
 
 
 

   

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

�भाग � ७५ अ, मधील संतोषनगर येथे िविवध िठकाणी र*ते �ॉि�टीकरण करणे 10 पथ 

�भाग � ७५ अ, मधील द/नगर येथे िविवध िठकाणी र*ते �ॉि�टीकरण करणे 10 पथ 

�भाग � ७५ अ, मधील अंजलीनगर येथे िविवध िठकाणी र*ते �ॉि�टीकरण करणे 12.5 पथ 

�भाग � ७५ अ, मधील संतोषनगर भगवा चौक येथे िविवध िठकाणी र*ते �ॉि�टीकरण करणे 10 पथ 

�भाग � ७५ अ, मधील द/नगर भोर ग3ली येथे िविवध िठकाणी र*ते �ॉि�टीकरण करणे 10 पथ 

�भाग � ७५ अ, मधील जनै मंिदर येथे िविवध िठकाणी र*ते �ॉि�टीकरण करणे 10 पथ 

�भाग � ७५ अ, मधील िविवध िठकाणी सधुारणा िवषयक कामे करणे 10 भवन 

�भाग � ७५ब, म7ये आंबेगाव पठार येथे िविवध िठकाणी ग3लीबोळ �ॉि�टीकरण करणे 10 पथ 

�भाग � ७५ब, म7ये िजजामाता चौक ते सयुा	 िम� मंडळ प;रसरातील िविवध ग3लीबोळ �ॉि�टीकरण करणे 10 पथ 

�भाग � ७५ब, म7ये िविवध िठकाणी र*ते सधुारणा व द<ु*ती िवषयक कामे करणे 12.5 पथ 

�भाग � ७५ब, म7ये भारती िवापीठ व आंबेगाव पठार येथील र*ते डांबरीकरण करणे 20 पथ 

�भाग � ७५ब, म7ये िविवध िठकाणी र*ते �ॉि�ट करणे 10 पथ 

�भाग � ७५ब, म7ये संतोषनगर प;रसरात र*ते �ॉि�ट करणे 10 पथ 

�भाग � ७५ब, म7ये िविवध िठकाणी िवतु िवभागाअंतग	त कामे करणे 10 िव=तु 

एकूण 155 
 

 
 

�े�ीय काया	लयाने नाग;रकां@या सहभागातनू करावयाची योजनांतग	त कामे : सन 2016-17   � लाख   िवभाग 

�भाग � ७५ अ, मधील स.नं.७०, Cी जिमल शेख ते Cीमती आFGन शेख यां@या घरापय	त र*ता �ॉि�ट करणे 2.5 पथ 

�भाग � ७५ अ,  मधील स.नं.७०, Cी मिणयार ते Cी सांळुखे यां@या घरापय	त र*ता �ॉि�ट करणे 2.5 पथ 

�भाग � ७५ अ,  मधील स.नं.६४, Cी गायकवाड यां@या घरापासनू Cी बाफना यां@या रो हाऊसपय	त र*ता 
�ॉि�ट करणे 

5 पथ 

�भाग � ७५ अ, मधील स.नं.६५, Cी इNािहम हसन यां@या घरापासनू Cी माहोर यां@या घरापर्	यत र*ता �ॉि�ट 
करणे 

5 पथ 

�भाग � ७५ ब, मधील संतोषनगर, आगम मंिदर पायPयाजवळ देसाई कारखाRया@याजवळ र*ता �ॉि�ट करणे 2 पथ 

एकूण 17 
 

 



 
 

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

�भाग � ७५ ब, म7ये ५० िलट बकेटसह कचरा ढकलगाडया परुिवणे 5 गविन 

�भाग � ७५ अ,  मधील स.नं.६४, Cी जावेद शेख यां@या घरापासनू Cी जाधव यां@या घरापय	त र*ता �ॉि�ट 
करणे व पाय-या करणे 

5 पथ 

�भाग � ७५ ब,  मधील नRॅसी लेक होUस ते पद ्मजा पाक	  सोसायटी का�ज येथे पदपथ तयार करणे 5 पथ 

�भाग � ७५ ब, मधील साईनगर प;रसराम7ये  बु*टर पंपासिहत ६'' इंची Wयासाची पाXयाची लाईन िवकिसत 
करणे 

5 पाणीपरुवठा 

�भाग � ७५ अ, मधील स.नं.६४, Cी चेडे  यां@या घरापासनू Cीमती पवार यां@या घरापर्	यत िसमािभंत बांधणे 5 भवन 

�भाग � ७५ ब, मधील आिखल संतोषनगर िम� मंडळावरील लाईन अंडरYाऊड करणे 4 िव=तु 

�भाग � ७५ ब, मधील साईनगर ग3ली �.३, सधाई माता मंिदर जवळ संतोषनगर म7ये िवतु पोलची Wयव*था 
करणे 

4 िव=तु 

एकूण 33 
 

 
 

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

�भाग � ७५ अ, मधील संतोषनगर येथे िविवध िठकाणी अंडरYाऊड केबल टाकणे 10.00 िव=तु 

एकूण 10.00  

 


