
 
 

 

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

�.्�. 49 म	ये बबील माक� ट/मटण माक� ट व आरो�य कोठ्यांची द ु!ती कामे करणे. 10.00 भवन 

�.्�. 49 म	ये फडगटे पोिलस चौक. जवळील पो!ट अफॅ.सची द ु!ती कामे करणे. 5.00 भवन 

�.्�. 49 म	ये िशवांजली मडंळ, काची हौद प7रसरात 8ेनेज लाईन ्टाकण.े 10.00 मलिनःसारण 

�.्�. 49 म	ये रिववार पेठ िविवध िठकाणी ग<लीबोळ कॉ�ं.ट् करण.े 10.00 पथ 

�.्�. 49 म	ये िविवध िठकाणी ि?िम@स कॉ�ं.ट् करणे. 10.00 पथ 

�.्�. 49 म	ये िविवध िठकाणी फुटपाथ द ु!ती करणे. 5.00 पथ 

�.्�. 49 म	ये िविवध िठकाणी ओ@टोगोनल पोल ्उभा न इडंकशन िफटDग ्बसिवणे. 10.00 िवEतु 

�.्�. 49 पोल उभा न �काश Fयव!था करणे. 10.00 िवEतु 

�भाग �.४९ म	ये म.न.पा शाळेची द ु!ती िवषयक काम ेकरणे. 15.00 भवन 

�भाग �.४९ म	ये म.न.पा दवाखाKयाची द ु!ती िवषयक कामे करण.े 15.00 भवन 

�भाग �.४९ म	ये गणेश पेठ, ग ुवार पेठ, श�ुवार पेठ प7रसरात 8ेनेज लाईन टाकणे व तदनषंुगीक काम ेकरण.े 15.00 मलिनःसारण 

�भाग �.४९ म	ये रिववार पेठ, बधुवार पेठ प7रसरात 8ेनेज लाईन टाकणे व तदनषंुगीक काम ेकरणे. 15.00 मलिनःसारण 

�भाग �.४९ म	ये रेडलाईट् व बधुवार पेठ प7रसरातील ्र!ते य.ुटी.डLल.ूटी. पNतीने कॉ�ं.टीकरण ्करण.े 20.00 पथ 

 एकूण 150.00   

 

 

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

�भाग 49 म	ये िविवध िठकाणी पथिदप बसिवण े 5.00 िवEतु 

�भाग 49 लQमीनारायण माक� ट प7रसराम	य ेपथिदप करण.े 5.00 िवEतु 

�भाग 49 म	ये रिववार पेठ सावRजिनक नळ कडाSयाला पT ेबसिवण े 5.00 भवन 

�भाग 49 गवरी आळी प7रसराम	ये पाUयाची लाईन टाकणे 5.00 पाणीपरुवठा 

�भाग 49 1089 रिववार पेठ दजुRनिसंग पागा येथ ेकॅां�.टीकरण करणे व हौद द ु!त करण.े 5.00 पथ 

�भाग 49 श�ुवार पेठ परीसरातील 8ेनेज लाईन साफ सफाई करण े 5.00 मलिनःसारण 

�भाग 49 ग ुवार पेठ येथील ग<लीबोळ कॅां�.टीकरण करणे. 5.00 पथ 

�भाग 49 रिववार पेठ, बोहरी आळी परीसरातील ग<लीबोळ कॅां�.टीकरण करण.े 5.00 पथ 

�भाग 49 रिववार पेठ व प7रसरातील ग<लीबोळ व अतंगRत र!ते कॅां�.टीकरण करण े 5.00 पथ 

�भाग 49 गणेश पठे परीसरातील 8ेनेज लाईन द ु!ती व निवन करण.े 5.00 मलिनःसारण 

 एकूण 50.00   

 


