
 
 
 

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

�भाग �.४ अ मये िविवध िठकाणी �ेनेज व काँ��टीकरण करणे. 6.00 गविन 

�भाग �.४ ब मये जनुा जकात नाका प"रसरातील पिहली ग&ली काँ��ट करणे. 10.00 पथ 

�भाग �.४ ब मये बु)द िवहार प"रसरातील चच, समोरील र.ता काँ��ट करणे. 10.00 पथ 

�भाग �.४ मये िठकिठकाणचा राडारोडा उचलणे. 5.00 पथ 

�भाग �.४ अ मये िविवध िठकाणी र.ते काँ��टीकरण करणे. 10.00 पथ 

�भाग �.४ ब मधील 2हाडा येथील एल ४२ ते एल ४३ पासून देश�ेमी गाड,न पय8तचे र.ते िवकिसत 
करणे. 

15.00 
पथ 

�भाग �.४ ब नागपरू चाळ म.जीद ग&लीमधील म.ुलीम समाजमंिदराची उव,"रत कामे करणे. 12.00 भवन 

�भाग �.४ अ मधील जाधवनगर मधील बुदिवहाराचे िविवध द<ु.ती कामे करणे. 13.00 भवन 

�भाग �.४ अ मधील संत >ाने?र शाळेमये िविवध द<ु.ती कामे करणे. 25.00 भवन 

�भाग �.४ ब मये िविवध िठकाणी �ेनेज लाईन टाकणे. 7.00 मलिनःसारण 

�भाग �.४ ब मधील िविवध िठकाणी �ेनेज लाईन द<ु.ती व साफसफाई करणे. 12.00 मलिनःसारण 

�भाग �.४ मधील एल.ई.डी. िफटDग, सोिडयम Fहपेर िदव आिण िवतु िवषयक देखभाल द<ु.तीची 
कामे करणे. 

8.00 
िवKतु 

�भाग �.४ मधये �काश Fयव.थेत सधुारणा करणे. 3.00 िवKतु 

�भाग �.४ मये िवतु िवषयक कामे करणे. 15.00 िवKतु 
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LेMीय काया,लयाने नाग"रकांNया सहभागातून करावयाची योजनेतर कामे  :सन 2016-17 < लाख िवभाग 

सलुभ शौचालयाची कामे करणे. 5.00 गविन 

ध2मRयोती संघटना िवहार भागातील चTबर लाईन द<ु.ती व काँक�ट करणे. 5.00 गविन 

शौचालयाची द<.ती व रंगरंगोटी करणे जाधवनगर प"रसर 5.00 गविन 

�भाग � .४ अ मये कामगार नLर जाधवनगर �ेनेज लाईन द<ु.ती व साफसफाई करणे.  5.00 गविन 

स .न.११५  साई दW हॉटेलNया मागे मतुारी बांधणे. 5.00 गविन 

�भाग � .४ अ मध◌े् पंचिशलनगर येथे �नेज लाईन टाकणे वे साफसफाई करणे.  5.00 गविन 

नागपरु चाळ एअर पोट, रोड फुटपाथ द<ु.ती करणे. 5.00 पथ 

समता बालक शाळेसमोर ि.पड [ेकर बसिवणे. 5.00 पथ 

कामगारनगर प"रसरात साईडप\या करणे. 5.00 पथ 

महारा]^ हौ .बोड, चाळ समोर पावसाळी गटार लाईन व प"रसर समतोल करणे )खरात यांNया घरासमोर(  5.00 मलिनःसारण 
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