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�भाग �. ६४ मधील शौचालय द�ु�तीची कामे करणे 10 गविन 

�भाग �. ६४ ब गो"डन बेकरी ते सॅिलसबरी पाक'  यथेील फुटपाथची द�ु�तीची कामे करण े 5 पथ 

�भाग �. ६४ अ येिथल संदशेनगर शाळेम/य ेद�ु�ती व सधुारणा िवषयक कामे करण े 10 भवन 

�भाग �. ६४ ब डॉ. बाबासाहबे आबंेडकर दवाखा5याम/ये द�ु�ती करण े 5 भवन 

�भाग �.६४ ब ढोलेमळा यथेील शाळेम/ये द�ु�ती व सधुारणा िवषयक कामे करण े 10 भवन 

�भाग �. ६४ मधील आरो7य कोठयांमधील द�ु�तीची कामे करणे 5 भवन 

�भाग �. ६४ ब पो�ट आिफस ते गो"डन बेकरी येथील नाला साफसफाई करण े 5 मलिनःसारण 

�भाग �. ६४ ब मधील नाला साफसफाई व नाला द�ु�ती िवषयक कामे करण े 10 मलिनःसारण 

�भाग �. ६४ अ मधील िविवध िठकाणी पावसाळी लाईन व ;ेनजे लाईन द�ु�ती व साफसफाई करण े 10 मलिनःसारण 

�भाग �. ६४ ब म/ये ढोलेमळा शाळा येथे िव=ुतिवषयक कामे करण े 5 िव=ुत 

�भाग �. ६४ ब म/ये ढोलेमळा शाळा समाजमिंदर शौचालय येथे िव=ुतिवषयक कामे करण े 5 िव=ुत 

�भाग �. ६४ अ येिथल संदशेनगर शाळेम/य े िव=तुिवषयक कामे करण े 5 िव=ुत 
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�भाग �. ६४ अ येथील धनधुा'री सोसा. ते िबबवेवाडी कAढवा र�ता साईडपट्  काँ�Dट करणे 5 पथ 

�भाग �. ६४ ब कॅनॉल लगतEया र�Fयाची द�ु�ती व कॉ�Dटीकरण करणे 10 पथ 

�भाग �. ६४ अ म/ये संदशेनगर एकोपा सोसा. िवासागर कॉलनी व िविवध िठकाणी एमएसईबी केबल भमुीगत करण े 10 िव=ुत 

�भाग �. ६४ ब म/ये िविवध िठकाणी �काश Gयव�था करणे 5 िव=ुत 

�भाग �. ६४ अ म/ये िविवध िठकाणी एलईडी िदवे बसिवण े 5 िव=ुत 

�भाग �. ६४ अ िभमाले उ=ान मधील हौदाम/ये टाई"स बसिवणे तसेच द�ु�ती करणे 10 भवन 

�भाग �. ६४ मधील गणपती िवसज'न हौद, मंडप Gयव�था व इतर तद ्नषुंगीक काम ेकरण े 5 भवन 

�भाग �. ६४ ब वरैागे उ=ान म/य ेपाLयाची टाकD बांधण े 15 भवन 
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�भाग �. ६४ अ संदशेनगर मनपा शाळा येथे िव=तु िवषयक कामे करण ेव िविवध िवकास कामे करण े 5 िव=ुत 

�भाग �. ६४ ब उमेश िशंद ेयाEंया ग"लीत ;ेनजे लाईन बदलणे व चMबर द�ु�ती व काँ�Dटीकरण करणे 5 मलिनःसारण 

�भाग �. ६४ ब ग"लीबोळ काँ�Dट व १२ इचंी ;ेनेज लाईन बदलण ेव चMबर द�ु�ती कामे  करणे 5 मलिनःसारण 

�भाग �. ६४ ब डायस Pलॉट व ढोले मळा पQरसरातील साव'जिनक सुलभ शौचालय द�ु�ती व रंगरंगोटी करणे 5 मलिनःसारण 
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�भाग 	. ६४ अ पनुावाला गाड�न येथे �व�वध �वकास कामे करण े 5 भवन 

�भाग 	. ६४ अ �भमाले उ�यान येथे �व�वध �वकास कामे करण े 5 भवन 

�भाग 	. ६४ अ ल�ुलानगर येथील तलाव बंगला चौक प&रसरात सशुो�भकरण करण ेव 

)या म*ये झाडे लावणे कलस� लाईट लावणे व .ील करण ेइ. काम ेकरण े 5 भवन 

�भाग 	. ६४ ब पानसरे व वैरागे उ�यानात खेळणी बस�वणे व जॉगीगं 5ॅक व ओपन िजम 

सा9ह)य बस�वणे 5 भवन 

�भाग 	. ६४ अ येथ े�व�वध 9ठकाणी रेन वॉटर हाव<=ट>ंग व द@ु=तीची कामे करण े 5 पाणीपुरवठा 

�भाग 	. ६४ ब सॅ�लसबर> पाक�  त ेनाला ६०० �म.मी. Bयासाची पावसाळी लाईन टाकणे 5 मलCनःसारण 

एकूण 30 

  


