खासदार स्थादनक क्षेत्र दवकास काययक्रमांतगयत केलेल्या कामांची माचय 2018 अखेरची सद्यश्स्थती
मा.खासदार डॉ. श्रीकांत शशदे वषय : सन 2014 ते माचय 2018

लोकसभा मतदार संघ: कल्याण (24)

(रुपये लाखात)
(1)

(2)

(3)

वकय

कामाचे नाव

प्रस्तादवत ददनांक

(4)
प्रशासकीय

अ.क्र.

1 कल्याण डोंदबवली मनपा प्रभाग क्र.48

(5)

प्रशासकीय मान्यता

06-09-2014

खडे गोळवली मधील आरक्षण क्र.398

(6)
कायान्वयीन यंत्रणे चे
नांव

प्र.मा. ददनांक

(7)

(8)

कायान्वयीन

कामाची श्स्थती

यंत्रणे स

मान्यता

दवतदरत

रक्कम

केलेला दनधी

24.86 07-11-2014

येथील महाराष्ट्र भूषण डॉ.नारायण दवष्ट्णू

आयुक्त, कल्याण

12.43

प्रगती पथावर

16.14

पूणय

19.70

पूणय

9.94

प्रगती पथावर

9.93

पूणय

9.93

पूणय

10.37

पूणय

9.96

पूणय

2.03

पूणय

7.47

प्रगती पथावर

7.47

प्रगती पथावर

डोंदबवली
महानगरपादलका.

तथा नानासाहे ब धमादधकारी उद्यान
शुशोदभकरण करणे .
2 दावडी ग्रा.पं. हद्दीतील दशळ रस्ता ते

06-09-2014

दरजन्सी सोसायटी पयंतचा रस्ता

16.50

04-12-2014 काययकारी अदभयंता,
बांधकाम दवभाग

कॉक्रीटीकरण करुन बांधणे . ता.कल्याण
3 आडीवली – ढोकळी ग्रा.पं. हद्दीतील

(पश्चचम), दज.प.,ठाणे.
23-12-2014

समथय नगर येथे दसमें ट काक्रीटचे रस्ते व

19.70

29-12-2014 काययकारी अदभयंता,

19.88

29-01-2015 काययकारी अदभयंता,

बांधकाम दवभाग

गटारे बांधणे.
4 आजदे ग्रा.पं. हद्दीतील महाराष्ट्र

(पश्चचम), दज.प.,ठाणे.
03-11-2014

औद्योदगक दवकासातील दनवासी

ठाणे बांधकाम दवभाग,

दवभागातील भुखंड क्र.ओ.एस./11,

ठाणे.

क्षेत्रफळ 2720 चौ.मी., मॉडे ल कॉलेज
जवळ, डोंदबवली (पूवय) येथील
कैलासवासी धमय वीर आनंद ददघे
उद्यानासाठी राखीव असलेल्या भूखंडावर
नागदरकांच्या सोयोसाठी अद्ययावत
उद्यान बांधणे. ता.कल्याण
6 भोपर दे सलेपाडा ग्राम पंचायत हद्दीतील

10-03-2015

वास्तू सृष्ट्टी अपाटय मेंट ते गणेश कृपा

9.94

17-04-2015 काययकारी अदभयंता,
ठाणे बांधकाम दवभाग,

चाळपयंतच्या रस््याचे डांबरीकरण व

ठाणे.

मजबुतीकरण करणे. ता. कल्याण
7 भोपर दे सलेपाडा ग्राम पंचायत हद्दीतील

10-03-2015

गणेश कृपा चाळ ते जै न मं ददर पयंतच्या

9.93

17-04-2015 काययकारी अदभयंता,
ठाणे बांधकाम दवभाग,

रस््याचे डांबरीकरण व मजबुतीकरण

ठाणे.

करणे . ता. कल्याण

8

कल्याण दजल्हा कारागृह, ता.

21-01-2015

कल्याणसाठी दोन रूग्णवादहका पुरदवणे

9 प्रभाग क्र.58 मधील अचानक नगर

24-02-2015

येथील झेहरा अनाथ आश्रम येथे शेड

10.42 07-08-2015

दजल्हा
शल्यदचदक्सक,

9.96

दव.सा. सामान्य
13-03-2015 आयुक्त, ठाणे

2.03

29-05-2015 मे . साई इन्फो सर्व्हहसे स,

महानगरपादलका

बांधणे.
10 दक्षतीज संचदलत दक्षदतज मदतमंद
मुलांच्या शाळे स पाच संगणक पुरदवणे .

11 प्रभाग क्र. 25 (अ) मधील बॅरेक क्र.

31-03-2015

1290 येथे समाजमंददरात (सं गणक हॉल)

14.93 05-06-2015

आयुक्त, उल्हासनगर

14.93 05-06-2015

आयुक्त, उल्हासनगर

महानगरपादलका

बांधणे, ता. कल्याण. (एस.सी. क्षे त्र)

12 प्रभाग क्र. 25 (अ) मधील बॅरेक क्र.
1290 येथे समाजमंददर बांधणे , ता.

26-03-2015

कल्याण. (एस.सी. क्षे त्र)
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महानगरपादलका

खासदार स्थादनक क्षेत्र दवकास काययक्रमांतगयत केलेल्या कामांची माचय 2018 अखेरची सद्यश्स्थती
मा.खासदार डॉ. श्रीकांत शशदे वषय : सन 2014 ते माचय 2018

लोकसभा मतदार संघ: कल्याण (24)

(रुपये लाखात)
(1)

(2)

(3)

वकय

कामाचे नाव

प्रस्तादवत ददनांक

(4)
प्रशासकीय

अ.क्र.

13 प्रभाग क्र. 61 कचोरे सकयल पत्रीपुल

(5)

प्रशासकीय मान्यता

18-02-2015

चौक सुशोदभत करणे.

(6)
कायान्वयीन यंत्रणे चे
नांव

प्र.मा. ददनांक

(7)

(8)

कायान्वयीन

कामाची श्स्थती

यंत्रणे स

मान्यता

दवतदरत

रक्कम

केलेला दनधी

19.98 05-06-2015

आयुक्त, कल्याण

19.98

पूणय

7.46

प्रगती पथावर

7.46

प्रगती पथावर

9.94

पूणय

19.78

प्रगती पथावर

29.69

पूणय

14.80

प्रगती पथावर

24.89

पूणय

6.81

पूणय

12.11

प्रगती पथावर

4.95

पूणय

24.99

पुणय

डोंदबवली
महानगरपादलका.

