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�भाग �.66 ब इिंदरानगर येथील झोपडपट् टी प+रसरात कॉ�ं-टीकरण, 0ेनेज िवषयक कामे करण.े 10.00 गविन 

�भाग �.66 ब इिदरानगर येथील एकिदल मडंळ व प+रसरात 0ेनेज लाईन टाकण,े साफसफाई व द7ु8ती 
करण.े 

10.00 
गविन 

�भाग �.66 अ �ेमनगर प+रसर, मकंुुदनगर व महष;नगर म<य ेथम=>लॉि8टक प?ट, कॅटस ् आय, 8पीड 
Bेकर, Cिॅफक साईन बोड	 इ  .कामे करणे.  

10.00 
पथ 

�भाग �.66 अ महष;नगर, मकंुुदनगर येथे िविवध िठकाणी फुटपाथ द7ु8ती, साईडपट् टी, पावसाळी 
च?बर द7ु8ती इ  .काम ेकरणे.  

10.00 
पथ 

�भाग �.66 अ खGना दवाखाना येथे द7ु8ती िवषयक कामे करण.े 10.00 भवन 

�भाग �.66 अ इिंदरानगर औIोिगक वसाहत यथेील शौचालय द7ु8ती कामे करण.े 10.00 भवन 

�भाग �.66 ब म<ये म .न.पा .शाळा , िवरंगळुा क? L, समाजमिंदर यांची िविवध िवकासाची काम ेकरणे. 10.00 भवन 

�भाग �.66 अ औIोिगक वसाहत यथेे 0ेनेज लाईन टाकण,े द7ु8ती करण,े च?बर द7ु8ती इ  .कामे करणे.  10.00 मलिनःसारण 

�भाग �.66 अ औIोिगक वसाहत, �ेमनगर येथील 0ेनेज लाईन च?बर साफसफाई करण,े गाळ काढण े
इ  .काम ेकरणे.  

10.00 
मलिनःसारण 

�भाग �.66 ब महष;नगर, मकंुुदनगर येथील िविवध िठकाणच ेनाला सफाई व पावसाळी लाईन सफाई 
करण.े 

10.00 
मलिनःसारण 

�भाग �.66 अ मधील िविवध िठकाणOया केबल बदलण.े 5.00 िवIुत 

�भाग �.66 ब मधील खराब झालेले िफडर िपलर बदलण.े 5.00 िवIुत 
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�भाग �.66 ब महष;नगर, मकंुुदनगर म<य ेकॉ�-टीकरण करण.े 10.00 पथ 

�भाग �.66 ब आदश	नगर, महष;नगर, मकंुुदनगर म<य ेपेQहRग Sलॉक बसिवण.े 5.00 पथ 

�भाग �.66 ब महिष	नगर प+रसरात िविवध िठकाणी 0ेनेज लाईन टाकण.े 5.00 मलिनःसारण 

�भाग �.66 अ इिदरानगर औIोिगक वसाहत एल .ई.डी.िफटRग लावणे.   10.00 िवIुत 

�भाग �.66 ब िट .एम.Qही .कॉलनी व दौलतराम मंिदर प+रसरात एल.ई.डी.िफटRग बसिवणे.  5.00 िवIुत 

�भाग �.66 ब मधील 8वारगटे चौक ते आिदनाथ सोसायटी पयTतOया मUुय र8Vयावर �काश Qयव8था 
करण.े 

5.00 
िवIुत 
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�भाग � .६६ ब इिंदरानगर झोपडपYीत िविवध िठकाणी 0ेनेज लाईन टाकणे.  5.00 गविन 

�भाग � .६६ ब इिंदरानगर औोिगक वसाहत येथे सलुभ शौचालये द7ु8ती करणे. 5.00 गविन 

�भाग � .६६ अ म<ये काही िठकाणी 8पीड Bेकस	 बसिवणे..  2.00 पथ 

�भाग � .६६ अ म<ये �मेनगर ऋतुराज महिष	नगर मकंुुदनगर प+रसरात खड्डे बुजिवणे.  3.00 पथ 

�भाग � .६६ अ म<ये ऋतरुाज सोसा . �ेमनगर सोसा  .येथे पांढरे पYे मारणे बाबत. 2.00 पथ 

�भाग � .६६ अ माक\ टयाड	 रोड वरील कमल निसTग होम यथेे लाल रंगाच ेिस]नल व ) कॅट आईज (
बसिवण ेबाबत 

2.00 
पथ 

�भाग � .६६ ब झांबरे पलेॅस त ेम . दधुक? L झांजले पथापयTत र8Vयाच ेकडेने Sलॉक बसिवण.े 2.00 पथ 

�भाग � .६६ ब आदश	नगर कॉलनी , महष;नगर, मुकंुदनगरOया र8Vयावर पांढरे पYे मारण.े 2.00 पथ 

�भाग � .६६ ब िविवध रहदारीOया र8Vयावर 8पीड Bेकर करणे.  2.00 पथ 

�भाग � .६६ अ म<ये व8ती िवभागाम<ये मोठया �माणात कचरा कंटेनर वर येतो Vयासाठी  छोटे कंटेनर 
बकेट व घंटागाडी सारखी �भावी यं�णा राबिवण.े 

2.00 
मलिनःसारण 

�भाग � .६६ अ म<ये िविवध िठकाणाचे 0ेनेज लाईनच ेझाकण उचलणे.  2.00 मलिनःसारण 

�भाग � .६६ ब महष;नगर मुकंुदनगर येथील िविवध िठकाणOया जGुया 0ेनेज लाईन बदलणे  व च?बस	 
द7ु8ती करण.े 

5.00 
मलिनःसारण 
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�भाग � .६६ अ म<ये अ7णा असफअली उानम<ये शेड बांधणे.  2.00 भवन 

�भाग � .६६ अ सी. पी .डScयु .कॉलनी व 8वा8थ सदनOया प+रसरात नवीन पोल व िदवे  (लाईट (
एल.ई.डी .बसिवणे.  

5.00 
िवIुत 

�भाग � .६६ अ शंकरशेठ रोड यथेे मUुय रोड व सोसायटी जवळ पथिदव ेव लाईट बसिवणे.  2.00 िवIुत 

�भाग � .६६ अ बागेत व नाcयाचे िभंतीवर व शाळेOया िभंतीवर िविवध �कारच ेबोध वाdय  Vयाम<य े
पाणी अडवा पाणी िजरवा 8वOछ पणुे सुंदर पणु ेअशा वेगवेगळे �कारच ेबोध वाdय िलिहण.े 

2.00 
भवन 

�भाग � .६६ अ गcली बोळाम<य ेएल. ई .डी .पोल उभारणे.  1.00 िवIुत 

�भाग � .६६ महष;नगर मकंुुदनगर व िविवध र8Vयावर एल. ई .डी .िदव ेबसिवणे व �काश  Qयव8था 
सधुारण.े 

4.00 
िवIुत 
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