
 
 
 

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

�भाग � ७६ अ, मधील सखुसागरनगर भाग-२, ग�ली �.१ उजवी बाज ूयेथील र"ता �ॉि�टीकरण करणे 10 पथ 

�भाग � ७६ अ, मधील सखुसागरनगर भाग-१, येथील र"ता �ॉि�टीकरण करणे 10 पथ 

�भाग � ७६ अ, मधील +�यसुिसटी समोरील र"ता �ॉि�टीकरण करणे 5 पथ 

�भाग � ७६ अ, मधील साईराज टेरेसकडे जाणारा म0ुय र"ता �ॉि�टीकरण करणे 10 पथ 

�भाग � ७६ अ, मधील िविवध िठकाणी थम23लिॅ"टक पेट मारण, कॅटस आय ् व रमलर बसिवणे 6 पथ 

�भाग � ७६ ब, म8ये म"तान हॉटेल गुजरवाडी फाटा येथे र"ता �ॉि�टीकरण करणे 10 पथ 

�भाग � ७६ ब, म8ये गुजरव"ती शेलारमळा येथे र"ता �ॉि�टीकरण करणे 10 पथ 

�भाग � ७६ ब, म8ये भारतनगर द>नगर  प?रसरातील र"ते  �ॉि�टीकरण करणे 10 पथ 

�भाग � ७६ ब, िनंबाळकरव"ती प?रसरातील र"ते डांबरीकरण करणे 10 पथ 

�भाग � ७६ ब, सखुसागरनगर अंबामाता मंिदर ते नारायण कॉAपलेBस म0ुय र"ता डांबरीकरण करणे 10 पथ 

�भाग � ७६ ब, मधील निवन वसाहत, गुजरवाडी प?रसर सखुसागरनगर येथे �ॉि�टीकरण करणे 10 पथ 

�भाग � ७६ ब, राजस सोसायटी, उCकषE सोसायटी, प?रसरातील रोड साईडपटट् ◌ी �ॉि�ट करणे 5 पथ 

�भाग � ७६ ब, "वामी समथEनगर व िशवशंभोनगर येथे र"ते �ॉि�टीकरण करणे 5 पथ 

�भाग � ७६ ब, मधील उCकषE सोसयटी व सखुसागरनगर प?रसरात िविवध िठकाणी पावसाळी लाईन टाकणे 10 पथ 

�भाग � ७६ ब, मधील सुंदरबन येथे Gेनेज लाईन बदलणे 5 पथ 

�भाग � ७६ ब, मधील सुंदरबन येथे �ॉि�टीकरण करणे 6 पथ 

�भाग � ७६ अ, मधील सखुसागरनगर भाग-१, िविवध िठकाणी Gेनेज लाईन टाकणे 10 मलिनःसारण 

�भाग � ७६ अ, मधील राजीव गांधीनगर, अ3पर व िशवशंभोनगर येथे Gेनेज लाईन टाकणे 10 मलिनःसारण 

�भाग � ७६ ब, म8ये काIज निवन वसाहत प?रसरातील Gेनेज लाईन बदलणे 5 मलिनःसारण 

�भाग � ७६ ब, सखुसागरनगर पIाचाळ येथील Gेनेज लाईन बदलणे 10 मलिनःसारण 

�भाग � ७६ अ, मधील िस8दाथEनगर,सुखसागरKगर प?रसरात िवतु िवषयक कामे करणे 15 िवLतु 

�भाग � ७६ अ, मधील सखुसागरनगर येथे िवतु िवषयक कामे करणे 10 िवLतु 

�भाग � ७६ अ, मधील िशवशंभोनगर येथे एलईडी िदवे बसिवणे 5 िवLतु 

�भाग � ७६ अ, मधील िचंतामणी हॉटेलजवळNया ग��या डांबरीकरण करणे 10 िवLतु 
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OेIीय कायाEलयाने करावयाची योजनांतगEत कामे : सन 2016-17 एकूण िवभाग 

�भाग � ७६ अ, मधील िविवध िठकाणी िवतु िवषयक कामे करणे 5.00 िवLतु 

 
 
 
 
 
 
 



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

�भाग � ७५ अ, मधील स.नं.७०, Uी जिमल शेख ते Uीमती आVWन शेख यांNया घरापयEत र"ता �ॉि�ट करणे 2.5 पथ 

�भाग � ७५ अ,  मधील स.नं.७०, Uी मिणयार ते Uी सांळुखे यांNया घरापयEत र"ता �ॉि�ट करणे 2.5 पथ 

�भाग � ७५ अ,  मधील स.नं.६४, Uी गायकवाड यांNया घरापासनू Uी बाफना यांNया रो हाऊसपयEत र"ता �ॉि�ट करणे 5 पथ 

�भाग � ७५ अ, मधील स.नं.६५, Uी इ\ािहम हसन यांNया घरापासनू Uी माहोर यांNया घरापर्Eयत र"ता �ॉि�ट करणे 5 पथ 

�भाग � ७५ ब, मधील संतोषनगर, आगम मंिदर पाय]याजवळ देसाई कारखा^याNयाजवळ र"ता �ॉि�ट करणे 2 पथ 
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�े�ीय काया	लयाने नाग�रकां!या सहभागातून करावयाची योजनांतग	त कामे : सन 2016-17 एकूण िवभाग 

�भाग � ७६ ब,मधील काIजगाव व प?रसरात Gेनेज लाईनची _यव"था करणे 4 मलिनःसारण 

�भाग � ७६ ब, मधील सखुसागरनगर भाग-१ व भाग-२ म8ये ओ_हरहडे वायर अंडरbाऊड करणे 5 िवLतु 

�भाग � ७६ ब, मधील सखुसागरनगर भाग-१ व भाग-२ म8ये एलईडी िफिटंग बसिवणे 5 िवLतु 

�भाग � ७६ ब, मधील काIज गावठाण व प?रसरात निवन िवतु पोल व एलईडी िफिटंग बसिवणे 4 िवLतु 

�भाग � ७६ ब, मधील काIज व सखुसागरनगर प?रसरातील िविवध उदयानाम8ये िवतु _यव"था करणे 3 िवLतु 
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