14 प्रभाग क्र.72 ठाकूरवाडी दवभागामध्ये

25-03-2015

स.नं.84 (जुना 88) / स.नं.15 (जुना 18)

14.92 05-06-2015

येथे अद्यावत उद्यान दवकदसत करणे , ता.

आयुक्त, कल्याण
डोंदबवली
महानगरपादलका.

कल्याण.
15 प्रभाग क्र.72 ठाकूरवाडी दवभागामध्ये

25-03-2015

14.92 05-06-2015

आयुक्त, कल्याण

स.नं.84 (जुना 88) / स.नं.15 (जुना 18)

डोंदबवली

येथे जॉशगग रॅक व खुली हयायामशाळा

महानगरपादलका.

बांधणे, ता. कल्याण.
16 कै.ह.भ.प. सावळाराम महाराज

27-03-2015

क्रीडासंकुलातील उद्यान बांधुण

9.94

24-06-2015 आयुक्त, कल्याण
डोंदबवली

सुशोदभकरण करणे , ता. कल्याण.
17 प्रभाग क्र. 60 नेदतवली टे कडी येथे

महानगरपादलका.
25-03-2015

समाजमं ददर व अभ्यादसका इमारत

39.56

24-06-2015 आयुक्त, कल्याण
डोंदबवली

बांधणे, ता. कल्याण. (एस.सी. क्षे त्र)
18 ग्रुप ग्रामपंचायत हाजीमलंग वाडी येथे

महानगरपादलका.
07-04-2015

मलंग गडावर जाण्यासाठी पायऱ्या बांधणे

29.69 01-07-2015

काययकारी अदभयंता,
ठाणे बांधकाम दवभाग,
ठाणे.

20 हाजीमलंग वाडी येथील दशव मं ददर

02-02-2015

पदरसरात समाज मं ददर बांधणे.

29.61 29-07-2015

ता.अंबरनाथ
21 अंबरनाथ पुवय येथील गावदे वी

काययकारी अदभयंता,
बांधकाम दवभाग
(पश्चचम), दज.प.,ठाणे.

21-07-2015

मैदानातील उद्यानाचे सुशोदभकरण

24.89

20-10-2015 मुख्यादधकारी,अंबरनाथ
नगरपदरषद.

करणे . ता. अंबरनाथ
22 कण्हे री पाडा येथे कुपनलीका बांधणे

23 दवटावा येथील दवटावा दक्रडा संकुलाची

26-03-2015

23-03-2015

इमारत बांधकाम व अभ्यादसका

7.00

20-10-2015 आयुक्त, ठाणे

24.22

23-03-2016 आयुक्त, ठाणे

महानगरपादलका

महानगरपादलका

दवकसीत करणे. ता.ठाणे
1 ठाणे आयुक्त कायालयातील कल्याण

4.95

युदनट येथे सं गणक पुरदवणे

2 डोंदबवली प्रभाग क्र.101 गोग्रास वाडी
येथे दजजाई नगर रस््याचे कॉदक्रदटकरण

29-05-2015

24.99

करणे . ता. कल्याण

19-06-2015 मे . साई इन्फो सर्व्हहसे स,

24-06-2015 आयुक्त, कल्याण
डोंदबवली
महानगरपादलका.
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खासदार स्थादनक क्षेत्र दवकास काययक्रमांतगयत केलेल्या कामांची माचय 2018 अखेरची सद्यश्स्थती
मा.खासदार डॉ. श्रीकांत शशदे वषय : सन 2014 ते माचय 2018

लोकसभा मतदार संघ: कल्याण (24)

(रुपये लाखात)
(1)

(2)

(3)

वकय

कामाचे नाव

प्रस्तादवत ददनांक

(4)

(5)

प्रशासकीय मान्यता
प्रशासकीय

अ.क्र.

3 डोंदबवली प्रभाग क्र.102 अंदबकानगर

11-06-2015

मधील दचत्रा डे अरी ते मानपाडा रोड

(6)
कायान्वयीन यंत्रणे चे
नांव

प्र.मा. ददनांक

(7)

(8)

कायान्वयीन

कामाची श्स्थती

यंत्रणे स

मान्यता

दवतदरत

रक्कम

केलेला दनधी

24.99

24-06-2015 आयुक्त, कल्याण

24.99

पूणय

24.72

पूणय

9.95

प्रगती पथावर

19.90

पूणय

9.94

पूणय

2.03

पूणय

12.48

प्रगती पथावर

9.68

पूणय

19.85

पूणय

9.99

पूणय

14.83

पूणय

डोंदबवली

येथील रस््याचे कॉदक्रदटकरण करणे , ता.

महानगरपादलका.

कल्याण
4 ठाणे महानगरपादलका, प्रभाग क्र.21 (ब)

11-06-2015

मध्ये श्री चैतन्य सोसायटी ते हरी पाटील

24.97 24/06/2015

आयुक्त, ठाणे
महानगरपादलका

उद्यान पयंतचा रस्ता दसमेंट
कॉदक्रदटकरण करणे , ता. ठाणे
5 उल्हासनगर-3, प्राग क्र.9 येथील गारूडी

19-05-2015

पाडा येथे रस्ता तयार करणे व सं तोष

19.90

01-06-2015 आयुक्त, उल्हासनगर

19.90

01-07-2015 आयुक्त, कल्याण

महानगरपादलका

दकराणा स्टोअसय पासून श्री.शमा यांचे
घरापयंत रस्ता तयार करणे .
6 डोंदबवली प्रभाग क्र.94 येथील रघुवीर

28-05-2015

नगर येथे पोहोच रस्ता बनदवणे . ता.

डोंदबवली

कल्याण
7 कल्याण रोड येथील आमाकीन

महानगरपादलका.
11-06-2015

महश्ददया, भोईर वाडी, खं बाळपाडा,

9.94 01-07-2015

डोंदबवली (पूवय) येथे रस्ता कॉदक्रदटकरण

आयुक्त, कल्याण
डोंदबवली
महानगरपादलका.

