. 24 मये िविवध िठकाणी शौचालय द�ु�ती करणे 10 गविन 

पभाग � 24 मिधल कामगार पतुळा व राजीवगांधी नये कॉ�ं'करण व फरशी बसिवणे 10 गविन 

�भाग �. 24 मये िविवध फुटपाथ द�ुती करणे  5 पथ 

पभाग �. 24 मिधल िविवध िठकाणी र�ते .ाऊट करणे 5 पथ 

पभाग �. 24 मिधल िविवध र�ते डांबरीकरण करणे  10 पथ 

पभाग �. 24 मिधल िविवध सां�कृितक काय2�म व जयंती प3ुयितथी व इतर काय2�मासाठी सजावटीचे 
काम करणे 

10 
पथ 

�भाग �. 24 मिधल पावसाळी लाईन व च6बर साफ सफाई व द�ु�ती करणे 5 पथ 

�भाग �. 24 मिधल आपटेरोड डांबरीकरण करणे 10 पथ 

�भाग �. 24 मये झाडणकामासाठी सेवक परुिवणे 7 पथ 

पभाग �. 24 मये मनपा शाळा, दवाखाने, समाज मंिदर व इमारती द�ु�ती करणे  8 भवन 

�भाग �. 24 मये राजीवगांधी नगर व िविवध िठकाणी शौचालय बांधणे व द�ु�त करणे 20 भवन 

�भाग �. 24 मये >ेनेज लाईन व च6बर द�ु�ती करणे 10 मलिनःसारण 

�भाग �. 24 मये िविवध िठकाणी >ेनेज लाईन टाकणे 10 मलिनःसारण 

�.�.२४  मये शौचालय ,शाळा ,दवाखाने इBयादी  िठकाणचे िवतु िवषयक  वायDरंगचे कामे करणे. 2 िवEतु 

�.�.२४  मधील डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर वसतीगहृ येथे  िवतु िवषयक कामे करणे व केबल बदलणे. 3 िवEतु 

�.�.२४ बालगंधव2 पलु (िशंदे पलु ) येथे Jहलेॉिसटी िफिटंग बसिवणे,केबल टाकणे व जंKशन बॉKस 
बसिवणे. 

4 
िवEतु 

�.�.२४  मये िविवध  व�Bयांमये सिJह2स वायर बदलणे व पोलला अिथMग करणे. 2 िवEतु 

�.�.२४  कै.काकासाहबे गाडगीळ पुल येथे  एल.ई.डी. िफिटंग बसिवणे 3 िवEतु 

�.�.२४ मॉड2न कॅफे ते झाशी राणी चौक  येथे Jहलेॉिसटी िफिटंग बसिवणे. 4 िवEतु 

�.�.२४ राजीव गांधी वसाहत व कामगार वसाहत येथे एल.ई.डी. िफिटंग बसिवणे. 3 िवEतु 

�.�.२४ खंडोजीबाबा चौक येथे १६ मीटर हायमा�ट बसिवणे. 5 िवEतु 

�.�.२४  देशमखु पथ व केळकर पथ येथे एल.ई.डी. िफिटंग बसिवणे. 2 िवEतु 

�.�.२४  १२०२ िशरोळे वसाहत येथे एल.ई.डी. िफिटंग बसिवणे. 2 िवEतु 

एकूण 150 

 
 
 
 
 
 


