
 
 

 

 

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

�भाग �.57 अ पवती गावठाण यथेील शौचालय द�ु�ती काम ेकरण.े 10.00 गविन 

�भाग �.57 ब 38/3 व 38/4 येथील झोपडपट् टीम.य ेकॉ�ं1टीकरण, 3ेनेज िवषयक काम ेकरण.े 5.00 गविन 

�भाग �.57 ब 38/3 व 38/4 येथील झोपडपट् टी प6रसरात 3ेनेज लाईन टाकण,े साफसफाई व द�ु�ती करण.े 10.00 गविन 

�भाग �.57 अ पवतीदशन व ल:मीनगर प6रसरात थम;<लॉि�टक प=ट, कॅटस ् आय, �पीड @केर, Aिॅफक साईन बोड इ. काम े
करण.े 

10.00 
पथ 

�भाग �.57 अ म.य ेिविवध िठकाणी फुटपाथ द�ु�ती, साईडपट् टी, पावसाळी च=बर द�ु�ती इ. कामे करणे. 10.00 पथ 

�भाग �.57 अ िटळक रोड EेिFय कायालय येथील द�ु�ती िवषयक कामे करणे. 5.00 भवन 

�भाग �.57 ब म.य ेम.न.पा. शाळा, दवाखाना, समाजमंिदर यांची िविवध िवकासाची काम ेकरण.े 5.00 भवन 

�भाग �.57 ब म.य ेअHणाभाउ साठे, �वा. सावरकर, अिहKयादवेी होळकर इ. जयंती साठी मांडव Lयव�था करणे. 5.00 भवन 

�भाग �.57 अ ल:मीनगर येथ े3ेनेज लाईन टाकण,े द�ु�ती करण,े च=बर द�ु�ती इ. कामे करणे. 10.00 मलिनःसारण 

�भाग �.57 अ म.ये 3ेनेज लाईन च=बर साफसफाई करण,े गाळ काढणे इ. कामे करणे. 5.00 मलिनःसारण 

�भाग �.57 ब पवती गाव, पवतीदशन, ल:मीनगर येथील नाला सफाई व पावसाळी लाईन सफाई करणे. 5.00 मलिनःसारण 

�भाग �.57 अ मधील िविवध िठकाणOया केबल बदलणे. 5.00 िवPतु 

�भाग �.57 ब मधील खराब झालेले िफडर िपलर बदलण.े 2.00 िवPतु 

एकूण 87  

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

�भाग �.57 ब पवतीदशन म.ये िविवध िठकाणी कॉ�ं1टीकरण करणे. 10.00 पथ 

�भाग �.57 ब पवतीदशन म.ये पेLहTग Uलॉक बसिवण.े 5.00 पथ 

�भाग �.57 अ िटळक रोड कायालय आवारात संपवेल बांधण.े 10.00 भवन 

�भाग �.57 ब सावरकर पतुळा मेघडंबरीचे काम करण.े 10.00 भवन 

�भाग �.57 ब पवतीदशन येथे िविवध िठकाणी 3ेनेज लाईन टाकण.े 5.00 मलिनःसारण 

�भाग �.57 अ म.ये सारसबाग प6रसरात मWुय र�Xयावर �काश Lयव�था करण.े  5.00 िवPतु 

�भाग �.57 अ सणस �पोटस Yाउंड यथेे िवPुत िवषयक काम ेकरण.े 5.00 िवPतु 

�भाग �.57 ब सवZ न.ं38/1/2/4 प6रसरात �काश Lयव�था करणे. 5.00 िवPतु 

�भाग �.57 ब धनीवेलणकरनगर येथ ेएल.ई.डी.िफटTग बसिवण.े 5.00 िवPतु 

�भाग �.57 ब िमFमंडळ ते ल:मीनगर चाळ येथे एल.ई.डी.िफटTग बसिवणे. 3.00 िवPतु 

एकूण 63  

 

  



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

�भाग �.५७ अ मधील ल:मीनगर येथे शौचालय द�ु�ती करण.े 5.00 गविन 

�भाग �.५७ ब कै.हनमंुत सुयभान हरणावळ अ_यािसका रंगरंगोटी व द�ु�ती करण.े 5.00 भवन 

�भाग �.५७ ब पवती दशन िविवध िठकाणी समाज मंिदर द�ु�ती करण.े 2.00 भवन 

�भाग �.५७ ब पवती दशन येथील िविवध िठकाणी च=बर द�ु�ती करण.े 2.00 मलिनःसारण 

एकूण 14  

 

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

�भाग �.५७ अ ल:मीनगर येथे मिहला/प�ुष टॉयलेट बांधण.े 5.00 गविन 

�भाग �.५७ अ मधील ल:मीनगर येथे िविवध िठकाणी फरशी बसिवण.े 5.00 पथ 

�भाग �.५७ अ मधील ल:मीनगर येथे िविवध िठकाणी िदशादशक फलक बसिवण.े 3.00 पथ 

�भाग �.५७ ब पवती दशन येथील िविवध िठकाणी पाणीलाईन टाकण.े 2.00 पाणीपरुवठा 

�भाग �.५७ ब गज=` िमF मंडळ जवळ ओपन जीम करणे. 2.00 भवन 

�भाग �.५७ ब गज=` िमF मंडळ िसमािभंत बांधणे. 3.00 भवन 

�भाग �.५७ ब पणुे म.न.पा. शाळा पवती दशन येथे रंगरंगोटी करण ेव घोषवाbय सिुवचार िलहण.े 5.00 भवन 

�भाग �.५७ सारसबागOेयाच आवारात िसहंगड र�Xयाचे बाजलूा वेदाचाज फाटक ग�ुजTचा पतुळा यथेे �वशेcार बसवाव,े प6रसर 
सशुोिभत करणे व िवतु Lयव�था करण.े 

2.00 
भवन 

�भाग �.५७ अ ल:मीनगर येथे िविवध िठकाणी �काश Lयव�था करण.े 5.00 िवPतु 

�भाग �.५७ सारसबाग �वेश दारावर एल.ई.डी. ��1न बसिवण.े 2.00 िवPतु 

�भाग �.५७ ब पथिदप िविवध िठकाणी लावण.े 2.00 िवPतु 

एकूण 36  

 


