
 
 

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

�.�.३५ मधील परु��त वसाहती मधील साव�जिनक शौचालयांची द ु�ती िवषयक कामे करणे 10.00 गविन 

�.�.३५ म'य ेिविवध िठकाणी साव�जिनक शौचालयांची द ु�ती िवषयक कामे करणे 5.00 गविन 

�.�. ३५ म'य ेसंजयगांधी वसाहत,गणेश ओटा वसाहत व इतर िविवध िठकाणी मजुरामाफ� त 
आउटसोिस2ग3ारे कामे करण.े 

10.00 
गविन 

�.�.३५ म'य ेिविवध िठकाणी पावसाळी लाईन साफसफाई करणे व द ु�ती करणे 8.00 पथ 

�.�.३५ म'य ेिविवध िठकाणी र�8या9या साईडपट्या �ाऊट करण े 10.00 पथ 

�.�.३५ म'य ेिविवध िठकाणी पावसाळी लाईन टाकण े 10.00 पथ 

�.�. ३५ मधील िविवध िठकाणी फुटपाथ द ु�ती िवषयक कामे करणे 10.00 पथ 

वारजे कव=नगर काया�लय क>ेतील अ ंद र�ते व झोपडपAीम'ये कचरा वाहतूकCकरीता टाटा एस वाहन 
खरेदी करण.े 

5.00 
पथ 

�.�.३५ म'य ेिविवध िठाणची Fेनेज लाईन साफसफाई करण ेव Fेनेज लाईन द ु�ती िवषयक काम े
करण.े 

10.00 
मलिनःसारण 

�.�.३५ म'य ेिविवध िठकाणी Fेनजे लाईन द ु�ती करणे व साफसफाई करण े 15.00 मलिनःसारण 

�.�.३५ मधील िविवध िठकाणच े नाले साफसफाई करण े 10.00 मलिनःसारण 

�.�.३५ म'य ेिवHुत िवषयक कामे मजुरांमाफ� त क न घणे.े 5.00 िवHुत 

एकूण 108  

 

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

�.�.३५ म'य े�ितJा हॉल ते नटराज सभागहृापय2त फुटपाथ तयार करण.े 10.00 पथ 

�.�.३५ म'य ेनवसंNाOी सोसायटी मधील पो�ट ऑिफस गQली येथील फुटफाथ द ु�ती करण.े 8.00 पथ 

�.�.३५ म'य ेगळुवणी महाराज पथ ते तीन चाळ मधील शौचालयापय2त र�ता डांबरीकरण करण.े 4.00 पथ 

�.�.३५ मधील नटराज सोसायटी मधील गQली�.१ ते ३ र�ते डाबंरीकरण करण.े 10.00 पथ 

�.�.३५ म'य ेनटराज सोसायटी पUरसरात �काश Vयव�था करणे. 10.00 िवHुत 

एकूण 42  

 

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

�.�.३५ म'य ेसाव�जिनक �व9छता गहृांची द ू�ती करणे 5.00 गविन 

�.�.३५ म'य ेिविवध िठकाणी चYबस� द ु�ती करणे तसेच Fेनजे लाईन द ु�ती करण े 5.00 मलिनःसारण 

एकूण 10  

 

 



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

�.�.३५ म'य ेपंडीत िदनाळ शाळेतील र�ता डांबरीकरण करणे व इतर तद ्नुषंिगक कामे करण.े 5.00 पथ 

�.�.३५ म'य ेपरु��त वसाहतीम'ये  येथ ेकाँ�Cटीकरण करण े 5.00 पथ 

�.�.३५ म'य े[होकरवाडी पौड फाटा रोड कॉ�Cटीकरण करणे 5.00 पथ 

�.�.३५ म'य ेसहवास कॉन�र , कव=नगर येथे कॉप\रेशन बँकेजवळ फुटपाथ करण े 5.00 पथ 

�.�.३५ म'य ेगळुवणी महाराज पथ ते मगंशेकर हॉ�पीटल चौक पय�त पावसाळी लाईन टाकणे. 5.00 मलिनःसारण 

�.�.३५ म'य ेपरु��त वसाहतीमधील Fेनेज लाईन व चYबस� साफसफाई करण े 5.00 मलिनःसारण 

�.�. ३५ मधील नटराज सोसायटी,मधसुंचय,अलंकार,िगUरजाशंकर पUरसर येथील Fेनेजलाईन साफसफाई 
करण.े 

3.00 
मलिनःसारण 

�.�.३५ नवसNाOी सोसायटी, पटवध�न बाग येथे िवHुत िवषयक कामे करणे 5.00 िवHुत 

�.�.३५ म'य ेकॅनॉल रोड नेह नगर येथे निवन लाईट िदव ेबसिवण े 2.00 िवHुत 

एकूण 40  

 


