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

�.�.३१ मधील फुटपाथ व पे�ह�ग �लॉक द�ु�तीचे कामे करणे 10.00 पथ 
�.�.३१ म#ये िविवध िठकाणी पे�हर करण े 10.00 पथ 
�.�.३१ म#ये रामनगर प(रसरात िविवध िठकाणी ग*लीबोळ काँ�/ट करणे 10.00 पथ 
�.�.३१ म#ये वारजे ,रामनगर व अिहरे गाव येथ ेमजरुांमाफ4 त आउटसोिस7ग8ारे काम क�न घेण.े 10.00 भवन 
�.�.३१ म#ये रामनगर प(रसरात िविवध िठकाणी ;ेनेज लाईन टाकण.े 10.00 मलिनःसारण 
�.�.३१ म#ये साव4जिनक �व>छतागहृाची द�ु�ती िवषयक काम ेकरण.े  10.00 मलिनःसारण 
�.�.३१ म#य े ;ेनेज लाईने साफ करणे व चBबर द�ु�ती करणे 5.00 मलिनःसारण 
�.�. ३१ म#ये िविवध िठकाणी चBबर द�ु�ती करणे व काँि�ट करणे. 5.00 मलिनःसारण 
�.�.३१ म#ये भारत कॉलनी, नवचैतEय सोसायटी, आनंद एकता कॉलनी अGय पॅलसे ते नदी पाIापय7त नाला व 
पावसाळी लाईन साफ करण े

15.00 
मलिनःसारण 

�.�.३१ म#ये राजाराम पलुाजवळील प(रसरात मजुरांमाफ4 त िवJतु िवषयक कामे करण.े 10.00 िवJतु 
�.�.३१ म#ये रामनगर, िशवाजीचाक बापजुी बवुा चाक, खान व�ती , मांगवाडा प(रसरात एनजN सेि�हग िफिटंग 
बसिवण े 

10.00 
िवJतु 

�.�.३१ म#ये पाटील नगर , एकता कॉलनी  , शाहO कालनी ग*ली 1 नं व 11 नं प(रसरात एनजN सेि�हग िफिटंग 
बसिवण े 

8.00 
िवJतु 

एकूण 113  

 

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

�.�.३१ म#ये वारजे हायवे ते वारजे गावठाणकडे जाणाS या र�Tया>या कडेने Uाऊट व पे�हर करण े 10.00 पथ 

�.�.३१ म#ये गणशे परुी येथील ग*लीबोळ काँ�/ट करण े 10.00 पथ 

�.�.३१ जावळकर व�तीमधील र�ते पे�हर करण े 10.00 पथ 

�.�.३१ िहरकणी कॉलनी मधील र�ता डांबरीकरण करणे. 10.00 पथ 

�.�.३१ शाहW कॉलनी ग*ली � 1 कवXनगर �मशानभमूी पय7त र�ता डांबरीकरण करणे. 10.00 पथ 

�.�.३१ शाहW कॉलनी, इगंळेनगर तसेच िविवध िठकाणी काँ�/टीकरण करणे. 6.00 पथ 

�.�.३१  िविवध िठकाणी र�ते Uाउट करण.े 7.00 पथ 

�.�.३१  िविवध िठकाणी राडारोडा उचलण.े 3.00 पथ 

�.�.३१ मधील वारजे �मशानभमूी शडेचे पIे बदलणे व फायर िपटची द�ु�ती करणे 10.00 भवन 

�.�. ३१ म#ये वनाबाई बराटे शाळा येथे कंपाउंड वॉल बांधणे व इतर द�ु�तीिवषयक कामे करण.े 10.00 भवन 

�.�.३१ कनाल रोड इडंि�\यल इ�टेट प(रसराम#य ेपावसाळी लाईन टाकण.े 8.00 मलिनःसारण 
�.�.३१ म#ये शाहO कॉलनी दधुाने नगर प(रसरातील ;ेनेज लाईन द�ु�तीची व साफसफाईची कामे करणे 10.00 मलिनःसारण 
एकूण 104  

 



 

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

�भाग �. ३१ येथे िविवध िठकाणी ;ेनेज द�ु�ती िवषयक काम ेकरण े 5.00 मलिनःसारण 

�.�.३१ म#ये कवXनगर प(रसरातील चBबर साफ सफाई करणे व दु̂ �ती करण े 5.00 मलिनःसारण 

एकूण 10  

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

�.�.३१ म#ये रामनगर मांगवाडा येथ ेग*ली बोळ काँ�/ट करण े 5.00 गविन 
�.�.३१ म#य े वारजे माळवाडी स.नं.३३/बी रामनगर पोिलस चौक/ जवळ साव4जिनक शौचालय द�ु�त करण.े 2.00 गविन 
�.�.३१ म#ये शाहO कॉलनी म#य ेफुटपाथ दु̂ �ती करणे. 5.00 पथ 
�.�.३१ म#य े िशवाजी चौक ते डbगराकडे जाणारा र�ता द�ु�ती िवषयक कामे करण े 5.00 पथ 

�.�.३१ म#य े वैदवु�ती रामनगर येथ े;ेनेज द�ु�ती व काँ�/ट करणे 5.00 मलिनःसारण 

�.�.३१ म#य े लमाण व�ती, रामनगर यथेे ;ेनेज लाईन व काँ�/ट करण े 5.00 मलिनःसारण 

�.�.३१ म#ये िशवाजी चौक प(रसरात ;ेनेज लाईन द�ु�ती करणे. 5.00 मलिनःसारण 

�.�.३१ स.न.ं ३३/बी दcनगर वारजे माळवाडी यथेे िविवध  िठकाणी नाला साफसफाई/;ेनेज लाईन द�ु�त करण े 3.00 मलिनःसारण 

�.�. ३१ म#ये वारजे दcनगर प(रसरात पथिदवे बसिवण े 5.00 िवJतु 
एकूण 40  

 

 


