
 
 

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

�.	.३२ मय ेगोसावी व�ती,कामना वसाहत येथील �व�छता गहृाची दखेभाल द"ु�ती िवषयक काम ेकरणे 6.00 गविन 

�.	. ३२ मय ेिविवध िठकाणी मजरुांमाफ- त आउटसोिस1ग2ारे कामे करण.े 10.00 गविन 

�.	.३२ मधील मावळे आळी,कव5नगर येथील  साव-जिनक शौचालयांची दखेभाल द"ु�ती िवषयक कामे करणे 10.00 गविन 

�.	. ३२ मधील पावसाळी लाईन साफसफाई करण ेव च:बर उचलण.े 10.00 पथ 

�.	.३२ मय ेमधील स<ाट अशोक शाळा येथे िविवध िवकास काम ेकरण े 10.00 भवन 

�.	.३२ मय ेमधील मनपा दवाखाने, आरो>य कोठी इ.िठकाणी दखेभाल द"ु�ती कामे करणे 10.00 भवन 

प�भाग 	. 32 मधील इBंजी मायम शाळा,बालवाडी इमारत इ. येथे दखेभाल द"ु�ती कामे करण े 7.00 भवन 

�.	.३२ मय ेमधील Eेनेज लाईन व पावसाळी लाईन साफसफाई करण े 10.00 मलिनःसारण 

�.	.३२ मधील वनदवेी मंिदरा समोरील गोसावी व�ती मय ेएनजH सेIहJग िफटJग बसिवणे व �काश Iयव�थेमय े
सधुारणा करण े

10.00 
िवKुत 

एकूण 83  

 

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

�.	.३२ मय ेमधील हOॅपी कॉलनी, गोसावी व�ती यथेील मQुय मलवािहनी बदलण ेव काँ	Sट करण े 8.00 गविन 

�.	.३२ मय ेमावळे आळी, गोसावी व�ती व इतर िठकाणी काँ	Sट करण े 7.00 गविन 

�.	.३२ मधील मनमोहन सोसायटी, आनंद कॉलनी, हOॅपी कॉलनी, सहवास सोसायटी पTरसरात र�ते डांबरीकरण  
करण.े 

10.00 
पथ 

�.	.३२ मय ेग.	. ७ येथील र�ता िVिमWस काँ	Sट करण े 15.00 पथ 

�.	.३२मधील िबंद ुमाधव ठाकरे दवाखाYया समोर गोसावी व�ती येथे Eेनेज लाईन टाकणे व काँ	Sट करण े 10.00 मलिनःसारण 

�.	.३२ मधील मावळे आळी, कामना वसाहत पTरसरात Eेनेज लाईन टाकणे व काँ	Sट करण े 10.00 मलिनःसारण 

�.	.३२ मय ेमावळे आळी गोसावी व�ती येथे Eेनेज लाईन टाकण ेव का	ँSट करण े 10.00 मलिनःसारण 

�.	.३२ मय ेमा"ती भैरवनाथ मंिदर पTरसरात व इतर िठकाणी Eेनेज लाईन टाकण ेव का	ँSट करण े 10.00 मलिनःसारण 

�.	.३२ मधील वनदवेी मंिदरा समोरील गोसावी व�ती मय ेएनजH सेIहJग िफटJग बसिवणे व �काश Iयव�थेमय े
सधुारणा करण े

10.00 
िवKुत 

एकूण 90  

 

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

�.	. ३२ मय ेमावळेआळी यथेे Eनेजलाईन िवषयक कामे करण े 5.00 मलिनःसारण 

�.	. ३२ मय ेिविवध िठकाणी Eेनेज लाईन  साफसफाई करण े 5.00 मलिनःसारण 

�.	. ३२ मय े िविवध िठकाणी िवKुत पोल बसिवण े 5.00 िवKुत 

एकूण 15  

 

 



 

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

�.	. ३२ मय ेगोसावी व�ती, कामना वसाहत, मावळे आळी पTरसरात ग\लीबोळ काँ	Sटीकरण करण.े 5.00 गविन 

�.	. ३२ मय े गोसावी व�ती, कामना वसाहत मावळे आळी पTरसरातील �व�छता गहृातील दखेभाल द]ु�तीिवषयी 
कामे करणे. 

5.00 गविन 

�.	. ३२ मय ेगोसावी व�ती, कामना वसाहत, मावळे आळी आउट सोिस1गने कामे क"न घेण.े 5.00 गविन 

�.	. ३२ मय ेगोसावी व�ती, कामना वसाहत पTरसरात Eेनेज िवषयक कामे करण.े 5.00 मलिनःसारण 

�.	. ३२ मय े गोसावी व�ती, कामना वसाहत पTरसरात �काश Iयव�था करणे व िवKतु िवषयक काम ेकरणे 5.00 िवKुत 

�.	.३२  सहवास सोसायटी, पाणदं र�ता, हOॅपी कॉलनी पTरसरात िवKुत िवषयक कामे करण े 5.00 िवKुत 

�.	. ३२ मय े कव5नगर कॅनॉल खालील १ ते १० ग\\यांमये �काश Iयव�था करण े 5.00 िवKुत 

एकूण 35  

 


