
 
 
 
 

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

�भाग �.२९ भसुारी कॉलनी  प�रसरात फुटपाथ द�ु�ती करणे. 5.00 पथ 

�भाग �.२९म"ुय र�$यांवर थम&'ला�टीक प(े मारणे. 5.00 पथ 

�भाग �.२९ म)ये म"ुय व अंतग+त र�$यांवर िड-हायडर, फुटपाथ कब+ �टोन, रंगरंगोटी करणे. 5.00 पथ 

�भाग �.२९ भसुारी कॉलनी, बावधन इ$यादी प�रसरात र�ता द�ु�ती करणे. 5.00 पथ 

�भाग �.२९ मनपा मालक45या िविवध इमारतीची भवन िवषयक द�ु�ती कामे करणे. 5.00 भवन 

�भाग �.२९ अंतग+त येणारे नाले साफसफाई करणे. 5.00 मलिनःसारण 

�भाग �.२९ म)ये उवजी व डावी भुसारी, बावधन इ$यादी िठकाणी =ेनेज च>बस+ द�ु�ती व =ेनेज लाईन साफसफाई 
करणे. 

5.00 
मलिनःसारण 

�भाग �.२९ मधील िविवध पावसाळी लाईन साफसफाई करणे. 5.00 मलिनःसारण 

एकूण 40  

 
 

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

�भाग �.२९ बावधन प�रसरात र�ते काँ�4टीकरण करणे. 10.00 पथ 

�भाग �.२९ म)ये म"ुय व अंतग+त र�$यांवर Cिॅफक िवषयक कामे करणे. 10.00 पथ 

�भाग �.२९ मधील भजुबळ टाऊनिशप, �मथेश सोसायटी प�रसरात डांबरीकरण करणे. 5.00 पथ 

�भाग �.२९ भसुारी कॉलनी प�रसरात इंटरलॉिकंग Gलॉक बसिवणे व कॉ�4टीकरण करणे. 5.00 पथ 

�भाग �.२९ भसुारी कॉलनी प�रसरात काँ�4टीकरण करणे. 5.00 पथ 

�भाग �.२९ म)ये गणपती िवसज+न -यव�था करणे. 5.00 भवन 

�भाग �.२९ म)ये िदशादश+क, सचुनादश+क नामफलक बसिवणे. 5.00 भवन 

�भाग �.२९ बावधन म)ये Hनॅाईचे ब>च बसिवणे. 10.00 भवन 

�भाग �.२९ बावधन प�रसरातील =ेनेज लाईन टाकणे. 5.00 मलिनःसारण 

�भाग �.२९ मधील म"ुय व अंतग+त र�$यांवर पावसाळी जाIया परुिवणे व इतर अनषंुिगक कामे करणे. 5.00 मलिनःसारण 

�भाग �.२९ उजवी व डावी भसुारी कॉलनी प�रसरात =ेनेज लाईन टाकणे. 5.00 मलिनःसारण 

�भाग �.२९बावधन प�रसरात पावसाळी लाईन टाकणे 10.00 मलिनःसारण 

�भाग �.२९ चांदणीचौक ते भगुाव रोड, वेदभवन प�रसर येथील �काश -यव�थेत सधुारणा करणे. 10.00 िवKतु 

�भाग �.२९ म)ये उजवी भसुारी येथे जLुया िवतु िफटMग काढुन निवन एल.ई.डी.सुधारणा करणे. 10.00 िवKतु 

�भाग �.२९ बावधनमधील र�ते पे-हर करणे 10.00 िवKतु 

एकूण 110  

 
 
 



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

कोथ�ड मधील िविवध िठकाणच ेर�$यांवर झQेा कॉिसंगच ेपट् ट ेमारण ेव िड-हायडर रंगिवण े 4.00 पथ 

उजवी भसुारी कॉलनीम)य ेपौड र�ता त ेसौदािमनी सोसायटीपयSत5या फुटपाथची द�ु�ती करण.े 4.00 पथ 

बावधन यथेील रामनदीची �व5छता करण.े 4.00 मलिनःसारण 

िविवध िठकाण5या जLुया डे्रनजे लाईन बदलण ेसाफसफाई करण.े 5.00 मलिनःसारण 

एकूण 17  

 
 

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

िविवध र�$या5या साईडपटृयांना पिे-हगं Gलॉक बसिवण.े 5.00 पथ 

डावी भसुारी कॉलनी,वदेभवन या प�रसरात काँि�टच ेर�त ेकरावते. 5.00 पथ 

िविवध र�$या5या साईडपटृया डांबरीकरण करण.े 5.00 पथ 

नालंदा िबWडMग त ेLय ूइंिडया �कूल पयSत प�रसरात पावसाळी लाईन टाकण.े 5.00 मलिनःसारण 

उजवी भसुारी कॉलनी यथे ेसोमYेर Hाऊंड पासनू नालंदा िबWडMग पयSत गटाराच ेपावसाळी लाईन टाकण.े 5.00 मलिनःसारण 

उजवी भसुारी कॉलनीम)य ेजनसवेा बँक त ेसोमYेर Hाऊंड पयSत पावसाळी लाईन टाकण.े 4.00 मलिनःसारण 

एकल-य कॉलजे त े�Zापाक+  प�रसरात एल.ई.डी.िदव ेबसिवण.े 4.00 िवKतु 

एकूण 33  

 
 


