
 
 

 

 

�े�ीय काया	लयाने नागरकां�या सहभागातून करावयाची योजनातंग	त कामे : सन 2016-17 �लाख �वभाग 

�भाग �.५२ मधील ग�ुद�, सातीआसरा इ�यादी शौचालये /मतुारी इ�याद�ची दखेभाल द�ु!ती  व तद ्नषुिंगक काम े
करण.े 

8 ग व िन 

�भाग �.५२ मधील द�वाडी परू.!त वसाहत हनुमान नगर 0ेनेज व पावसाळी च3बर द�ु!त करण ेव लाईन साफसफाई 
करण.े 

5 ग व िन 

�भाग �.५२ मधील स.न.ं१३० द�वाडी , नवी पेठ, राज3<नगर प=रसरातील शौचालये दखेभाल द�ु!ती व तद ्नषुिंगक 
कामे करणे. 

10 ग व िन 

�भाग �.५२ मधील स.न.ं१३० पानमळा सोसायटी इ�यादी प=रसरातील 0ेनेज व पावसाळी च3बर द�ु!त करणे व लाईन 
साफ करण.े 

6 ग व िन 

�भाग �.५२ द�वाडी ॐ नम िशवाय सोसा. जवळील प=रसरातील र!ते करण े 8 पथ 

�भाग �.५२ द�वाडी प=रसरातील स.न.ं१३० र!ता दखेभाल द�ु!ती व र!ते करणे व द�वाडी, नवीपेठ, राज3<नगर 
रतनधाम मगंलकायाEलय जवळील प=रसरात िFिमGस काँ�Iट करणे. 

15 पथ 

�भाग �.५२ द�वाडी नवयुग िमJ मडंळ प=रसरातील र!ते िवकसीत करण े 12 पथ 

�भाग �.५२ द�वाडी मधील नवयुग ,मोरेLर,फाळकेगोठा समाज मिंदर, आरोMय कोठी इ�यादीची दखेभाल द�ु!ती व 
तद ्नषुिंगक काम ेकरण.े 

7 भवन 

�भाग �.५२ मधील गाडगीळ दवाखाना, शाळा व पी.एम.सी.कॉलनी राज3<नगर इ�यादीची दखेभाल द�ु!ती व 
तद ्नषुिंगक काम ेकरण.े 

8 भवन 

�भाग �.५२ मधील स.न.ं१३० व प=रसरातील समाजमिंदर व इ�याद�ची द�ु!ती व तद ्नषुिंगक कामे करण.े 10 भवन 

�भाग �.५२ नवी पेठ राज3<नगर पी एम सी वसाहत जवळील प=रसरातील लहान Qयासाची 0ेनेज लाईन बदलून मोठ्या 
Qयासाची 0ेनेज लाईन टाकण.े 

5 मल िन!सारण 

�भाग �.५२ द�वाडी मRये महाराSF मडंळ दाडेंकरपलू व िविवध प=रसरातील लहान Qयासाची 0ेनजे लाईन बदलून 
मोठ्या Qयासाची 0ेनेज लाईन टाकण ेव तद ्नषुिंगक कामे करण.े 

8 मल िन!सारण 

�भाग �.५२ द�वाडी झोपडपUी स.न.ं१३० प=रसरात 0ेनेज लाईन टाकणे व च3बर द�ु!त करणे व तद ्नुषिंगक कामे करण.े 8 मल िन!सारण 

�भाग �.५२ द�वाडी स.न.ं१३० हनुमाननगर, नवीपेठ, राज3<नगर इ�यादी प=रसरातील 0ेनेज व पावसाळी च3बर द�ु!त 
करण ेव लाईन साफ करणे 

8 मल िन!सारण 

�भाग �.५२ द�वाडी परू.!त वसाहतीतील लहान Qयासाची 0ेनजे लाईन बदलून मोठ्या Qयासाची 0ेनेज लाईन टाकणे 7 मल िन!सारण  