करणे , ता. कल्याण
8 राजूभाई तुकाराम पाटील हायस्कूल,

2.03

दावडी, डोंदबवली पुवय शाळे स पाच

24-07-2015 मे . साई इन्फो सर्व्हहसे स,

संगणक पुरदवणे.
9 उल्हासनगर प्रभाग क्र.3, दशवनेरी नगर,

24.95

उल्हासनगर – 1 मधील दबला मंददर

01-08-2015 आयुक्त, उल्हासनगर
महानगरपादलका

मुख्य प्रवेशद्वार ते एम.आय.डी.सी.
पाण्याची टाकी
तचा ये
रस्ता
10 डोंदबवली
प्रभागपयं
क्र.84
थील भावे

11-06-2015

सभागृहाजवळील उद्यान सुशोदभकरण

9.94

19-08-2015 आयुक्त, कल्याण

19.85

19-08-2015 आयुक्त, कल्याण

करणे , ता. कल्याण
11 कल्याण डोंदबवली महानगरपालका

डोंदबवली
महानगरपादलका.

27-07-2015

प्रभाग क्र.47 हदरहर साहे ब नगर व
ओधवराम नगर पदरसरात 6 इंची

डोंदबवली
महानगरपादलका.

(सी.आय.) व 3 इंची (जी.आय.)
जलवादहन्या टाकणे , ता. कल्याण
12 मुंब्रा येथील आनंद कोळीवाडा

23-07-2015

9.99

पदरसरातील नदफस बाग ते दहरा

27-08-2015 आयुक्त, ठाणे
महानगरपादलका

अपाटय मेंट पयंत नवीन गटार बांधणे , ता.
ठाणे
13 मुंब्रा येथील आनंद कोळीवाडा

23-07-2015

14.99

पदरसरातील मुंब्रादे वी अपाटय मेंट ते चचय

27-08-2015 आयुक्त, ठाणे
महानगरपादलका

पयंत रस्ता तयार करणे , ता. ठाणे
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खासदार स्थादनक क्षेत्र दवकास काययक्रमांतगयत केलेल्या कामांची माचय 2018 अखेरची सद्यश्स्थती
मा.खासदार डॉ. श्रीकांत शशदे वषय : सन 2014 ते माचय 2018

लोकसभा मतदार संघ: कल्याण (24)

(रुपये लाखात)
(1)

(2)

(3)

वकय

कामाचे नाव

प्रस्तादवत ददनांक

(4)

(5)

प्रशासकीय मान्यता
प्रशासकीय

अ.क्र.

14 ठाणे महानगर पादलका येथील प्रभाग क्र.

28-07-2015

(6)
कायान्वयीन यंत्रणे चे
नांव

प्र.मा. ददनांक

(7)

(8)

कायान्वयीन

कामाची श्स्थती

यंत्रणे स

मान्यता

दवतदरत

रक्कम

केलेला दनधी

9.99

64 मध्ये दशळगाव येथील मुंब्रादे वी

09-09-2015 आयुक्त, ठाणे

9.99

पूणय

9.99

पूणय

14.89

पूणय

9.95

पूणय

4.97

प्रगती पथावर

24.99

पूणय

9.88

पूणय

9.93

पूणय

11.99

पूणय

19.75

पूणय

9.99

पूणय

महानगरपादलका

अपाटय मेंट पासून रामदनवास घरापयंत
रस्ता तयार करणे व कल्हहटय बांधणे, ता.
ठाणे
15 मुंब्रा (कल्याण फाटा) येथील दत्तमं ददर

28-07-2015

9.99

गेट क्र, 2 पासून एकदवरा दशयन

09-09-2015 आयुक्त, ठाणे
महानगरपादलका

बंगल्यापयंत नवीन गटार बांधणे , ता. ठाणे
16 कल्याण डोंदबवली महानगरपालका

02-07-2015

प्रभाग क्र.101 मानपाडा रोड, सं त

14.89

नामदे व पथ कॉनयर, शांताबाई नाका येथे

24-09-2015 आयुक्त, कल्याण
डोंदबवली
महानगरपादलका.

चौक सुशोदभत, ता. कल्याण
17 डोंदबवली प्रभाग क्र.84 येथील

11-06-2015

वाटवेवाडीतील स्वा्यंत्रवीर सावरकर

9.95

स्मारक स्मृतीस्तंभाचे सुशोदभकरण

24-09-2015 आयुक्त, कल्याण
डोंदबवली
महानगरपादलका.

करणे , ता. कल्याण
18 उल्हासनगर महानगरपादलका येथील

14-08-2015

9.95

उल्हासनगर-4 दसद्धाथय नगर पाणी पुरवठा

24-09-2015 आयुक्त, उल्हासनगर
महानगरपादलका

कायालयातील जागेत नाना नानी उद्यान
बांधणे. ता. उल्हासनगर
19 ठाणे महानगर पादलका येथील प्रभाग क्र.

21-08-2015

24.99

65 मध्ये शांताराम दहात्रे ते दत्ता दहात्रे

24-09-2015 आयुक्त, ठाणे
महानगरपादलका

यांच्या घरा जवळील नवीन रस्ता व
नवीन गटार बांधणे , ता. ठाणे
20 कल्याण डोंदबवली महानगरपादलका

16-09-2015

9.88

16-09-2015 आयुक्त, कल्याण

प्रभाग क्र. 86 दे शमुख होदस ते साईनगर

डोंदबवली

सोसायटी पयंत रस्ता तयार करणे , ता.

महानगरपादलका.

कल्याण
21 कल्याण डोंदबवली महानगरपादलका

16-09-2015

9.93

प्रभाग क्र. 86 दे शमुख होदस ते साईनगर

डोंदबवली

सोसायटी पयंत बंददस्त गटार बांधणे , ता.
22 कल्याण डोंदबवली महानगरपादलका

16-09-2015 आयुक्त, कल्याण
महानगरपादलका.

24-09-2015

11.99

24-09-2015 आयुक्त, कल्याण

येथील श्रीराम कॉलनी पदरसरात रस्ते,

डोंदबवली

पायवाटा व गटारे बांधणे, ता. कल्याण

महानगरपादलका.

23 ठाणे महानगर पादलका मुंब्रा प्रभाग क्र.60

03-10-2015

दशवाजी नगर येथील एकनाथ चाळ

19.99

27-10-2015 आयुक्त, ठाणे

9.99

27-10-2015 आयुक्त, ठाणे

महानगरपादलका

पदरसरात पायवाटा व नवीन गटार
बांधणे, ता. ठाणे
24 ठाणे महानगर पादलका ददवा दवभाग

15-09-2015

प्रभाग क्र. 65 आगसान गाव येथील

महानगरपादलका

शक्ती मुंडे यांच्या घरापासुन ते लक्ष्मण
मुंडे यांच्या घरांपयंत पायवाट तयार
करणे , ता. ठाणे
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लोकसभा मतदार संघ: कल्याण (24)

(रुपये लाखात)
(1)

(2)

(3)

वकय

कामाचे नाव

प्रस्तादवत ददनांक

(4)

(5)

प्रशासकीय मान्यता
प्रशासकीय

अ.क्र.

