
 
 

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

�.	.३३ म�य े ल�मीनगर यथेील साव�जिनक �व�छतागहृाची दखेभाल द#ु�ती िवषयक काम ेकरणे 10.00 गविन 

�.	.३३ म�य े(ावणधारा येथील साव�जिनक �व�छता *हुांची द,ु�ती करण.े 5.00 गविन 

�.	. ३३ म�य ेल�मीनगर,(ावणधारा वसाहत व इतर िविवध िठकाणी मजरुांमाफ� त आउटसोिस6ग7ारे 
कामे करणे. 

10.00 
गविन 

�.	.३३ म�य ेपावसाळी लाइन, च:बर द,ु�ती करणे व साफसफाइ करण.े 10.00 पथ 

�.	.३३ म�य ेकोथ,ड गावठाण िविवध ग=लीबोळ कॉ	?टीकरण व प@ेहAग Bलॉक टाकण.े 5.00 पथ 

वारजे कवCनगर काया�लय कDेतील अ#ंद र�ते व झोपडपGीम�ये कचरा वाहतूक?करीता टाटा एस वाहन 
खरेदी करण.े 

5.00 
पथ 

�.	.३३ म�य ेिविवध िठकाणी Jेनजे साफसफाइ करणे व च:बर द,ु�ती करण े 5.00 मलिनःसारण 

�.	.३३ ब डहाणकुर कॉलनी यथेे Jेनेज लाईन साफसफाई िवषयक कामे करण े 10.00 मलिनःसारण 

�.	.३३ म�य ेिविवध िठकाणी िवतु िवषयक कामे मजरुांमाफ� त क#न घणे े 5.00 िवNुत 

एकूण 65  

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

�.	.३३ म�य े(ीराम पाक�  पPरसर र�ता डांबरीकरण करण.े 10.00 पथ 

�.	.३३ म�य े(ावणधारा वसाहत येथील र�ता डांबरीकरण करण.े 10.00 पथ 

�.	.३३ म�य े राहQल नगर पPरसर , ि�तम नगर  पPरसरात पावसाळी लाइन टाकण.े 10.00 पथ 

�भाग 	. ३३ म�ये डहाणकुर कॉलनी ग=ली 	. ३ व ४ समोरील र�Sयालगत फुटपाथ द#ु�ती करण.े 8.00 पथ 

�.	.३३ म�य ेडहाणकूर सक� ल ते किमUस कंपनी पय6त फुटपाथ द#ु�ती करण.े 9.00 पथ 

�.	.३३ मधील ल�मीनगर येथे खराब व खचलेली Jेनेज लाईन बदलणे 10.00 मलिनःसारण 

�.	.३३ ल�मीनगर यथेे Jेनेज लाईन टाकण े 10.00 मलिनःसारण 

�.	.३३ ल�मीनगर यथेे Jेनेज िवषयक कामे करण े 10.00 मलिनःसारण 

�.	.३३ म�य ेकोथ,ड गावठाण, डाहणकुर कॉलनी व किमUंस कंपनी पPरसरात िवतु िवषयक कामे करण.े 8.00 िवNुत 

एकूण 85  

 

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

�.	. ३३ कोथ,ड डी.पी.र�ता येथील पादचारी पथ तयार करण.े 5.00 पथ 

�.	.३३ म�य े मधील राडारोडा उचलण.े 5.00 पथ 

�.	.३३ म�य े कोथ#ड गावठाण पPरसर पावसाळी लाईन साफसफाई करण ेव च:बर द#ु�ती करण.े 5.00 मलिनःसारण 

�.	.३३ म�य ेपावसाळी लाईन साफसफाई करणे व च:बर द#ु�त करणे. 5.00 मलिनःसारण 

�.	.३३ मधील नाला साफसफाई करण े 5.00 मलिनःसारण 

�.	.३३ म�य े मधील Jेनज लाईन साफसफाई करण.े 5.00 मलिनःसारण 

एकूण 30  



 

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

�.	.३३ म�य े(ावणधारा वसाहत येथील शौचालय द,ु�ती काम ेकरण े 5.00 गविन 

�.	.३३ म�य े ल�मीनगर यथेील साव�जिनक �व�छतागहृांची दखेभाल द,ु�ती करण.े 5.00 गविन 

�.	.३३ म�य े डहाणकुर कॉलनी येथील फुटपाथ पेि@हगं Bलॉक द,ु�ती करण.े 5.00 पथ 

�.	.३३ म�य े(ावणधारा वसाहत येथे Jेनेज लाईन साफसफाई करण ेव च:बर द,ु�ती करण.े 5.00 मलिनःसारण 

एकूण 20  

 


