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

�भाग �.68 तळजाई झोपडपट् टी व शाह� वसाहत मधील सव� शौचालय द#ु$ती काम ेकरण.े 10.00 गविन 
�भाग �.68 तळजाई /शाह� वसाहत यथे ेकॉ�ं1टीकरण , फरशी, 4नेजे िवषयक काम ेकरण.े 10.00 गविन 
�भाग �.68 तळजाई झोपडपट् टी मधील 6हसोबा मंिदर /लुंकड गटे यथे े4नेजे लाईन टाकण ,े साफसफाई व द#ु$ती करण.े 10.00 गविन 
�भाग �.68 तळजाई मंिदर प8रसर यथे ेथम9:लॉि$टक प;ट, कॅटस ् आय, $पीड >केर, ?िॅफक साईन बोड� इ  .काम ेकरणे.  10.00 पथ 
�भाग �.68 तळजाई वसाहतीमधील फुटपाथ करण,े साईडपट् टी, पावसाळी च;बर करण ेइ  .काम  ेकरण.े 10.00 पथ 
�भाग �.68 तळजाई प8रसरातील समाजमिंदरामAय ेद#ु$ती काम ेकरण.े 10.00 भवन 
�भाग �.68 योग महषB रामदवे ि�डा संकुल यथे ेिविवध िवकासाची काम ेकरण.े 10.00 भवन 
�भाग �.68 तळजाई प8रसरात 4नेजे लाईन टाकण,े द#ु$ती करण,े च;बर द#ु$ती इ. काम ेकरण.े 10.00 मलिनःसारण 
�भाग �.68 तळजाई प8रसर व �भागामधील िविवध िठकाणी 4नेजे लाईन च;बर साफसफाई करण,े गाळ काढण ेइ  .काम े
करणे.  

5.00 
मलिनःसारण 

�भाग �.68 तळजाई प8रसरामधील नाला सफाई व पावसाळी लाईन सफाई करण.े 5.00 मलिनःसारण 
�भाग �.68 मधील िविवध िठकाणGया केबल बदलण.े 5.00 िवHुत 
�भाग �.68 मधील खराब झालले ेिफडर िपलर बदलण.े 5.00 िवHुत 
एकूण 100  
 

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

�भाग �.68 लJमीनगर, शाह� वसाहत, सहकारनगर नं .१ व २ यथेे कॉ�ं1टीकरण करण.े 10.00 पथ 
�भाग �.68 लJमीनगर, शाह� वसाहत, सहकारनगर नं .१ व २ पMेहNग Oलॉक बसिवणे.  10.00 पथ 
�भाग �.68 तळजाई प8रसरात िविवध िठकाणी 4नेजे लाईन टाकण.े 10.00 मलिनःसारण 
�भाग �.68 तळजाई मंिदर र$Pयावरील �काश Mयव$थते सधुारणा करण.े 10.00 िवHुत 
�भाग �.68 तळजाई झोपडपट् टी प8रसरात �काश Mयव$था करण.े 10.00 िवHुत 
एकूण 50  
 

QRेीय काया�लयान ेनाग8रकांGया सहभागातनू करावयाची योजनतेर काम े  :सन 2016-17 �  लाख  

�भाग � .६८ तळजाई नगर मधील सव� शौचालयांची व PयासभोवतालGया प8रसराची दनंैिदन  साफसफाई करण.े 5.00 गविन 
�भाग � .६८ तळजाई नगर मधील सव� ग[लीतील िसम;ट काँ�1टीकरण करणे.  5.00 गविन 
�भाग � .६८ तळजाई नगर मधील खंडाळ ेचौका लगतच ेशौचालय तोडण ेव इतर िठकाणी बाधंणे.  5.00 गविन 
�भाग � .६८ तळजाईनगर मधील ग[ली नं. ५१ मAय े4नेजे लाईन द#ु$त करण ेव च;बरच ेझाकण बदलण.े 5.00 गविन 
�भाग � .६८ झाडाभोवतालच ेिसम;ट कॉ�1ट व डांबर काढणे.  5.00 पथ 
�भाग � .६८ तळजाई वसाहत यथे ेिवतु िवषयक काम ेकरणे.  5.00 िवHुत 
एकूण 30  
 

�े�ीय काया	लयाने नाग!रकां#या सहभागातून करावयाची योजनातंग	त कामे  :सन 2016-17 �  लाख  

�भाग � .६८ सारंग सोसायटी र$Pयावर मिहला $वGछतागहृ बांधणे.  5.00 गविन 
�भाग � .६८ तळजाईनगर मधील 6हसोबा मिंदराकड ेजाणाa या र$Pयालगत शौचालय बाधंणे , िजना बनिवण.े 5.00 गविन 
�भाग � .६८ िपbयाGया पाbयाची पाईप लाईन टाकणे . ग[ली नं .२० , ३९, ४०, ४१, १९ 5.00 पाणीपरुवठा 
�भाग � .६८ तळजाईनगर स. नं .६६/७५ मधील ग[ली नं. ४० मAय ेआर .सी.सी .िसमािभंत बाधंणे.  5.00 भवन 
एकूण 20  

 