25 ठाणे महानगर पादलका ददवा दवभाग

15-09-2015

(6)
कायान्वयीन यंत्रणे चे
नांव

प्र.मा. ददनांक

(7)

(8)

कायान्वयीन

कामाची श्स्थती

यंत्रणे स

मान्यता

दवतदरत

रक्कम

केलेला दनधी

9.99

प्रभाग क्र. 65 आगसान गाव येथील मुंडे

27-10-2015 आयुक्त, ठाणे

9.99

पूणय

23.33

पूणय

9.99

पुणय

9.99

पुणय

9.96

पूणय

2.73

पूणय

2.73

पूणय

19.99

पूणय

2.50

प्रगती पथावर

15.00

पुणय

5.00

पूणय

महानगरपादलका

आळी पदरसरात पायवाट व बेंचेस
बसदवणे, ता. ठाणे
26 कल्याण डोंदबवली महानगरपादलका

24-09-2015

23.33

07-11-2015 आयुक्त, कल्याण

एम.आय.डी.सी. येथील उदय दशक्षण

डोंदबवली

प्रसारक मं डळ संचदलत ज्ञानमं ददर दवद्या

महानगरपादलका.

संकुल शाळे त नदवन शैक्षदणक सभागृह
बांधणे, ता. कल्याण
27 कल्याण डोंदबवली महानगरपादलका

11-09-2015

9.99

प्रभाग क्र. 44 दवठ्ठल मं दीरा लगत रस्ता

डोंदबवली

तयार करणे , ता. कल्याण
28 कल्याण डोंदबवली महानगरपादलका

07-11-2015 आयुक्त, कल्याण
महानगरपादलका.

11-09-2015

9.99

07-11-2015 आयुक्त, कल्याण

प्रभाग क्र. 36 आनंदवाडी येथील महा्मा

डोंदबवली

फुले चौक पदरसरात गटारे व अंतगयत

महानगरपादलका.

रस्ता तयार करणे , ता. कल्याण
29 ठाणे महानगर पादलका मुंब्रा प्रभाग क्र.61

30-11-2015

‘ब’ मधील सरीफा रोड लगत रजा टॉवर

9.99

14-12-2015 आयुक्त, ठाणे
महानगरपादलका

ते स्टार चाळ पयंत पायवाटा करणे , ता.
ठाणे
30 कल्याण डोंदबवली महानगरपादलका

23-09-2015

2.74

14-12-2015 आयुक्त, कल्याण

प्रभाग क्र. 72, पेंडसे नगर येथे पंचायत

डोंदबवली

दवदहर येथील चौकात हायमास्ट ददवे

महानगरपादलका.

बसदवणे, ता. कल्याण
31 कल्याण डोंदबवली महानगरपादलका

23-09-2015

2.74

14-12-2015 आयुक्त, कल्याण

प्रभाग क्र. 72, पेंडसे नगर येथे गौराशंकर

डोंदबवली

वाडी, गल्ली नं .1 येथील चौकात

महानगरपादलका.

हायमास्ट ददवे बसदवणे, ता. कल्याण
32 प्रभाग क्र. 59 चक्की नाका येथील

17-08-2015

लोकग्राम पदरसरात लोकधारा

19.99

27-01-2016 आयुक्त, कल्याण

4.99

27-01-2016 आयुक्त, कल्याण

संकुलालगत सावयजदनक वाचनालय
बांधणे डोंदबवली महानगरपालका
33 कल्याण

महानगरपादलका.
23-07-2015

प्रभाग क्र.59 चक्कीनाका येथे

डोंदबवली

हयायामशाळा बांधणे, ता. कल्याण
34 कल्याण डोंदबवली महानगरपादलका

डोंदबवली

महानगरपादलका.
31-08-2015

प्रभाग क्र.50 शदननगर जलपरी अपाटय मेंट

15.00

जाईबाई रोड ते वसं त पावशे चाळ पयंत

27-01-2016 आयुक्त, कल्याण
डोंदबवली
महानगरपादलका.

व दशवम अपाटय मेंट हनुमान नगर ते पूनम
अपाटय मेंट पयंत रस्ता तयार करणे , ता.
कल्याण
35 कल्याण डोंदबवली महानगरपादलका

12-08-2015

5.00

27-01-2016 आयुक्त, कल्याण

प्रभाग क्र.42 श्रीकृष्ट्ण कॉद्लेक्स ते

डोंदबवली

दशवाजी कॉलनी रोड येथे अंतगयत रस्ता

महानगरपादलका.

बनवणे, ता. कल्याण
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लोकसभा मतदार संघ: कल्याण (24)

(रुपये लाखात)
(1)

(2)

(3)

वकय

कामाचे नाव

प्रस्तादवत ददनांक

(4)

(5)

प्रशासकीय मान्यता
प्रशासकीय

अ.क्र.

36 कल्याण डोंदबवली महानगरपादलका

12-08-2015

(6)
कायान्वयीन यंत्रणे चे
नांव

प्र.मा. ददनांक

रक्कम

केलेला दनधी

5.00

27-01-2016 आयुक्त, कल्याण

येथे अंतगयत रस्ता बनवणे , ता. कल्याण

महानगरपादलका.
03-12-2015

यंत्रणे स
दवतदरत

डोंदबवली

सावयजदनक शौचालय (बहु उद्दे शीय

(8)

कामाची श्स्थती

मान्यता

प्रभाग क्र.42 सीताराम गायकवाड चाळ

37 उसाटणे येथील मुख्य रस््यापासून ते

(7)
कायान्वयीन

2.94

केंद्रजवळ) पयंत रस्ता पेहहार ब्लॉक

11-03-2016 काययकारी अदभयंता,

5.00

पूणय

2.93

पूणय

2.95

पूणय

2.94

पूणय

6.06

पूणय

2.02

पूणय

7.45

रदद्

14.92

पुणय

14.92

पुणय

14.92

पुणय

13.64

पूणय

बांधकाम दवभाग
(पश्चचम), दज.प.,ठाणे.

