
 

 

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

�भाग �. ७०ब  मधील नैसिग�क आप�ीत साठल�ेया पा�याचा �वाह सरुळीत क$न िनचरा करणे व तद ्नषंुिगक काम े
करण े 4 

पथ 

�भाग �. ७० अ मधील शकंर महाराज वसाहत व शांतीनगर मधील सलुभ शौचालय द$ु0ती व तद ्नुषंगीक काम ेकरण े 10 गविन 

�भाग �. ७० अ मधील िबबवेवाडीतील  सलुभ शौचालयांची द$ु0ती व रंगरंगोटी करण े 10 गविन 

�भाग �. ७० अ म6ये नाला साफ करणे व �वाह सरुळीत करण े 7 मलिनःसारण 

�भाग �. ७० अ सभंाजीनगर च:हाणनगर शंकर महाराज वसाहत इ. प<रसरात जुनी =ेनेज लाईन काढून निवन टाकण े 10 मलिनःसारण 

�भाग �. ७० अ चAबर-मॅनहोल बांधणे व द$ु0ती करण े 6 मलिनःसारण 

�भाग �. ७० ब =ेनज लाईन साफसफाई करणे व द$ु0तीची काम ेकरण े 5 मलिनःसारण 

�भाग �. ७० ब म6य ेनाल साफ करणे व �वाह सरुळीत करण े 7 मलिनःसारण 

�भाग �. ७० ब चAबर-मॅनहोल बांधण ेव द$ु0ती करण े 7 मलिनःसारण 

एकूण 66 

  

 
�े�ीय काया	लयाने करावयाची योजनांतग	त कामे : सन 2016-17 � लाख िवभाग  
�भाग �. ७० अ प<रसरात Gॅिफक िवषयक काम ेकरणे 5 पथ 
�भाग �. ७० ब प<रसरात Gॅिफक िवषयक काम ेकरण े 5 पथ 
�भाग �. ७० अ म6ये िविवध िठकाणी एल ई डी िदवे बसिवण े 5 िवHतु 
�भाग �. ७० ब म6य ेलोअर इिंदरानगर यथेे केबल भमुीगत करण े 10 िवHतु 
�भाग �. ७० अ म6ये िविवध ओ:हरहडे वायर भुिमगत करण े 9 िवHतु 
�भाग �. ७० ब म6य ेिविवध िठकाणी �काश :यव0था करणे 5 िवHतु 
�भाग �. ७० ब हKताLमा बाब ुगने ूशाळा यथेे िवकास कामे करण े 10 भवन 
�भाग �. ७० ब िसताराम िबबवे शाळा यथेे िवकास काम ेकरण े 10 भवन 
�भाग �. ७०ब राजयोग सोसा. ते गMुराज सोसा. लगत नाला िसमािभंत बाधणे व पNावित पलुावर चेनिलंक जाळी लावण े 12 मलिनःसारण 
�भाग �. ७० अ िभमिदप झोपडपट् टी ना�यालगत िसमािभंत वाढिवणे 5 मलिनःसारण 
�भाग �.७० अ पापळ व0ती येथे =ेनेज लाईन टाकणे 5 मलिनःसारण 
�भाग �. ७० अ ना�यात चॅनिलंक व फेिQसगं करणे 3 मलिनःसारण 

एकूण 84 

  



 

 

�े�ीय काया	लयाने नाग�रकां या सहभागातून करावयाची योजनेतर कामे 2016-17 $ लाख   
�भाग �.७० मधील मनपाच ेशाळा,दवाखाने,शौचालय व यशवतंराव च:हाण शाळा,बाबगुने ुशाळा व इतर 
िठकाणी �काश :यव0थते सधुारणा कMन िमळावी तसचे द$ु0तीची काम ेकरावी. 

5 िवHतु 

�भाग �. ७० अ इिंदरानगर प<रसरामधील जुQया फरUया काढून निवन बसिवणे 5 भवन 
�भाग �. ७० ब गणेश 0वीट् स ते पापळव0ती स:हV =ेनेज व पावसाळी चAबर व लाईन साफ कMन चAबर उचलनु घणे े 5 मलिनःसारण 

एकूण 15 
 

 

 
�े�ीय काया	लयाने नाग�रकां या सहभागातून करावयाची योजनांतग	त कामे : सन 2016-17 $ लाख   
�भाग �. ७० ब Gॅिफक संबधंातील कामे करण,े पापळव0ती ते िवHािनकेतन शाळा, 0वामी िववेकानंद र0Lयावरील 
लोकांना र0ता �ॉस कर�यासाठी अडचणी कमी करण े

5 पथ 

�भाग �. ७० अ इिंदरानगर लोअर येथे फरशा बसिवण,े इिंदरानगर येथील बागते खेळणी बसिवणे व अजु�न 0पोट�स 
Zलब यथेील बागते व िवकासाची काम ेकरण े

5 भवन 

�भाग �. ७० अ िशवशकंर सोसा. येथे साफसफाई करणे व सशुोिभकरणाची काम ेकरण,े पद ्मावती पलुावर 
चेनिलंक फेिQसंग करणे व पलुाचा कठडा बंदी0त कMन घणेे व �भागातील ना�यास कंपाउंड करण े

5 भवन 

�भाग �. ७० अ [य\े नागरीकांसाठी बAचेस बसिवणे 5 भवन 
�भाग �.७० ब [य\े नागरीकांसाठी बAचेस बसिवणे 5 भवन 
�भाग �. ७० ब पापळव0ती िविहर परीसर सुशोिभत करणे. उHान बागा िवकसीत करण े 5 गविन 
�भाग �. ७० अ इिंदरानगर येथे ब6ुदिवहार येथे मिहलांसाठी प]याची शडे मारणे, इिंदरानगर बी-२/बी-३३/बी-५ 
सी/५ येथ े=ेनेज लाईन टाकण े

5 मलिनःसारण 

एकूण 35 
  

   


