
 
 
 
 

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

�भाग �.३४अ म�ये िविवध िठकाणची पावसाळी लाईन साफ करणे व पावसाळी जाळी टाकणे. 10.00 मलिनःसारण 

�भाग �.३४अ जेट$ग मिशनने साफ करणे व राडारोडा, वाहतुक करणे. 10.00 पथ 

�भाग �.३४अ मधील िविवध िठकाणी असले-या शौचालयातील द0ु1ती िवषयक कामे करणे. 4.00 गविन 

�भाग �.३४अ, गुजरात कॉलनी, ल5मीनगर येथे िविवध िठकाणी इंटरलॉिकंग 8लॉक व इतर द0ु1ती कामे करणे. 10.00 पथ 

�भाग �.३४अ, मधील भेलकेनगर येथे फुटपाथ द0ु1ती करणे. 10.00 पथ 

�भाग �.३४ब म�ये िविवध िठकाणी थम:;लाि1टक प<े मारणे 5.00 पथ 

�भाग �.३४ब,म�ये िविवध िठकाणी पावसाळी लाईन साफ करणे. 5.00 मलिनःसारण 

एकूण 54  

 
 

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

�भाग �.३४अ म�ये खराब व नाद0ु1त फुटपाथ द0ु1त क0न स?ुयवि1थत करणे. 4.00 पथ 

�भाग �.३४ अ म�ये @ािफक िवषयक कामे करणे 4.00 पथ 

�भाग �.३४ अ म�ये एकता कौलनी, सिंगता हॉटेल येथील िविवध िठकाणी खालेले 8लॉक बसिवणे व कॉ�Bट 
करणे. 

10.00 
पथ 

�भाग �.३४अ, म�ये गणपती िवसजCन ?यव1था करणे. 3.00 भवन 

�भाग �.३४ बधंन सोसायटी, आचल सोसायटी, िवनीत सोसायटी येथे एल.ई.डी.िदवे बसिवणे. 5.00 िवFतु 

�भाग �.३४ गुजरात कॉलनी, मयरु िड.पी.रोउ येथील जुने झालेले पोल काढुन निवन पोल बसिवणे व िवतु िवषयक 
कामे करणे. 

5.00 
िवFतु 

�भाग �.३४ब, म�ये िविवध िठकाणी िवतु िवषयक कामे करणे. 5.00 िवFतु 

�भाग �.३४ब म�ये मयरु कॉलनी व आयडीयल कॉलनी येथे िवतु िवषयक कामे करणे. 5.00 िवFतु 

�भाग �.३४ब म�ये िविवध िठकाणी डाबंरीकरण करणे. 10.00 पथ 

�भाग �.३४ म�ये िविवध िठकाणी इंटरलॉिकंग 8लॉक बसिवणे. 10.00 पथ 

�भाग �.३४ब, मधील सभंाजी िवालय व िवािनकेतन शाळे म�ये िविवध िवकास कामे करणे. 7.00 भवन 

�भाग �.३४ब म�ये िविवध िठकाणी Kेनेज लाईन टाकणे. 10.00 मलिनःसारण 

�भाग �.३४ब म�ये िविवध िठकाणी इंटरलॉिकंग बसिवणे. 10.00 पथ 

�भाग �.३४ब, म�ये िविवध िठकाणी ग-ली बोळ कॉ�Bट करणे. 5.00 पथ 

�भाग �.३४ ब, म�ये गणपती िवसजCन ?यव1था करणे. 3.00 भवन 

एकूण 96  

 
 
 



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

�.�.३४ ब मधील उानामधील खराब झालेले िस?हीलिवषयक द0ु1ती कामे करणे. 5.00 भवन 

�.�.३४ मधील पदपथांवरील दी?यांवर सधुारणा करणे व द0ु1ती करणे (िवतु). 5.00 िवFतु 

एकूण 10  

 
 

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

�.�.३४ अ गुजरात कॉलनी ,एकता कॉलनी,भेलकेनगर या पPरसरातील जQुया ड्ेरनेज लाईन बदलनू नवीन ड्ेरनेज 
लाईन टाकणे. 

5.00 
मलिनःसारण 

�.�.३४ अ मधील िविवध र1TयांUया साईडपट् टया 8लॉक बसिवणे. 5.00 पथ 

�.�.३४ अ मधील िविवध र1Tयावर मागCदशCक फलक व वाहतुक िवषयक िनयमांचे फलक बसिवणे. 5.00 पथ 

�.�.३४ अ मधील िविवध िठकाणवरील र1Tयांचे खराब झाले-या िठकाणी पनुडांबरीकरण करणे. 5.00 पथ 

�.�.३४ ब आयडीयल कॉलनी र1TयाUया साईडपट् टया व 8लॉक बसिवणे. 5.00 पथ 

�.�.३४ ब िवािनकेतन व संभाजी शाळेमधील िपVयाUया पाVयाची टाका बांधणे  व इतर द0ु1तीची  कामे करणे. 5.00 पाणीपरुवठा 

�.�.३४ ब म�ये िविवध िठकाणी र1ते पुनडांबरीकरण करणे. 5.00 पथ 

�.�.३४ मधील िविवध िठकाणी चौकात हायमा1ट िदवे बसिवणे. 5.00 िवFतु 

एकूण 40  

 
 
 


