
 

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

� .�ं. 43 अ स .नं . 165 काळूबाई वसाहत  येथे �ेनेज िवषयक कामे करण े  10.00 गविन 

� .�ं. 43 ब 15 नंबर िजजामाता वसाहत  येथे �ेनेज िवषयक कामे करण े  10.00 गविन 

� .�ं. 43 अ स .नं . 165,166 माळवाडी यथेे &ीिम'स कॉ�)ट करण े 10.00 पथ 

� .�ं.  43 ब म,ये पवार कॉलनी ते सोलापरू रोड डंबरीकरण )पे0हऱ (करणे   10.00 पथ 

� .�ं.  43 ब म,ये आ4णासाहबे मगर र5ता त ेिभंताडे या7ंया घरापय9त रोड डंबरीकरण (पे0हऱ  (करणे  15.00 पथ 

� .�ं.  43 ब म,ये व;ृा<म ते चौरंग िब?डर पय@Aत कालवा रोड डंबरीकरण )पे0हऱ(  करण े 20.00 पथ 

� .�ं. 43 अ स .नं . 165 दगडी हौद  माळवाडी यथे े0यायाम शाळा बांधण े 20.00 भवन 

� .�ं. 43 ब पवार शाळा येथे �ाथना हॉल बाधंण े 20.00 भवन 

� .�ं. 43 अ साधना िवFालय ते वीट भGी पय@Aत �ेनेज लाइन टाकण े   16.00 मलिनःसारण 

� .�ं. 43 ब डवरी नगर व शािंत नगर यथेे �ेनेज लाइन टाकण े   10.00 मलिनःसारण 

� � 43 अ माळवाडी पJरसरात �काश 0यव5था करण े 10.00 िवFुत 

� � 43 अ जनता वसाहत येथे �काश 0यव5था करण े 10.00 िवFुत 

� � 43 अ साधना शाळा पJरसरात �काश 0यव5था करण े 5.00 िवFुत 

� � 43  ब सातव Lलॉट यथेे �काश 0यव5था करण े 10.00 िवFुत 

� � 43  ब भागीरथीनगर येथे �काश 0यव5था करण े 10.00 िवFुत 

� � 43  बनकर कॉलनी व डवरी नगर यथेे �काश 0यव5था करणे 5.00 िवFुत 

एकूण 191  
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स न १५ शांतीनगर, डबरी नगर, िजजामाता पJरसरातील समाजमंदीर व सुलभ शौचालय रंगरंगोटी करण ेव 
इतर अनषुगंीक काम ेकरण े

5.00 
गविन 

िजजामाता पJरसर व १५ न ंपJरसर िवठठलनगर येथे ग?लीबोळ �ॉकं)ट करणे व Rलॉक बसिवण े 5.00 पथ 

सातव Lलॉट िवठठलनगर १५ नंबर पJरसरात पा4याची 0यव5था करणे 5.00 पाणीपरुवठा 

माळवाडी मध ेआदश@, काळुबाइ@, जनता वसाहत येथे समाज मंदीरासाठी सधुारणा कामे करणे 5.00 भवन 

एकूण 20  
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माळवाडी येथो पाणी परुवठा लाइ@न िवकिसत करण े 5.00 पाणीपरुवठा 

काळुबाइ@ वसाहत यथेे उदयान ेिवकिसत करण े 5.00 भवन 

स न १५ िवठठलनगर परीसरात उदयाने िवकिसत करण े 5.00 भवन 

कामधेन ुइ5टेट पJरसरात �ेनेज लाइ@न िवकिसत करण े 5.00 मलिनःसारण 

साधना िवदयालय पJरसरात भुिमगत केबल टाकणे 5.00 िवFुत 

१५ नंबर येथे भिुमगत केबल टाकण े 5.00 िवFुत 

एकूण 30  

 


