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

�.�.३० म�य ेिविवध िठकाणी र�ता काँ��टीकरण करणे 10.00 पथ 

�भाग �. ३० म�ये आर.एम.डी कॉलेज यथेे िविवध िठकाणी  डांबरीकरण करण े 10.00 पथ 

वारजे कव'नगर काया)लय क*ेतील अ,ंद र�ते व झोपडप0ीम�ये कचरा वाहतूक�करीता टाटा एस वाहन खरेदी करण.े 5.00 भवन 

�.�.३० म�य ेवारजे,िहगंण ेहोम कॉलनी येथे मजरुांमाफ) त आउटसोिस;ग<ारे काम क,न घणेे. 10.00 भवन 

वारजे कव'नगर *ेि>य काया)लया अंतग)त मनपा शाळा दवाखाने, वाचनालय द,ु�ती िवषयक कामे करण.े 10.00 भवन 

�.�.30 म�ये िदगबंरवाडी शाळा येथे रंगरंगोटी व इतर तदनषुिंगक कामे करण े 10.00 भवन 

�.�.३०  म�य ेिविवध िठकाणी Dेनेज लाईन टाकणे 10.00 मलिनःसारण 

�.�.३०  म�य ेिविवध िठकाणी Dेनेज लाईन साफसफाई करणे व चGबर द,ु�ती करण े 10.00 मलिनःसारण 

�.�.३० म�य ेनाला व पावसाळी लाईन साफसफाई करण े 10.00 मलिनःसारण 

�.�.३० म�य ेिहगंणे होम कॉलनी व वडार व�ती पHरसरात िविवध िठकाणी Dेनजे िवषयक साफसफाइ)ची काम ेकरण े 7.00 मलिनःसारण 

�.�.३० मराठवाडा कॉलेज िमलेिनयम �कुल पHरसरात एनजJ सेKहLग िफटLग बसवनू �काश Kयव�था करण.े 7.00 िवMुत 

�.�.३० वारजे उड्डान पलु ते डुO कर िखंड सिKह)स र�Pया लगतQया र�Pयांवर एनजJ सेKहLग िफटLग बसवनू �काश Kयव�था 
करण.े 

8.00 
िवMुत 

�.�.३० वाराणसी SानेTUवरी उMान पHरसर, ,णवाल िमडोज, िवVनहर सोसायटी पHरसरात एनजJ सेKहLग िफटLग बसवनू 
�काश Kयव�था करण.े 

7.00 
िवMुत 

�.�.३० मोहळ शाळा पHरसर, ओकंार सोसायटी पHरसर, यश िम> मंडळ व उव)Hरत माळवाडी पHरसरात एनजJ सेKहLग 
िफटLग बसवनू �काश Kयव�था करणे. 

8.00 
िवMुत 

एकूण 122  

 

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

�.�.३० म�य ेहोम कॉलनी Yीराम िम> मंडळ  व वडारव�ती पHरसरात काँ��टीकरण करण े 10.00 पथ 

�.�.३० म�य ेगणराज िम> मंडळ ते Yीराम िम> मंडळ होम कॉलनी र�ता करण.े 10.00 पथ 

�भाग �. ३० म�ये कावरेी हॉटेल ते िववकेानंद सोसायटी र�ता डांबरीकरण करण े 10.00 पथ 

�.�.३० म�य ेआर.एम.डी.कॉलेज माग ेर�ता Zाऊट व डांबरीकरण करण.े 10.00 पथ 

�.�.३० म�य ेयश चौक ते आपटे सोसायटी र�ता डांबरीकरण करणे 10.00 पथ 

�.�.३० म�य ेवनदवेी मिंदर ते मराठवाडा कॉलेज दर]यान र�ता डांबरीकरण करणे. 10.00 पथ 

�.�.३० म�य ेरेणकुा नगरी ते वनदवेी मंिदर यथेील पावसाळी लाईन चGबर व Dेनेज चGबर द,ु�ती करणे 10.00 मलिनःसारण 

�.�.३० म�य ेवडारव�ती येथे अPयंत खराब झाले^या Dेनेज लाईन ग.नं. १९ ते २१  निवन टाकणे 10.00 मलिनःसारण 

एकूण 80  

 

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

�.�. ३० म�य ेनाला साफसफाई करण े 5.00 मलिनःसारण 

�.�. ३० म�य ेिविवध िठकाणी नाला साफसफाई करणे व द,ु�ती करणे 5.00 मलिनःसारण 

 10  



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

�.�. ३० म�य े�वेदगगंा  सोसायटी येथ े परीसरात डांबरीकरण करण.े 5.00 पथ 

�.�. ३० म�य ेसरुभी कॉलनी यथेे कॉिं�टीकरण करण े 5.00 पथ 

�.�. ३० म�य ेयशोिदप चौक पHरसरात कॉिं�टीकरण करण े 5.00 पथ 

�.�. ३० म�य े बालाजी कॉलनी अमरभारत सोसायटी Dेनेज चGबस) लाईन साफ करणे व द,ु�ती करणे 5.00 मलिनःसारण 

�.�. ३० म�य ेिवbल नगर पHरसरात व काळूबाई मंिदरQया वरील पHरसर Dेनेज लाईन टाकण े 5.00 मलिनःसारण 

�.�. ३० म�य ेिहगंणे होम कॅालनी  येथ ेपHरसरात लाईन टाकणे व काँि�टीकरण करण.े 5.00 मलिनःसारण 

�.�. ३० म�य ेहोम कॉलनी, वारजे जकात नाका िवMुत िवषयक कामे करण े 6.00 िवMुत 

�.�. ३० म�य ेवारजे माळवाडी पोिलस चौक� पHरसरात �काश Kयव�था करण.े 4.00 िवMुत 

एकूण 40  

 


