
 
 

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

�भाग �.5 मधील एकतानगर, िभमनगर व िवशाल प�रसर सुलभ शौचालय दखेभाल द ु!ती करण.े 10.00 गविन 

�भाग �.16 आदश' इिंदरानगर, सरु*ानगर भागातील साव'जिनक शौचालयांचे द ु!तीिवषयक कामे करणे. 10.00 गविन 

�भाग �.5 मधील राडारोडा उचलणे पदपथांची द ु!ती करण.े 5.00 पथ 

�भाग �.5 म1ये पेड!ेटीयन �ॉिसंग करणे व थम45लॅि!टक प7ट मारण.े 5.00 पथ 

�भाग �.5 म1ये िदशादश'क फलक परुिवणे व बसिवण े 5.00 पथ 

�भाग �.5 कळस िवशाल प�रसर मधून पणु ेआळंदी रोड ते मनपा शाळा डांबरीकरण करण े 10.00 पथ 

�भाग �.5 म1ये केबल खोदाइ' केल<ेया र!=यांवर �रइ'>!टेटम7टची कामे करण े 4.00 पथ 

�भाग �.5 म1ये �रइ'>सटेटमटंची कामे करण े 15.00 पथ 

�भाग �.5 म1ये आकाशिच>ह िवभागाAया कामासाठी कुशल अकुशल मजरु परुिवणे व तद .कामे  करण े 10.00 पथ 

�भाग �.5 मधील कळस स .नं. 89 व 119 मधील र!ते डांबरीकरण करण े 15.00 पथ 

�भाग �.5 म1ये मनपा शाळांची िविवध िवकासाची काम ेकरणे व गाडगीळ शाळा येथ ेगटे बसिवण.े 6.00 भवन 

�भाग �.5 म1ये दवाखाने !मशानभमूी म1य ेदखेभाल द ु!ती व तदनषंुिगक काम ेकरणे. 10.00 भवन 

�भाग �.5 मधील मनपा शाळेचे दखेभाल द ु!ती व िविवध िवकास कामे करणे. 10.00 भवन 

�भाग �.5 मधील मिAछमाकG ट यथेील प ुटपाथ दHु!ती करण े 10.00 भवन 

�भाग �.5 िविवध िठकाणी डूेनेज लाइ'न टाकणे व द ु!ती करण.े 10.00 मलिनःसारण 

�भाग �.5 म1ये िविवध िठकाणी डूेनेज लाइ'न टाकण े 10.00 मलिनःसारण 

�भाग �.5 एकतानगर Jेनेज लाइ'न दखेभाल दHु!ती करण े 10.00 मलिनःसारण 

�भाग �.5 मधील नाला साफसफाइ' करण ेव ना<यावरील पलूांवरती जाळया बसिवण े 10.00 मलिनःसारण 

�भाग �.5 म1ये एल .इ'.डी .फKिटंग डूायLहर बदलणे व तदनषंुिगक कामे करणे.  6.00 िवMतु 

�भाग �.5 म1ये फKडर िपलर बसवणे, द ु!ती करण ेव तदनषंुिगक कामे करणे. 3.00 िवMतु 

एकूण 174  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

�भाग �.5 चLहाण चाळ िवसज'न घाट व कळस !मशानभमूी येथील िवस'जन हौद बांधण े 5.00 भवन 

�भाग �.5 कळस साइ' िनकेतन कॉलनी येथे पावसाळी लाइ'न टाकणे व दHु!ती करण े 10.00 मलिनःसारण 

�भाग �.5 दशरथनगर व हवालदार मळा यथेील Jेनेज लाइ'न टाकणे व र!ते कॉ�Kट करण े 10.00 मलिनःसारण 

�भाग �.5 मधील स .नं. 112 ब व स .नं. 111 येथ ेJेनेज लाइ'न टाकणे व कॉ�Kट करण े 4.00 मलिनःसारण 

�भाग �.5 म1ये कळस गावठाण, गणेशनगर बोपखेल, भीमनगर व इतर िठकाणी िवदयतु िवषयक काम ेकरण े 7.00 िवMतु 

�भाग �.5 म1ये मनपा शाळा, दवाखाने व मनपा इमारतीम1य ेवायरRग व इतर अनषंुिगक काम ेकरण े 4.00 िवMतु 

एकूण 40  



 

 

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

�भाग �.5 िटंगरेनगर रोडवरील बस टिम'नलजवळ सलुभ शौचालय बांधण े 5.00 गविन 

�भाग �.5 म1ये मिहलांसाठी शौचालय बांधण े 5.00 गविन 

�भाग �.5 स .नं. 36 मधील हनमुान मंिदरालगत उदयानाची िसमािभतं बाधंण े 5.00 भवन 

�भाग �.5 कळस !मशानभमूी शेजारी गणपती िवस'जन घाट तयार करणे 5.00 भवन 

�भाग �.5 िटंगरेनगर स .नं. 6, रोड नं.1 येथ ेपथिदव ेलावण े 3.00 िवMतु 

एकूण 23  

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

�भाग �.5 कळस स .नं. 121 घापटे चाळ, मोरे टेलस'Aया मागचा अतंग'त र!ता कळस गावठाण रोडपयSत नवीन नतुनीकरण करण े 5.00 पथ 

�भाग �.5 एकतानगर मधील लTमी टेरेस Uा>सपाम'र पासनु िशला पाक' Aया बाजAूया चौकापयSत डांबरीकरण करण े 5.00 पथ 

�भाग �.5 बनाना िलप हॉटेल ते कळस माळवाडी Vीज उजLया बाजलूा लाइ'ट पो<स 250 Lहटॅचे बसिवण े 5.00 िवMतु 

एकूण 15  