करणे , ता. अंबरनाथ
38 दज.प. शाळा उसाटणे येथे रस्ता पेहहार

02-02-2016

ब्लॉक तयार करणे, ता. अंबरनाथ

2.96

11-03-2016 काययकारी अदभयंता,
बांधकाम दवभाग
(पश्चचम), दज.प.,ठाणे.

39 उसाटणे येथील रोदहदास मढवी ते सुदाम

03-12-2015

दह्याल यांच्या घरापययत रस्ता पेहहार

2.95

ब्लॉक करणे, ता. अंबरनाथ
40 कल्याण डोंदबवली म.न.पा. येथील

11-03-2016 काययकारी अदभयंता,
बांधकाम दवभाग
(पश्चचम), दज.प.,ठाणे.

24-02-2016

प्रल्हाद केशव अत्रे ग्रंथालय व

6.06

11-03-2016 दजल्हा दनयोजन

2.02

11-03-2016 दजल्हा दनयोजन

अदधकारी, ठाणे

वाचनालयात दवद्याथांसाठी व अंध
मुलांसाठी दडदजटल ऑदडयो बुक सें टर
साठी 15 सं गणक पुरदवणे, ता. कल्याण
41 द्वारली येथील दजल्हा पदरषदे च्या शाळे स

22-02-2016

5 संगणक पुरदवणे, ता. अंबरनाथ
42 कल्याण डोंदबवली महानगरपादलका

24-09-2015

येथील श्री. महावीर नगर सोसायटी येथे

14.89

मोठा नाल / गटार बांधणे, ता. कल्याण
44 प्रभाग क्र. 48 बावनचाळ मधील

22-02-2016

14.92

22-02-2016

14.92

23-03-2016 आयुक्त, कल्याण
डोंदबवली
महानगरपादलका.

गटार बनदवणे, ता. कल्याण
22-02-2016

जोशी दबल्डींग शेजारी पायवाट व पदपथ

14.92

बनदवणे, ता. कल्याण

रस्ता ते दाऊदी बोरा कब्रस्तान पयंत जल

23-03-2016 आयुक्त, कल्याण
महानगरपादलका.

अरुण जोशी चाळ येथे पायवाट व

47 ठाणे महानगर पादलका येथील मुंब्रा मुख्य

डोंदबवली

डोंदबवली

व गटार बनदवणे,

46 प्रभाग क्र. 48 बावनचाळ मधील प्रकाश

23-03-2016 आयुक्त, कल्याण
महानगरपादलका.

तुकाराम दहात्रे दबल्डींग येथे पायवाट

45 प्रभाग क्र. 48 बावनचाळ मधील

अदधकारी, ठाणे

23-03-2016 आयुक्त, कल्याण
डोंदबवली
महानगरपादलका.

24-02-2016

13.76

वादहनी ढाकणे , ता.ठाणे (4 इंच)
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23-03-2016 आयुक्त, ठाणे
महानगरपादलका

खासदार स्थादनक क्षेत्र दवकास काययक्रमांतगयत केलेल्या कामांची माचय 2018 अखेरची सद्यश्स्थती
मा.खासदार डॉ. श्रीकांत शशदे वषय : सन 2014 ते माचय 2018

लोकसभा मतदार संघ: कल्याण (24)

(रुपये लाखात)
(1)

(2)

(3)

वकय

कामाचे नाव

प्रस्तादवत ददनांक

(4)
प्रशासकीय

अ.क्र.

48 ठाणे महानगरपादलका प्र. क्र.46

(5)

प्रशासकीय मान्यता

09-03-2016

बुध्दाजी नगर येथील श्री गणेश सोसायटी,

(6)
कायान्वयीन यंत्रणे चे
नांव

प्र.मा. ददनांक

(7)

(8)

कायान्वयीन

कामाची श्स्थती

यंत्रणे स

मान्यता

दवतदरत

रक्कम

केलेला दनधी

19.95

23-03-2016 आयुक्त, ठाणे

9.98

प्रगती पथावर

2.12

पूणय

4.97

पूणय

4.97

पूणय

14.92

पुणय

7.42

प्रगती पथावर

2.73

पूणय

9.99

पूणय

9.99

पूणय

14.99

पुणय

महानगरपादलका

भक्ती सोसायटी लगत रस्ता
कॉदक्रदटकरण करणे , ता. ठाणे
49 ठाणे महानगरपादलका क्षे त्रातील स्वामी

15-03-2016

दववेकानंद मराठी प्राथदमक दवद्यालय,

2.12

23-03-2016 दजल्हा दनयोजन

4.97

20-04-2016 आयुक्त, कल्याण

अदधकारी, ठाणे

कैलास नगर, मुंब्रा येथे 5 सं गणक व 1
शप्रटर (स्कॅनरसह) पुरदवणे, ता. ठाणे.
50 कल्याण डोंदबवली महानगरपादलका प्र.

09-03-2016

क्र.46 कल्याण रोड येथील आमाकीन
महश्ददया, भोईर वाडी, खं बाळपाडा,

डोंदबवली
महानगरपादलका.

डोंदबवली (पूवय) येथे महश्दद ते फकरी
दबल्डींग पयंत रस्ता कॉदक्रदटकरण
करणे , ता. कल्याण
51 कल्याण डोंदबवली महानगरपादलका

09-03-2016

प्रभाग क्र. 86 दे शमुख होदस येथील

4.97

दसद्धीदवनायक दबल्डींग ते राधाकृष्ट्ण

20-04-2016 आयुक्त, कल्याण
डोंदबवली
महानगरपादलका.

दबल्डींग फेज-2 पयंत बंददस्त गटार
बांधणे, ता. कल्याण
52 कल्याण डोंदबवली महानगरपादलका

09-03-2016

प्रभाग क्र. 86 दे शमुख होदस येथील

14.92

दसद्धीदवनायक दबल्डींग ते राधाकृष्ट्ण

20-04-2016 आयुक्त, कल्याण
डोंदबवली
महानगरपादलका.

दबल्डींग फेज-2 पयंत पोच रस्ता बांधणे ,
ता. कल्याण
53 मौजे शपपरी येथे शपपरी गावात जाणऱ्या

29-02-2016

मुख्य रस्यालगत गटार बांधणे , ता.

14.83

कल्याण
54 कल्याण डोंदबवली महानगर पादलका प्र.

30-04-2016 काययकारी अदभयंता,
सावयजदनक बांधकाम
दवभाग क्र.1,ठाणे.

