
 
 

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

�भाग �.२७ म#ये गविन घोिषत झोपडप)ीत च*बर द.ु/ती करणे. 10.00 गविन 

�भाग �.२७, स.नं.१२०, जयभवानीनगर या िठकाणी साव	जिनक शौचालय द.ु/त करणे. 6.00 गविन 

�भाग �.२७ म#ये शौचालयांची द.ु/ती कामे करणे. 5.00 गविन 

�भाग �.२७ मधील िकि:कंधानगर, समाजमंिदर येथे द.ु/ती िवषयक कामे करणे. 3.00 भवन 

�भाग �.२७ मधील नाले साफसफाई करणे. 7.00 मलिनःसारण 

एकूण 31  

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

�भाग क.२७, स.नं.११२, ग@ली नं.२५, पाBयाची टाकD येथे िसम*ट कॉ�Dटीकरण करणे. 7.00 पथ 

�भाग �.२७अ, जयभवानीनगर येथील दवाखाHयाचे उव	रीत काम करणे. 10.00 पथ 

�भाग �.२७, स.नं.१२०, जयभवानीनगर १५ब कॉ�Dटीकरण करणे. 5.00 पथ 

�भाग �.२७ Jिॅफक िवषयक कामे करणे. 5.00 पथ 

�भाग �.२७, माधवबाग सोसायटी अंतग	त र/ते डांबरीकरण करणे. 5.00 पथ 

�भाग �.२७ सतुारदरा येथे कॉ�Dटीकरण करणे. 5.00 पथ 

�भाग �.२७ नेपाळी चाळ येथे ग@ली बोळ कॉ�Dटीकरण करणे. 5.00 पथ 

�भाग �.२७ गणपती िवसज	न Mयव/था करणे. 3.00 भवन 

�भाग �.२७ सतुारदरा ग@ली �.१३/६ र/QयाRया बाजनेू सरं�ण भTत बांधणे. 10.00 भवन 

�भाग �.२७ िकि:कंधानगर येथे Uेनेज लाईन टाकणे. 10.00 मलिनःसारण 

�भाग �.२७ जयभवानीनगर म.न.पा.शाळा ते मेन रोडपयृंत नवीन Uेनेज लाईन टाकणे. 5.00 मलिनःसारण 

�भाग �.२७, सतुारदरा येथे िशवक@याणनगर येथील Uेनेज लाईन बदलणे. 10.00 मलिनःसारण 

�भाग �.२७ सतुारदरा अथव	 शाळा पWरसराम#ये Uेनेज लाईन टाकणे. 5.00 मलिनःसारण 

�भाग �.२७ िकि:कंधानगर पWरसरातील ग@लीबोळात �काश Mयव/था करणे. 5.00 िवXतु 

�भाग �.२७, सतुारदरा पWरसरातील ग@लीबोळात �काश Mयव/था करणे. 7.00 िवXतु 

�भाग �.२७ म#ये सतुारदरा ते उQसव हॉल र/Qयावरील �काश Mयव/था सधुारणे 5.00 िवXतु 

�भाग �.२७, स.नं.१२०, िकि:कंधानगर येथे िविवध िठकाणी जHुया खराब िफटTग बदलणे. 10.00 िवXतु 

�भाग �.२७, स.नं.१२०, जयभवानीनगर या िठकाणी ग@लीबोळात �काश Mयव/था करणे. 7.00 िवXतु 

एकूण 119  

 
  



 

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

�.�.२७ सतुारदरा काळुबाई मंिदराजवळ काँि�टीकरण करणे. 5.00 पथ 

�.�.२७ म#ये िविवध िठकाणीचे र/ते पुनडांबरीकरण करणे. 5.00 पथ 

�.�.२७ म#ये सतुारदरा िकि:कंदानगर,जयभवानीनगर येथील िविवध िठकाणी फुटपाथ द.ु/ती व इटंरलॉिकंग 

]लॉक बसिवणे. 
5.00 

पथ 

�.�.२७ मधील जयभवानीनगर येथील िविवध िठकाणी जनुी ड्ेरनेज लाईन काढून नवीन टाकणे. 5.00 मलिनःसारण 

�.�.२७ मधील िविवध िठकाणी चौकात हायमॅक िदवे बसिवणे. 5.00 िवXतु 

एकूण 25  

 
 


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

�.�.२७ सतुारदरा काळुबाई मंिदराजवळ काँि�टीकरण करणे. 5.00 पथ 

�.�.२७ म#ये िविवध िठकाणीचे र/ते पुनडांबरीकरण करणे. 5.00 पथ 

�.�.२७ म#ये सतुारदरा िकि:कंदानगर,जयभवानीनगर येथील िविवध िठकाणी फुटपाथ द.ु/ती व इटंरलॉिकंग 

]लॉक बसिवणे. 
5.00 

पथ 

�.�.२७ मधील जयभवानीनगर येथील िविवध िठकाणी जनुी ड्ेरनेज लाईन काढून नवीन टाकणे. 5.00 मलिनःसारण 

�.�.२७ मधील िविवध िठकाणी चौकात हायमॅक िदवे बसिवणे. 5.00 िवXतु 
एकूण 25  

 


