
 
 
 

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

�भाग �.२६ मधील शौचालय द�ु�ती करणे. 5 गविन 

�भाग �.२६ब मधील साविजनक शौचालय द�ु�ती करणे. 5 गविन 

�भाग �.२६ब मधील सलुभ शौचालय द�ुसती करणे 5 गविन 

�भाग �.२६ राऊतवाडी येथील शौचालयाची द�ु�ती करणे. 5 गविन 

�भाग �.२६ हनमुाननगर येथील शौचालयाची द�ु�ती व रंगरंगोटी करणे. 5 गविन 

�भाग �.२६ राजीव गांधी पाक*  येथील शौचालयाची द�ु�ती करणे. 5 गविन 

�भाग �.२६ केळेवाडी येथील शौचालयाची द�ु�ती करणे. 5 गविन 

�भाग �.२६ वसंतनगर व िभमनगर येथील शोचालयाची द�ु�ती करणे. 5 गविन 

�भाग �.२६ िविवध िठकाणी फुटपाथ दु��ती करणे. 5 पथ 

�भाग �.२६ म.ये मामासाहबे मोहोळे शाळेमधील िविवध द�ु�ती कामे करणे. 10 भवन 

�भाग �.२६ मधील समाज मंिदराचे दारे िखड2या व रंग काम करणे. 5 भवन 

�भाग �.२६म.ये राऊत दवाखाना िविवध द�ु�ती कामे करणे. 5 भवन 

�भाग �.२६ मधील नाला साफसफाई करणे 5 मलिनःसारण 

�भाग �.२६ब राऊत वाडी,ह6नमानगर ,केळेवाडी, मोरे 7िमक वसाहत वसंतनगर, भीमनगर  या िठकाणी 
खराब झालेली च9बर द�ु�ती करणे. 10 

मलिनःसारण 

�भाग �.२६ केळेवाडी येथील िविवध िठकाणी च9बर द�ु�ती करणे. 5 मलिनःसारण 

�भाग �.२६ वसंतनगर झोपडप:ीतील िविवध िठकाणी च9बर द�ु�ती करणे. 5 मलिनःसारण 

�भाग �.२६ िविवध िठकाणी गोल च9बर द�ु�ती करणे. 5 मलिनःसारण 
 एकूण 95   

 
 

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

�भाग �.२६ब मधील हनमुाननगर, राऊत वाडी, मोरे 7िमक वसाहत, केळेवाडी, इंिदरापाक* , राजीव गांधी 
पाक* , वसंतनगर, भीमनगर प=रसरातील ग>लीबोळ काँ�@टीकरण करणे. 10 

पथ 

�भाग �.२६ब, म.ये रामबाग ,एम.आय.टी., िशलािवहार, पौड रोडCया दोDही बाजसू असले>या ग>>या 
पेGहरने डांबरीकरण करणे. 10 

पथ 

�भाग �.२६ िविवध िठकणी ग>लीबोळात कॉ�@ट तोडून कॉ�@ट करणे 5 पथ 

�भाग �.२६ हनमुाननगर, राऊतवाडी येथे िविवध िठकणी खराब कॉ�@ट करणे तोडून निवन कॉ�@ट करणे. 5 पथ 

�भाग �.२६ म.ये ओला व सकुा कचरा गोळा करJयासाठी लहान व मोठ्या बकेट खरेदी करणे. 5 भवन 

�भाग �.२६ म.ये इंिदरापाक* , वसंतनगर येथे निवन एल.ई.डी.िफटLग बसिवणे. 10 िवMतु 

�भाग �.२६ िविवध चौकांम.ये सौर उजOचे िदवे बसिवणे. 10 िवMतु 
 एकूण 55   

 
 
 
 



 
 

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

लेन स.�.१२५ ि�थत ३० इचं र�Tयावरील शारदा बंग>यासमोरील बस �टॉपला रोड आवUयक आह.ेसदर 
बस �टॉप शेजारील ४० इचं र�Tयावर हलिवJयात यावा. 5 

पथ 

WानेXर उान लेन स.नं.१२५/१ अ मधील उानाचे आतील २० इचं लेनवरील पथदीपचा परेुसा �काश पडत 
नाही.Tयात सधुारणा आवUयक आह.े 5 

िवMतु 

जयिहदं िमZ मंडळाजवळील शौचालय द�ु�ती करणे. 5 गविन 

िवXशांती चौक,केळेवाडी येथील शौचालय द�ु�ती करणे. 5 गविन 

हनमुाननगर येथील ग>लीबोळात काँि�ट करणे व च9बर,गटारे द�ु�ती करणे. 5 गविन 

हनमाननगर,राऊतवाडी व प=रसरातील च9बर द�ु�ती करणे. 5 मलिनःसारण 
 एकूण 30   

 
 
 

�े�ीय काया	लयाने नाग रकां!या सहभागातून करावयाची योजनांतग	त कामे 2016-17 � लाख   िवभाग 

राज सोसायटी ग>लीबोळात ड्ेरनेज लाईन टाकणे. 5 मलिनःसारण 

िशलािवहार कॉलनीत र�Tयावरील पट् टे मारणे व िदशादश*क फलक बसिवणे. 5 पथ 

मोरे िवदयालय चौकात �पीड बे्रकर बसिवणे (पौड रोड) 5 पथ 

हनमुाननगर र�Tयाला ि�पड बे्रकर टाकणे. 5 पथ 
एकूण 20 

 