11-03-2016

क्र. 57 येथील गावदे वी सोसायटी,

2.74

गावदे वी मै दानासमोर हायमास्ट ददवे

30-04-2016 आयुक्त, कल्याण
डोंदबवली
महानगरपादलका.

बसदवणे, ता. कल्याण.
55 प्रभाग क्र. 20 मधील पारदसक नगर

22-02-2016

येथील समथय कृपा इमारतीच्या जवळील

9.99

30-04-2016 आयुक्त, ठाणे

9.99

30-04-2016 आयुक्त, ठाणे

14.99

08-07-2016 आयुक्त, ठाणे

महानगरपादलका

पदरसरात गटार बांधून फुटपाथ तयार
करणे , ता. ठाणे.
56 प्रभाग क्र. 20 मधील पारदसक नगर नेचर

22-02-2016

ग्लोरी फेस 1 ते अमृतांगण दबल्डींग क्र.4

महानगरपादलका

पयंत गटार बांधणे , ता. ठाणे.
57 ठाणे महानगर पादलका प्र. क्र. 21 येथील
सुरज पाकय जवळ उद्यान दवकदसत करणे ,

01-03-2016

ता. ठाणे.
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महानगरपादलका

खासदार स्थादनक क्षेत्र दवकास काययक्रमांतगयत केलेल्या कामांची माचय 2018 अखेरची सद्यश्स्थती
मा.खासदार डॉ. श्रीकांत शशदे वषय : सन 2014 ते माचय 2018

लोकसभा मतदार संघ: कल्याण (24)

(रुपये लाखात)
(1)

(2)

(3)

वकय

कामाचे नाव

प्रस्तादवत ददनांक

(4)
प्रशासकीय

अ.क्र.

58 ठाणे महानगर पादलका प्र. क्र. 21 येथील

01-03-2016

सुरज पाकय जवळ नाला बांधणे, ता. ठाणे.

2 ठाणे महानगर पादलका प्र.क्र. 58(ब)

(5)

प्रशासकीय मान्यता

24-02-2016

शंकर मं ददर पदरसरात ओपन दजम व

(6)
कायान्वयीन यंत्रणे चे
नांव

प्र.मा. ददनांक

(7)

(8)

कायान्वयीन

कामाची श्स्थती

यंत्रणे स

मान्यता

दवतदरत

रक्कम

केलेला दनधी

14.99

08-07-2016 आयुक्त, ठाणे

19.99

13-07-2016 आयुक्त, ठाणे

14.99

पुणय

19.84

पूणय

11.99

पूणय

11.99

पूणय

7.44

प्रगती पथावर

14.97

पुणय

14.97

पुणय

14.97

पुणय

24.35

पुणय

14.77

पुणय

महानगरपादलका

महानगरपादलका

बैठक कट्टा बांधणे, ता. ठाणे
3 कल्याण डोंदबवली महानगर पादलका

17-05-2016

11.99

13-07-2016 आयुक्त, कल्याण

मौजे दावडी मुख्य रस्ता ते गावात

डोंदबवली

तुळजाभवानी सोसायटी पयंत पोहोच

महानगरपादलका.

रस्ता करणे , ता. कल्याण
4 कल्याण डोंदबवली महानगर पादलका

17-05-2016

11.99

13-07-2016 आयुक्त, कल्याण

मौजे दावडी येथील दत्तु पुंडदलक खाने

डोंदबवली

यांच्या घरापासुन सं भाजी तवले याच्या

महानगरपादलका.

जागे पयंत रस्ता डांबरीकरण करणे , ता.
कल्याण
5 उल्हासनगर महानगरपादलका क्षे त्रातील

10-04-2016

पॅनल नं .9, खन्ना कंपाऊंड, एम.250 येथे

14.87

30-07-2016 आयुक्त, उल्हासनगर
महानगरपादलका

रस्ताचे कााँक्रीटीकरण करणे ,
ता.उल्हासनगर
6 ठाणे महानगर पादलका अंतगयत प्र.

04-04-2016

15.00

क्र.64 मधील दशळगाव येथील स्वामी

30-07-2016 आयुक्त, ठाणे
महानगरपादलका

दड.के. दास महाराज नगर जवळील
ताराबाई दनवास ते अभय नगर पयंतचा
रस्ता तयार करणे , ता. ठाणे
7 ठाणे महानगर पादलका क्षे त्रातील प्र.

10-04-2016

क्र.59 मधील बाबाजी पाटील वाडी व

15.00

30-07-2016 आयुक्त, ठाणे

15.00

30-07-2016 आयुक्त, ठाणे

24.35

30-07-2016 आयुक्त, ठाणे

14.99

30-07-2016 आयुक्त, ठाणे

महानगरपादलका

नारायण नगर येथील गणे श दवसजयन
घाटाचे सुशोदभकरण करणे , ता. ठाणे
8 ठाणे महानगर पादलका क्षे त्रातील प्र.

09-06-2016

क्र.20 अ मधील इंददरा नगर ते

महानगरपादलका

घोलाईदे वी नगर कळवा (पूवय) दरदयान
यु.टी.डब्ल्यु.टी. पध्दतीने रस्ता तयार
करणे , ता. ठाणे
9 कळवा दवटावा प्रभाग क्र.53 अ सूययनगर

27-01-2016

कुकाई दे वी मं दीर ते लक्ष्मी दवद्यालय

महानगरपादलका

पदरसरात रस्ता डांबरीकरण व
मजबूतीकरण करणे, ता. ठाणे.
10 ठाणे महानगर पादलका प्र. क्र.59

20-04-2016

नारायण नगर येथील एन्जल पॅराडाईज

महानगरपादलका

स्कूल ते ग्रीन हयूव दबल्डींग पयंत
यु.टी.डब्लू.टी पद्धतीचा रस्ता तयार
करणे , ता. ठाणे
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खासदार स्थादनक क्षेत्र दवकास काययक्रमांतगयत केलेल्या कामांची माचय 2018 अखेरची सद्यश्स्थती
मा.खासदार डॉ. श्रीकांत शशदे वषय : सन 2014 ते माचय 2018

लोकसभा मतदार संघ: कल्याण (24)

(रुपये लाखात)
(1)

(2)

(3)

वकय

कामाचे नाव

प्रस्तादवत ददनांक

(4)

(5)

प्रशासकीय मान्यता
प्रशासकीय

अ.क्र.

