
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
  

�भाग �. ७१ अ  मधील नैसिग�क आप�ीत साठले�या पा�याचा �वाह सरुळीत क$न िनचरा करण ेव तद ्नषुिंगक 
कामे करणे 4 

पथ 

�भाग �. ७१ म,ये साव�जिनक शौचालय येथे िव0तुिवषयक कामे करण े 5 िव0ुत 

�भाग �. ७१ ब िबबवेवाडी येथे अंगणवाडी म,ये द$ु4तीच ेकाम ेकरण े 5 भवन 

�भाग �. ७१ ब म,ये आरो6य कोठीची द7खभाल व द$ु4तीची काम करण े 5 भवन 

�भाग �. ७१ अ आंबेडकरनगर म,ये सलुभ शौचालयाची द$ु4तीची कामे करण े 7 गविन 

�भाग �. ७१ अ िबबवेवाडी ओटा येथे सलुभ शौचालयांची द$ु4तीची काम ेकरणे 5 गविन 

�भाग �. ७१ अ िबबवेवाडी ओटा येथे <ेनेज लाईन बदलण े 10 मलिनःसारण 

�भाग �. ७१ ब म,ये <ेनेज व पावसाळी च7बरची द$ु4तीची कामे करण े 5 मलिनःसारण 

�भाग �. ७१ ब म,य नाला व <ेनजे साफसफाई करण े 5 मलिनःसारण 

�भाग �. ७१ अ म,य नाला व <ेनजे साफसफाई करण े 5 मलिनःसारण 

�भाग �. ७१ ब आंबेडकरनगर म,ये <ेनेज लाईन दखेभाल व द$ु4तीची कामे करण े 5 मलिनःसारण 

�भाग �. ७१ ब �ेमनगरमधील म,ये <ेनेज लाईन दखेभाल व द$ु4तीची कामे करण े 5 मलिनःसारण 

एकूण 66 

 
�े�ीय काया	लयाने करावयाची योजनांतग	त कामे : सन 2016-17 

 
  

�भाग �. ७१ अ पDरसरात Eॅिफक िवषयक काम ेकरण े 2 पथ 

�भाग �. ७१ ब पDरसरात Eॅिफक िवषयक काम ेकरण े 7 पथ 

�भाग �.७१ ब म,ये िविवध िठकाणी काँि�टीकरण करणे 5 पथ 

�भाग �. ७१ अ म,ये िविवध िठकाणी �काश Iयव4था करणे 10 िव0ुत 

�भाग �. ७१ ब म,ये िबबवेवाडी ओटा व समाजमंिदर यथेे िव0तुिवषयक कामे करण े 10 िव0ुत 

�भाग �. ७१ ब म,ये िविवध िठकाणी �काश Iयव4था करणे 10 िव0ुत 

�भाग �. ७१ अ म,य ेिविवध िठकाणी एलईडी िदवे बसिवण े 10 िव0ुत 

�भाग �. ७१ ब म,ये गणशे िवसज�न हौद बाधंणे 10 भवन 

�भाग �. ७१ अ गंगाधाम चौक व हमालनगरची मागील बाजसू असल�ेया ना�यास कंपाऊंड वॉल व चनॅलLग व 
फेिMसंग करणे 5 

भवन 

�भाग �. ७१ अ �ेमनगर म,ये मोठया Iयासाची <ेनेज लाईन टाकण े 9 मलिनःसारण 

�भाग �. ७१ अ आंबेडकरनगर म,ये मोठया Iयासाची <ेनेज लाईन टाकण े 9 मलिनःसारण 

एकूण 87 

 



 

 

 

�े�ीय काया�लयाने नाग�रकां�या सहभागातून करावयाची योजनेतर कामे : सन 2016-17   

�भाग �.७१ मधील बबवेवाडी ओटा, �ेमनगर झोपडप� ट� आंबेडकर नगर झोपडप� ट� येथील 

�काश !यव"थेत सधुारणा करावी. 5 'व(युत 

�भाग �. ७१ अ आंबेडकरनगर येथील सुलभ शौचालयाची रंगरंगोट� करणे 5 गव,न 

�भाग �. ७१ ब �ेमनगर येथील सुलभ शौचालयाची रंगरंगोट� करणे 5 गव,न 

�भाग �. ७१ अ बबवेवाडी ओटा येथ ेअंतग-त ग.यांम/ये 0ेनेज लाईन द4ु"तीची कामे करणे 5 मल,नःसारण 

�भाग �. ७१ ब माक6 टयाड- प7रसरातील 0ेनेज लाईन द4ु"तीची कामे करणे 5 मल,नःसारण 

एकूण 25 

 

 

�े�ीय काया�लयाने नाग�रकां�या सहभागातून करावयाची योजनांतग�त कामे : सन 2016-17   

�भाग �.७१ ब आंबेडकरनगर झोपडप� ट� येथ ेग.ल�बोळ काँ�<ट करणे 5 पथ 

�भाग �. ७१ ब  म/ये नाटेकर लेन येथील ना.याची =समा=भतं बांधणे 5 भवन 

�भाग �. ७१ ब बबवेवाडी ओटयातील हॉल येथ ेपेि!हंग Aलॉक बस'वणे व त( नुषंगीक कामे 

करणे 5 भवन 

�भाग �. ७१ ब हमालनगर येथील 0ेनेज लाईन त( नुषंगीक ची कामे करणे 5 मल,नःसारण 

�भाग �. ७१अ म/ये िजजाऊ  सोसा. येथ े0ेनेज लाईन टाकणे 5 मल,नःसारण 

एकूण 25 

 

 


