
 
 

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

�भाग �. ६३ ब कमेला  झोपडप�ी  येथे �ेनेज लाईन टाकणे 8.00 गविन 

�भाग �.६३ अ म"ये काँि�ट र%ता करणे 10.00 पथ 

�भाग �.६३ अ साईबाबानगर येथे डांबरीकरण करणे 25.00 पथ 
�भाग �.६३ ब िविवध िठकाणी पावसाळी लाईन साफसफाई व द2ु%ती करणे 2.00 पथ 

�भाग �.६३ ब  भा3योदय नगर, िशवनेरी  नगर, साईबाबा  नगर येथ ेिविवध िठकाणी र%ता डांबरी करण 
करणे 

10.00 पथ 

�भाग �.६३ ब मधील  शाळा, हॉ%पीटल, साव8जिनक शौचालय येथील िकरकोळ द;ु%ती करणे. 
(िपा=याची लाईन, दरवाजे,�ेनेज इ.) 

5.00 भवन 

�भाग �.६३ अ च@बर द2ु%ती व �ेनेज लाईन साफसफाई करणे 10.00 मलिनःसारण 

�भाग �.६३ अ िविवध िठकाणी �ेनेज लाईन टाकणे 15.00 मलिनःसारण 

�भाग �.६३ ब िविवध िठकाणी �ेनेज लाईन साफसफाई व द2ु%ती करणे 5.00 मलिनःसारण 
�भाग �.६३ ब म"ये िविवध िठकाणी  च@बर द;ु%त करणे 10.00 मलिनःसारण 

�भाग �.६३ ब  भा3योदय नगर, िशवनेरी नBर, कCढवा गावठण येथे िविवध िठकाणी  �ेनेज लाईन 
टाकणे 

20.00 मलिनःसारण 

�भाग �.६३ अ िमठानगर पEरसरात व िविवध िठकाणीपोल व एल ई डी िफटGग बसवनु �काश Hयव%था 
सधुारणा करणे 

9.00 िवJतु 

�भाग �.६३ अ भा3योदयनगर व  िविवध िठकाणीपोल व एल ई डी िफटGग बसवनु �काश Hयव%थेत 
सधुारणा करणे 

9.00 िवJतु 

�भाग �.६३ अ साईबाबानगर व  िविवध िठकाणीपोल व एल ई डी िफटGग बसवनु �काश Hयव%थेत 
सधुारणा करणे 

8.00 िवJतु 

�भाग �.६३ अ िशवनेरीनगर पEरसर व  िविवध िठकाणीपोल व एल ई डी िफटGग बसवनु �काश 
Hयव%थेत सुधारणा करण े

8.00 िवJतु 

�भाग �.६३  ब कमेला मुKय र%ता व िविवध िठकाणीपोल व एल ई डी िफटGग बसवनु �काश 
Hयव%थेत सुधारणा करणे 

8.00 िवJतु 

�भाग �.६३  ब  समतानगर ,साहणीसजुन पाक8  , लुLलानगर पEरसर व िविवध िठकाणीपोल व एल ई डी 
िफटGग बसवनु �काश Hयव%थेत सधुारणा करणे 

8.00 िवJतु 

�भाग �.६३  ब कCढवा ख.ुिशवनेरीनगर पEरसर , ३५४ पEरसर व  िविवध िठकाणीपोल व एल ई डी 
िफटGग बसवनु �काश Hयव%थेत सधुारणा करणे 

9.00 िवJतु 

�भाग �.६३  ब  िविवध िठकाणीपोल व एल ई डी िफटGग बसवनु �काश Hयव%थेत सधुारणा करणे . 9.00 िवJतु 

एकूण  188   
 

 



�े�ीय काया	लयाने नाग�रकां�या सहभागातून करावयाची योजनेतर + योजनांतग	त कामे 

2016-17 
� लाख िवभाग 

�भागातील िविवध शौचालये द2ु%ती करणे 2.00 गविन 
मQका मि%जद समोर डांबरीकरण करणे 4.00 पथ 

िशवनेरी नगर ग.�.३ डांबरीकरण करण े. 3.00 पथ 

भागोदयनगर ग.�.४ डांबरीकरण करण े. 3.00 पथ 
साईबाबानगर ग.�.४ िमठानगर डांबरीकरण करणे . 3.00 पथ 
लेडी हिलमा शाळेसमारे डांबरीकरण करण े. 2.00 पथ 

�भागत िविवध िठकाणी गLली बोळ कॉि�ट करणे . 4.00 पथ 
गLली नं.१० भागोदयनगर �ेनेज लाईन टाकणे 4.00 मलिनःसारण 

िशवनेरीनगर येथे ड्ेरनेज लाईन टाकण.े 3.00 मलिनःसारण 

भागोदयनगर मुKय र%WयाXया पावसाळी लाईनची द2ु%ती करणे. 4.00 मलिनःसारण 
�भागातील �ेनेज लाईन चॅZपीयन मशीन ने साफ करणे 4.00 मलिनःसारण 

गावातील व भैरवनाथ मंिदरामागे �ेनेज लाईन बदलणे 4.00 मलिनःसारण 

�भाग �.६३ अ िमठानगर ग.�.१ ते ७ येथे �काश Hयव%था करणे . 2.00 िवJतु 
�भाग �.६३ अ  िशवनेरीनगर ग.�. १ ते ३१ येथे एल ई डी िफटीग टाकुन  �काश Hयव%था करणे . 2.00 िवJतु 

�भाग �.६३ अ  साईबाबा नगर ,नवजीश पाक8   येथे एल ई डी िफटGग टाकुन �काश Hयव%था सधुारण.े 2.00 िवJतु 

�भागात िविवध िठकाणी ज]ुया िफटGग काढुन निवन एल ई डी िफटGग बसिवण े 2.00 िवJतु 
िशवनेरीनगर म"ये गLलो गLली ि%^ट लाईट बसिवणे 2.00 िवJतु 

एकूण  50   

 
 

 

 

 

 

 

 

  


