
 
 

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

�भाग �ं .44 ब म�य ेतळुजाभवानी वसाहत  येथ े�ेनेज िवषयक कामे करण े  8.00 गविन 

�भाग �ं .44 अ म�य े साईनाथ वसाहत यथेे �ेनेज िवषयक काम ेकरणे   8.00 गविन 

�भाग �ं 44 अ म�य े ग#धळेनगर ग%ली �ं. 1 ते 14 म�ये क#ि�टीकरण करण े  10.00 पथ 

�भाग �ं 44 ब म�य े उ+नत,नगर प-रसराम�य ेक#ि�टीकरण करण े  15.00 पथ 

�भाग � 44 ब म�य े साइ0नाथ वसाहत यथेे अतंग0त र1तयावर इंटरलॉक,ग 3लॉक बसिवणे 5.00 पथ 

�भाग � 44 ब म�य े जय भवानी वसाहत यथेील अतंग0त र1तयावर इंटरलॉक,ग 3लॉक बसिवण े 5.00 पथ 

�भाग � 44 अ म�ये सातववाडी सव5 नं 13 म�ये क#�7टीकरण करण े 15.00 पथ 

�भाग � 44 अ म�ये उ+नतीनगर येथ ेजे8 नाग-रकांसाठी िवरंगळुा क: ; बांधण े 10.00 भवन 

�भाग �ं .44 ब म�य ेबटंर शाळेम�य े1थाप=य िवषयक काम ेकरणे शाळा �ं 87 मलु,ची म�ये हॉल बांधण े 15.00 भवन 

�भाग �ं .44 अ म�य े करकरे उ@ान म�य े1थाप=य िवषयक कामे करणे  10.00 भवन 

�भाग �ं .44 अ म�य े ग#धळेनगर ,सातववाडी प-रसरात �ेनेज िवषयक कामे करण े   8.00 मलिनःसारण 

� � 44 अ ग#धळेनगर प-रसरात �काश Cयव1था करण े 10.00 िव@तु 

� � 44 अ करकरे उदयान समोरील र1=यावर �काश Cयव1था करण े 10.00 िव@तु 

� � 44 अ काळे कॉलनी अिमत हाइ0टस येथे �काश Cयव1था करणे 6.00 िव@तु 
� � 44 ब वतेाळबाबा वसाहत येथ े�काश Cयव1था करणे 5.00 िव@तु 

� � 44 ब तळुजाभवानी वसाहत येथे �काश Cयव1था करण े 5.00 िव@तु 

� � 44 ब उ+नतीनगर येथे �काश Cयव1था करण े 5.00 िव@तु 

एकूण 150  
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सातववाडी ग#धळेनगर येथे ग%ली बोळात इंटरलॉिकंग बसिवण े 5.00 पथ 

सव5 नं १० महा=मा फुले वसाहत येथे सौरMक जाळी बसिवण े 5.00 भवन 

उ+नती नगर येथे �ेनेज लाइ0न टाकण े 2.00 मलिनःसारण 

ग#धळेनगर मधील सव5 नं १६ सारा चौक ते िवहीर दरPयान धोकादायक पोल काढणे 5.00 िव@तु 

�भाग � ४४ मधील जनेु िदवे बदलनू एल इ डी िदवे बसिवण े 5.00 िव@तु 
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पांढरेमळा येथील वसाहतीमध ेग%ली बोळातील �ॉकं7टची काम ेकरण े 5.00 पथ 

हडपसर गाडीतळ या िठकाणी पी एम पी एम एल बस 1थानकावर पाSयाची टाक7 बांधण े 5.00 भवन 

सव5 नं १० महा=मा फुले वसाहत आबेंडकर भवन येथे निवन �ेनेज लाइ0न टाकण े 3.00 मलिनःसारण 

उ+नती नगर येथे �ेनेज लाइ0न टाकण े 2.00 मलिनःसारण 

हमंेत करकरे उदयान यथेे पथिदवे बसिवण े 3.00 िव@तु 

हमंेत करकरे उदयान यथेे व सासवड रोडची लाइ0ट िफट,ग करण े 5.00 िव@तु 

काळेपडळ व ससाणे नगर िविवध िठकाणी पथिदपक बसिवण े 5.00 िव@तु 
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