
 
 
 
 

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

�भाग �.२८, िविवध िठकाणी शौचालय द�ु�ती करणे. 5.00 गविन 

�भाग �.२८ िविवध िठकाणी च!बस$ द�ु�ती करणे. 2.00 गविन 

�भाग �.२८ िविवध िठकाणी सलुभ शौचालय द�ु�ती करणे. 8.00 भवन 

�भाग �.२८ मधील नाला साफसफाई करणे. 3.00 मलिनःसारण 

एकूण 18  

 
 

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

�भाग �.२८ सागर कॉलनी येथे  व िविवध िठकाणी मोठ्या 1यासा2या 3ेनेज लाईन टाकणे 5.00 गविन 

�भाग �.२८, शा6ीनगर प8रसर व िविवध िठकाणी 9लॉक बसिवणे व कॉ�:टीकरण करणे. 5.00 पथ 

�भाग �.२८  गािदया इ�टेट व सागर कॉलनी येथे कॉ�:टीकरण करणे व 9लॉक बसिवणे 5.00 पथ 

�भाग �.२८ साईनाथ वसाहत येथे व िविवध िठकाणी कॉ�:टीकरण करणे. 5.00 पथ 

�भाग �.२८ पजूा पाक$  प8रसर व िविवध िठकाणी 9लॉक बसिवणे. 5.00 पथ 

�भाग �.२८ म>ये िविवध िठकाणी डांबरीकरण करणे. 5.00 पथ 

�भाग �.२८, शा6ीनगर प8रसर व िविवध िठकाणी डांबरीकरण करणे. 5.00 पथ 

�भाग �.२८,म>ये सरुजनगर प8रसर व िविवध िठकाणी डांबरीकरण करणे 5.00 पथ 

�भाग �.२८, म>ये Aिॅफक िवषयक कामे करणे. 5.00 पथ 

�भाग �.२८ िशंदे चाळ, EानेFर कॉलनी, मराठा महासंघ, संपणु$ प8रसरात 9लॉक व काँ�:ट करणे. 10.00 पथ 

�भाग �.२८, गु�जन सोसायटी परमहंसनगर, Iहोतोबानगर, िविवध िठकाणी िसम!ट कॉ�:ट, शहाबाद फरशी 
बसिवणे. 

10.00 
पथ 

�भाग �.२८, अरमान सोसायटी गादीया ई�टेट, भारती नगर, िविवध प8रसरात िसम!ट कॉ�:ट व 9लॉक बसिवणे. 10.00 पथ 

�भाग �.२८ म>ये गणपती िवस$जनासाठी 1यव�था करणे. 5.00 भवन 

�भाग �.२८ िविवध िठकाणी समाजमंिदर द�ु�ती करणे. 5.00 भवन 

�भाK.२८  Iहातोबानगर प8रसर व िविवध िठकाणी 3ेनेज लाईन टाकणे. 5.00 मलिनःसारण 

�भाग �.२८ सागर कॉलनी मठेुFर कॉलनी, नवभमूी इLयादी िठकाणी 3ेनेज लाईन टाकणे व कॉ�:ट करणे. 10.00 मलिनःसारण 

�भाग �.२८ �वामी िववेकानंद कॉलनी आझाद वाडी प8रसरात 3ेनेज लाईन टाकणे. 6.00 मलिनःसारण 

�भाग �.२८ संत EानेFर कॉलनी, िशंदे चाळ, लPमीनगर प8रसरात 3ेनेज लाईन व कॉ�:ट करणे. 6.00 मलिनःसारण 

�भाग �.२८ Iहातोबानगर येथे एल.ई.डी.िफटRग व िवतु िवषयक कामे करणे. 10.00 िवSतु 

�भाग �.२८ म>ये िविवध िठकाणी िवतु िवषयक कामे करणे. 10.00 िवSतु 

एकूण 132  

 
 



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

�भाग �.२८म>ये मठेुFर कॉलनी ,िशंदे चाळ ,सागर कॉलनी,गािदया इ�टेट इ.िठकाणी शौचालय द◌ुु��ती करणे 
व रंगरंगोटी  करणे. 

5.00 
गविन 

�भाग �.२८, कै.आVणासाहबे पाटील शाळा येथे िविवध िठकाणी िविवध �कारची कामे करणे,उदा.रंगरंगोटी 5.00 भवन 

�भाग �.२८ म>ये िविवध िठकाणी �पायडर मशीनने नाले साफसफाई करणे. 5.00 मलिनःसारण 

�भाग �.२८ म>ये राजहसं कॉलनी येथे िविवध िठकाणी काँ�:ट करणे, 3ेनेज लाईन बदलणे, साफसफाई करणे. 5.00 मलिनःसारण 

एकूण 20  

 
 

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

�भाग �.२८ मधील िववेकानंद चौक, EानेFर कॉलनी, सरुXा सोसायटी, साई वसाहत, िशंदे चाळ, गाढवे कॉलनी, 
मोकाटे चाळ इLयादी िठकाणी गZलीबोळ िसम!ट काँ�:ट करणे. 

5.00 
पथ 

�भाग �.२८, म>ये भारतीनगर येथे िविवध िठकाणी पेि1हगं 9लॉक बसिवणे. 5.00 पथ 

�भाग �.२८, स.नं.१६४/१२, शा6ीनगर, िशंदे कॉलनी, मोकाटे नगर, कंुबरे चाळ, EानेFर कॉलनी िविवध 
िठकाणी 3ेनेज लाईन टाकणे व काँ�:टीकरण करणे. 

5.00 
मलिनःसारण 

�भाग �.२८ म>ये हमराज चौक, शा6ीनगर कोथ�ड येथे िविवध िठकाणी 3ेनेज लाईन टाकणे. 5.00 मलिनःसारण 

�भाग �.२८म>ये मराठा महासंघ व िविवध िठकाणी 3ेनेज लाईन बदलणे, मोठ्या 1यासा2या 3ेनेज लाईन टाकणे. 5.00 मलिनःसारण 

�भाग �.२८ िविवध िठकाणी र�Lया2या कडेला व गZलीबोळाम>ये पथिदवे खांब उभारणे व िदवे लावणे. 5.00 िवSतु 

एकूण 30  

 