11 कल्याण डोंदबवली महानगर पादलका

28-04-2016

(6)
कायान्वयीन यंत्रणे चे
नांव

प्र.मा. ददनांक

(7)

(8)

कायान्वयीन

कामाची श्स्थती

यंत्रणे स

मान्यता

दवतदरत

रक्कम

केलेला दनधी

14.92

08-09-2016 आयुक्त, कल्याण

अंतगयत प्र. क्र. 99 अमराई येथे

डोंदबवली

अष्ट्टदवनायक पाकय ते कंु डदलक कॉलनी

महानगरपादलका.

7.46

प्रगती पथावर

7.46

प्रगती पथावर

8.83

पूणय

14.15

पूणय

2.93

पूणय

9.99

पुणय

9.99

पुणय

1.49

प्रगती पथावर

2.00

प्रगती पथावर

15.00

प्रगती पथावर

पयंत रस्ता कॉक्रीटकरण करणे , ता.
कल्याण
12 कल्याण डोंदबवली महानगर पादलका

28-04-2016

14.92

08-09-2016 आयुक्त, कल्याण

अंतगयत प्र. क्र. 99 नदवन सोसायटी ते

डोंदबवली

वैष्ट्णवी पाकय कल्याण पवय पयंत रस्ता

महानगरपादलका.

कॉक्रीटकरण करणे , ता. कल्याण
13 कल्याण डोंदबवली म.न.पा. प्र.क्र. 119

20-07-2016

मधील माणे रे येथील तलावाचे

8.93

खोलीकरण व सुशोदभकरण करणे , ता.

08-09-2016 आयुक्त, कल्याण
डोंदबवली
महानगरपादलका.

कल्याण
14 कल्याण डोंदबवली म.न.पा. क्षे त्रातील

14-07-2016

प्र.क्र. 52 (जूना) दवजय नगर कल्याण

14.92

(पूवय) येथील ओम गौरीनंदन सोसायटी ते

08-09-2016 आयुक्त, कल्याण
डोंदबवली
महानगरपादलका.

राय रे दसडे न्सी पयंत दसमें ट कॉक्रीट रस्ता
बनदवणे, ता. कल्याण
15 कल्याण डोंदबवली महानगर पादलका

25-05-2016

क्षेत्रातील श्री. गणेश मं ददर संस्थान,

2.97

डोंदबवली (पूवय) येथील जे ष्ट्ठ नागरीक

03-10-2016 आयुक्त, कल्याण
डोंदबवली
महानगरपादलका.

दवरं गुळा केंद्रासाठी स्टे नलेस स्टीलचे 35
बाके बसदवणे, ता. कल्याण
16 उल्हासनगर म.न.पा. उल्हासनगर-1

24-08-2016

9.99

प्र.क्र. 1 (अ) पदरसरात यशवंत मढवी

03-10-2016 आयुक्त, उल्हासनगर
महानगरपादलका

यांच्या घरापासुन दे वराम भोईर यांच्या
घरापयंत 250 एम पद्धीतीने रस्ता
बनदवणे, ता. उल्हासनगर
17 उल्हासनगर म.न.पा. उल्हासनगर-1

24-08-2016

9.99

इंददरा नगर प्र.क्र.2 (अ) पदरसरात एम

03-10-2016 आयुक्त, उल्हासनगर
महानगरपादलका

250 रस्ता व सीसी पायवाटा तयार
करणे , ता. उल्हासनगर
18 ठाणे महानगर पादलका क्षे त्रातील प्र.

23-06-2016

क्र.64-ब भोलेनाथ नगर, सावयजदनक

2.99

03-10-2016 आयुक्त, ठाणे

4.00

03-10-2016 आयुक्त, ठाणे

30.00

03-10-2016 आयुक्त, ठाणे

महानगरपादलका

गणेश मंददरासमोर व भोलेनाथ नगर येथे
(प्र्येकी 1 प्रमाणे ) कूपनदलका व हातपंप
बसदवणे, ता. ठाणे
19 ठाणे महानगर पादलका क्षे त्रातील प्र.

23-06-2016

क्र.53 दवटावा दवभागात 4 कुपनदलका व

महानगरपादलका

हातपंप बसदवणे, ता. ठाणे
20 ठाणे महानगर पादलका अंतगयत प्र. क्र.
55 येथील पारदसक रे तीबंदर, पंजाबी

20-04-2016

कॉलनी येथील नाल्याचे बांधकाम करणे,
ता. ठाणे.

Page 9 of 16

महानगरपादलका

खासदार स्थादनक क्षेत्र दवकास काययक्रमांतगयत केलेल्या कामांची माचय 2018 अखेरची सद्यश्स्थती
मा.खासदार डॉ. श्रीकांत शशदे वषय : सन 2014 ते माचय 2018

लोकसभा मतदार संघ: कल्याण (24)

(रुपये लाखात)
(1)

(2)

(3)

वकय

कामाचे नाव

प्रस्तादवत ददनांक

(4)

(5)

प्रशासकीय मान्यता
प्रशासकीय

अ.क्र.

21 ठाणे महानगर पादलका क्षे त्रातील प्र.

04-07-2016

क्र.55-अ मध्ये आतकोनेचवर नगर

प्र.मा. ददनांक

(6)
कायान्वयीन यंत्रणे चे
नांव

(7)

(8)

कायान्वयीन

कामाची श्स्थती

यंत्रणे स

मान्यता

दवतदरत

रक्कम

केलेला दनधी

9.99

03-10-2016 आयुक्त, ठाणे

9.99

03-10-2016 आयुक्त, ठाणे

9.94

05-11-2016 आयुक्त, उल्हासनगर

9.98

पूणय

9.98

पुणय

4.97

प्रगती पथावर

4.97

प्रगती पथावर

4.95

प्रगती पथावर

4.97

प्रगती पथावर

4.97

प्रगती पथावर

4.97

प्रगती पथावर

4.95

प्रगती पथावर

4.95

प्रगती पथावर

महानगरपादलका

येथील भीमज्योत दमत्र मंडळ, लक्ष्मी
वाडी पदरसरात गटार व पायवाट करणे ,
ता. ठाणे (एस.सी. क्षे त्र)
22 ठाणे महानगर पादलका क्षे त्रातील प्र.

