
 
 

 

 

 

 

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

�भाग �.67 अ िशवदश�न मधील शौचालय द�ु�ती कामे करणे. 10.00 गविन 

�भाग �.67 ब जयम$हार, पद ्मावती वसाहत झोपडपट् टीम.ये कॉ�ं1टीकरण व फरशी इ. कामे करणे. 10.00 गविन 

�भाग �.67 ब मधील मोरे व�ती, नवजीवन झोपडपट् टीम.य े4ेनेज लाईन टाकणे, साफसफाई व द�ु�ती करण.े 10.00 गविन 

�भाग �.67 अ िशवदश�न प6रसरात िविवध िठकाणी फुटपाथ द�ु�ती, साईडपट् टी, पावसाळी च:बर द�ु�ती इ  .कामे 
करणे.  

10.00 पथ 

�भाग �.67 अ िशवदश�न, सारंग सोसायटी इ  .िठकाणी थम;<लॉि�टक प:ट , कॅटस ् आय, �पीड ?ेकर, @िॅफक साईन बोड� 
इ  .काम ेकरणे.  

5.00 पथ 

�भाग �.67 अ िशवदश�न व प6रसरातील शाळा, समाजमिंदरांम.ये िविवध िवकासाची काम ेकरण.े 5.00 भवन 

�भाग �.67 अ राजीव गाधंी ई -लिनCग शाळेत हाउस िकिपंगची कामे करणे.  10.00 भवन 

�भाग �.67 ब िव .स.खाडेंकर शाळा , पोटे दवाखाना व प6रसरातील समाजमंिदर याचंी िविवध िवकासाची काम ेकरण.े 5.00 भवन 

�भाग �.67 ब पोटे दवाखाFयात हाउस िकिपंगची कामे करणे. 5.00 भवन 

�भाग �.67 अ िशवदश�न व लगतGया प6रसरात 4ेनेज लाईन टाकणे, द�ु�ती करण,े च:बर द�ु�ती इ  .काम ेकरणे.  10.00 मलिनःसारण 

�भाग �.67 अ िशवदश�न, तावरे कॉलनी प6रसरात व िविवध िठकाणी 4ेनेज लाईन च:बर साफसफाई करण,े गाळ 
काढण ेइ  .काम ेकरणे.  

10.00 मलिनःसारण 

�भाग �.67 ब आंिबलओढा, @ेझर पाक� , िनम�लबाग प6रसरातील नाला सफाई व पावसाळी लाईन सफाई करण.े 10.00 मलिनःसारण 

�भाग �.67 ब मधील खराब झालेले िफडर िपलर बदलण.े 5.00 िवKुत 

�भाग �.67 अ मधील िविवध िठकाणGया केबल बदलण.े 5.00 िवKुत 

�भाग �.67 ब मधील इडंL शन िफटMग द�ु�त करण.े 5.00 िवKुत 
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�े�ीय काया	लयाने करावयाची योजनेतर कामे  :सन 2016-17 � लाख   

�भाग �.67 ब तावरे कॉलनी व प6रसरात कॉ�ं1टीकरण करण.े 10.00 पथ 

�भाग �.67 ब अरPयेQर, पद ्मावती येथे पेRहMग Sलॉक बसिवण.े 5.00 पथ 

�भाग �.67 ब तावरे कॉलनी प6रसरात िविवध िठकाणी 4ेनेज लाईन टाकण.े 5.00 मलिनःसारण 

�भाग �.67 अ म.ये िशवदश�न प6रसरात एल .ई.डी .िफटMग बसिवण.े 10.00 िवKुत 

�भाग �.67 ब संतनगर, अ.यापक, टांगवेाला कॉलनी येथे �काश Rयव�था करण.े 5.00 िवKुत 

एकूण 35  
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�भाग � .६७ अ पद ्मावती वसाहती मधील शौचालय द�ु�ती करणे.  2.00 गविन 

�भाग � .६७ ब सहकारनगर , अरPयेQर, तावरे कॉलनी प6रसरात थम;<लाि�टक प:ट व �@ेट फिन�चर Rयव�था करण.े 3.00 पथ 

�भाग � .६७ ब �भागात िदशादश�क फलक बसिवणे.  2.00 पथ 

�भाग � .६७ अ तावरे कॉलनी प6रसरात नवीन ब:चसे बसिवणे.  2.00 पथ 

�भाग � .६७ अ वाळवेकर नगर यथेे ब:च बसिवण.े 2.00 पथ 

�भाग � .६७ ब ग. व .िन .घोिषत वसाहतीम.ये �वGछता गहृासाठी बोर मारणे , ओRहरहडे टाक1 बसिवण.े 3.00 पाणीपरुवठा 

�भाग � .६७ कावरे उान यथेे लगतGया प6रसरातील ओला कच\ यावर �ि�या करणे.  1.00 मलिनःसारण 

�भाग � .६७ अ कच\ यासाठी निवन बकेट खरेदी करण.े 1.00 मलिनःसारण 

�भाग � .६७ अ तावरे कॉलनी वसाहतीम.य ेसाव�जिनक शौचालय येथे िवतु Rयव�था करणे.  3.00 िवKुत 
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�भाग � .६७ अ तावरे कॉलनी यथेे फरशी  बसिवण.े 2.00 गविन 

�भाग � .६७ ब िवर लह̂जी सोसा . म.य ेफुटपाथ बनिवणे. 2.00 पथ 

�भाग � .६७ अ िशवदश�न वसाहतीम.ये पावसाळी च:बर लाईन टाकणे.  2.00 पथ 

�भाग � .६७ अ वाळवेकर नगर यथेे पावसाळी लाईन टाकणे.  2.00 पथ 

�भाग � .६७ अ िशवदश�न वसाहतीम.ये फरशी बसिवण.े 2.00 पथ 

�भाग � .६७ अ नवजीवन वसाहत यथेे Sलॉक बसिवणे.  2.00 पथ 

�भाग � .६७ अ संजयनगर येथे फरशी बसिवणे.  2.00 पथ 

�भाग � .६७ ब जय म$हार वसाहतम.ये पाPयाची पाईप लाईन टाकणे.  3.00 पाणीपरुवठा 

�भाग � .६७ ब परु_�त सोसा . पद ्मावती परीसराम.ये 4ेनेज लाईन टाकण.े 3.00 मलिनःसारण 

�भाग � .६७ ब तावरे कॉलनी ते पुण ेसातारा रोड येथे �काश Rयव�था करणे.  5.00 िवKुत 

�भाग � .६७ ब िवणकर सभागहृ त ेकाळुबाई मिंदर चRहाणनगर कमान दर`यान �काश Rयव�था  करण.े 3.00 िवKुत 

�भाग � .६७ अ  जयम$हार वसाहतीम.ये िवतु Rयव�था करण.े 3.00 िवKुत 
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