�भाग �.५२ मRय ेVहाJेपलु प=रसरात  �काश Qयव!थेत सधुारणा करण.े 10 िवWुत 

�भाग �.52 मRय ेम.न.पा.वसाहती मRये िवWतु िवषयक वायर�गची काम ेकरणे. 10 िवWुत 

�भाग �.५२ मधील दाडेंकरपूल प=रसरात �काश Qयव!थेत सधुारणा करण े 5 िवWुत  
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 	े�ीय काया�लयान ेनाग�रकां�या सहभागातनू करावयाची योजनेतर कामे : सन 2016-17 � लाख �वभाग 

�भाग �.५२ मRये िविवध िठकाणी शौचालय दखेभाल द�ु!ती व तद ्नषुिंगक कामे करण.े 2 ग व िन 

�भाग �.५२ मRये फाळके गोठा,ओमकार सोसायटी जवळील प=रसरामRये फरशी बसिवण ेव कॉ�Iटीकरण करण े 3 पथ 

�भाग �.५२ पी एम सी कॉलनी मRये िविवध िठकाणी कॉ�Iटीकरण करणे व दखेभाल द�ु!तीची कामे करण.े 2 पथ 

�.�.५२ राज3<नगर पी एम सी कॉलनी प=रसरात िविवध िठकाणी फरZया व [लॉक बसिवण.े 3 पथ 

�भाग �.५२ मधील घर �.६७३ ते ६८२ प=रसरात फरशी बसिवणे व नवयुग िमJमडंख जवळील शौचालयाजवळ 
काँ�Iटीकरण करण ेव तद ्नषुिंगक कामे करण.े 1.5 पथ 

�.�.५२  मRय ेदाडेंकर पलू !वरा`य िमJ मडंळाजवळ कॉ�Iटीकरण करण.े 4 पथ 

�.�.५२ पाbयाची निवन लाईन टाकणे 2 पाणी परुवठा 

�.�.५२ निवन कनGेशन कcन दणे ेव पाणीपरुवठा िवषयक काम ेकरण.े 0.5 पाणी परुवठा  

�.�.५२ घर �.६७३ ते ६८२ पयdत मागे पाbयाची नवीन लाईन टाकणे 0.5 पाणी परुवठा  

�.�.५२  स.न.ं१३० दाडेंकर पूल यथेील िवeल मिंदर ते शातंीनगर ४ इचंी पाbयाची पाईप लाईन टाकणे 3 पाणी परुवठा  

�भाग �.५२ पी एम सी कॉलनी व िविवध िठकाणी वॉटर �फु�ग व दखेभाल द�ु!ती कामे करण.े 2 भवन  

�भाग �.५२ पी एम सी कॉलनी िब.न.ं१० व प=रसरात वॉटर �फु�ग व दखेभाल द�ु!ती िवषयक कामे करण.े 2 भवन  

�भाग �.५२ मRये 0ेनजे लाईन द�ु!ती करणे व तद ्नुषिंगक कामे करण.े 3 मल िन!सारण 

�भाग �.५२ मRये ९९९/१२९ व िविवध िठकाणी कॉ�Iटीकरण व 0ेनजे लाईन टाकण ेव [लॉक बसिवणे. 2 मल िन!सारण 

�भाग �.५२ मRये िविवध िठकाणी 0ेनेज लाईन टाकण ेव च3बर बाधंण.े 1.5 मल िन!सारण 

�.�.५२  स.न.ं१३० दाडेंकर पूल यथेील द� मिंदर ते मिहला शौचालय पयdतची 0ेनजे लाईन बदलने. 4 मल िन!सारण  

�.�.५२  मRय ेशातंीनगर (दाडेंकर पूल १३०) येथे 0ेनेज लाईन टाकणे. 4 मल िन!सारण  

�.�.५२  मRय ेदाडेंकर पलू !वरा`य िमJ मडंळाजवळ 0ेनजे लाईन टाकणे. 4 मल िन!सारण  

�.�.५२  दाडेंकर पलु मRये गjली बोळात िवतु िवषयक कामे करण.े 3 िवWुत 

�.�.५२  दाडेंकर पलु प=रसरात एल ई डी िदव ेबसिवण.े 3 िवWुत  

  एकूण 50   

 

 


