
 
 

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

�भाग � ४७ सोनवणे वसाहत प�रसरात व िविवध िठकाणी �ेनेज लाईन टाकण,े च बर द$ु%ती करण ेव गाळ काढण.े 5 गविन 

�भाग � ४७ मधील िविवध िठकाणी शौचालय द$ु%ती करणे. 10 गविन 

�भाग � ४७ म0य ेिविवध िठकाणी �ेनेज लाईन बदलण ेव काँ�2ट करण.े 10 गविन 

�भाग � ४७ राजेवाडी परीसरात �ेनेज लाईन टाकण,े काँ�2ट करण.े 5 गविन 

�. � ४७ म0य ेिविवध िठकाणी थम56लाि%टक पट् टे मारण ेव अ9य वाहतूक िवषयक काम ेकरणे 10 पथ 

�भाग �. ४७ मधील हरकादास व शातंाबाई लडकत शाळा येथे िविवध द$ु%तीिवषयक कामे करण.े 10 भवन 

� � ४७ म0य ेपालखी सोहळयाक�रता िविवध िठकाणी मांडव >यव%था करणे. 10 भवन 

�.� ४७ म0य ेपालखी सोहळा व िविवध वािष?क उAसवाक�रता मांडव>यव%था व इतर तदनषंुिगक कामे  करण.े 5 भवन 

�.� ४७ म0य े �ेनेज लाईन व पावसाळी लाईन साफसफाई करण.े 5 मलिनःसारण 
एकूण 70 

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

�भाग � ४७ म0य ेचडुामन तालीम ५१२, हरकानगर, या प�रसरात गHलीबोळ काँ�2ट करणे व फरशी बसिवण.े 10 गविन 

�.� ४७ पे%तनजी दवाखाना ते पदमजी पोलीस चौक2त पावसाळी लाईन टाकण.े 10 पथ 

�.� ४७ पदमजी पोिलस चौक2 ते पे%तनजी दवाखाना डांबरीकरण करणे 20 पथ 

�.� ४७ म0य ेहरकानगर प�रसरात �ेनेज लाईन टाकण.े 10 मलिनःसारण 

�.� ४७ म0य ेभवानीपेठ प�रसरात �ेनेज लाईन टाकण.े 10 मलिनःसारण 

�.� ४७ मधील  मनपा शाळा, समाज मंिदरे व सलुभ शौचालयाम0ये िवदयुत िवषयक कामे करण.े 5 िवJुत 

�.� ४७ म0य ेिशवजयंती व िविवध उAसवाक�रता िवदयतु िवषयक काम ेकरण.े 5 िवJुत 

�.� ४७ म0य ेराजेवाडी, हरकानगर, पदमजी पो.चौक2 प�रसरात एल. ई.डी िफटLग परुिवण े 10 िवJुत 
एकूण 80 

 
 

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

�.� ४७ नाना पेठ येथील जयिभम िमM मडंळ मंडळाशेजारील साव?जिनक शौचालयाची द$ु%ती करणे 5 गविन 

�.� ४७ ७१७ चडुामन तालीम मदीना हॉटेलमाग ेसाव?जिनक शौचालय द$ु%त करण े 5 गविन 

�.� ४७ चडुामन तालीम कमलमळा येथील सलुभ शौचालय द$ु%त करणे 5 गविन 

�भाग � ४७ िमिलंद िमM मडंळ प�रसरातील शौचालयाची द$ु%ती करण े 5 गविन 

�.� ४७ अलंकार मेिडकल ते �ेिसड ट हॉटेल फुटपाथ न>यान ेकरण े 5 पथ 

�.� ४७ कॉलनी नं १२ येथे िविवध िवकास िवषयक काम ेकरण े 5 भवन 

�.� ४७ १०५३ 9य ुनानापेठ या प�रसरात �ेनेज लाईन बदलण ेव द$ु%त करणे 5 मलिनःसारण 

�.� ४७ ७१७ चडुामन तालीम प�रसरात �ेनजे लाईन बदलणे 5 मलिनःसारण 

�.� ४७ १०५३ 9य ुनानापेठ या िठकाणी िवदयतु पोल द$ु%त करणे व एल.ई.डी िदव ेबसिवणे 5 िवJुत 
एकूण 45 

 
 

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

�.� ४७ ७१७ चडुामन ताल�म प�रसरात न�वन एल.ई.डी �दवे बस�वण े 5.00 िवJतु 

 