04-07-2016

क्र.55-अ मध्ये पौनपाडा नगर येथील

महानगरपादलका

शांतीचाळ पदरसरात गटार व पायवाट
करणे , ता. ठाणे (एस.टी. क्षे त्र)
23 उल्हासनगर म.न.पा. क्षेत्रातील प्रभाग क्र. 37

14-09-2016

अ उल्हासनगर, 5 दवठ्ठल नगर पदरसरात

महानगरपादलका

सी.सी. पध्दतीने रस्ता तयार करणे ,ता.
उल्हासनगर (एस.सी. क्षेत्र)

24 उल्हासनगर म.न.पा. क्षेत्रातील प्रभाग क्र. 08

03-10-2016

9.94

मध्ये ओमकार पान शॅाप ते मंडदलक यांच्या

05-11-2016 आयुक्त, उल्हासनगर
महानगरपादलका

दुकानापयंत व पदरसरातील सी.सी. रस्ता व
नाली बनदवणे ,ता. उल्हासनगर (एस.सी. क्षेत्र)

25 उल्हासनगर म.न.पा. क्षेत्रातील प्रभाग क्र. 16

03-10-2016

9.90

(अ) हनुमान नगर पदरसरात सावयजदनक

05-11-2016 आयुक्त, उल्हासनगर
महानगरपादलका

शौचालय बांधणे, ता. उल्हासनगर (एस.सी.
क्षेत्र)

26 उल्हासनगर म.न.पा. क्षेत्रातील प्रभाग क्र. 28

30-09-2016

9.94

उल्हासनगर-4 वाश्ल्मकनगर येथे एम 250

05-11-2016 आयुक्त, उल्हासनगर
महानगरपादलका

पद्धतीचा रस्ता व सी.सी. पॅसेज बनदवणे,ता.
उल्हासनगर (एस.सी. क्षेत्र)

27 उल्हासनगर म.न.पा. क्षेत्रातील प्रभाग क्र.39

30-09-2016

9.94

(ब) उल्हासनगर-5 तुकारामनगर येथे सी.सी.

05-11-2016 आयुक्त, उल्हासनगर
महानगरपादलका

पायवाटा व नाली बनदवणे ,ता. उल्हासनगर
(एस.सी. क्षेत्र)

28 उल्हासनगर म.न.पा. क्षेत्रातील प्रभाग क्र.07

30-09-2016

9.94

(ब) उल्हासनगर-3 गौतमनगर येथे नाली व

महानगरपादलका

गटार बांधणे,ता. उल्हासनगर (एस.सी. क्षेत्र)

29 उल्हासनगर म.न.पा. प्र.क्र.9 , उल्हासनगर-3,

05-11-2016 आयुक्त, उल्हासनगर

14-09-2016

9.90

सादवत्रीबाई फुलेनगर व शांतीनगर येथे

05-11-2016 आयुक्त, उल्हासनगर
महानगरपादलका

सादवत्रीबाई फुले सांस्कृदतक सभागृह बांधणे,
ता. उल्हासनगर. (एस.सी क्षेत्र)

30 उल्हासनगर म.न.पा. प्र.क्र. 28 ब, उल्हासनगर-

14-09-2016

9.90

4, बॅरेक नं .1362 येथे समाजीक सांस्कृदतक

05-11-2016 आयुक्त, उल्हासनगर
महानगरपादलका

सभागृह बांधणे, ता. उल्हासनगर (एस.सी क्षेत्र)
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खासदार स्थादनक क्षेत्र दवकास काययक्रमांतगयत केलेल्या कामांची माचय 2018 अखेरची सद्यश्स्थती
मा.खासदार डॉ. श्रीकांत शशदे वषय : सन 2014 ते माचय 2018

लोकसभा मतदार संघ: कल्याण (24)

(रुपये लाखात)
(1)

(2)

(3)

वकय

कामाचे नाव

प्रस्तादवत ददनांक

(4)

(5)

प्रशासकीय मान्यता
प्रशासकीय

अ.क्र.

31 उल्हासनगर म.न.पा. प्र.क्र. 29, उल्हासनगर-

14-09-2016

(6)
कायान्वयीन यंत्रणे चे
नांव

प्र.मा. ददनांक

(7)

(8)

कायान्वयीन

कामाची श्स्थती

यंत्रणे स

मान्यता

दवतदरत

रक्कम

केलेला दनधी

19.89

4, सीताराम नगर व रामनगर झोपडपट्टी

05-11-2016 आयुक्त, उल्हासनगर

9.94

प्रगती पथावर

4.97

प्रगती पथावर

4.95

प्रगती पथावर

5.00

प्रगती पथावर

5.00

प्रगती पथावर

9.88

पुणय

4.99

प्रगती पथावर

4.99

प्रगती पथावर

2.49

प्रगती पथावर

4.99

प्रगती पथावर

महानगरपादलका

भागात साकव बांधणे, ता. उल्हासनगर
(एस.सी क्षेत्र)

32 उल्हासनगर म.न.पा. प्र.क्र.36-अ, उल्हासनगर

14-09-2016

9.94

-5 येथे तान्हाजी नगर सर्टटफाईड स्कुल

05-11-2016 आयुक्त, उल्हासनगर
महानगरपादलका

पदरसरात सीसी रस्ता, नाली व ड्रेनेज बनदवणे,
ता. उल्हासनगर (एस.सी क्षेत्र)

33 उल्हासनगर म.न.पा., उल्हासनगर-3, बॅरेक

14-09-2016

9.90

नं.114 जवळ राधास्वामी स्संग हऑल

05-11-2016 आयुक्त, उल्हासनगर
महानगरपादलका

पाठीमागे, शौचालय बांधणे, ता. उल्हासनगर.
(एस.सी क्षेत्र)

34 कल्याण डोंदबवली म.न.पा. क्षेत्रातील प्र.क्र.

31-08-2016

9.99

52 (जूना) व नदवन 98, दवजय नगर

07-12-2016 आयुक्त, कल्याण
डोंदबवली

क्रीडासंकुल दनयोदजत, सवे नं.30, ्लॉट नं.

महानगरपादलका.

77 येथील मोकळ्या जागेत संरक्षक
शभतीलगत सीसी पायवाटा व गटार बनदवणे,
ता. कल्याण (एस.टी. क्षेत्र)

35 कल्याण डोंदबवली म.न.पा. क्षेत्रातील प्र.क्र.

31-08-2016

9.95

52 (जूना) व नदवन 98, दवजय नगर

07-12-2016 आयुक्त, कल्याण
डोंदबवली

क्रीडासंकुल दनयोदजत, सवे नं.30, ्लॉट नं.

महानगरपादलका.

77 येथील मोकळ्या जागेत संरक्षक
शभतीलगत ओपन दजमसाठी दफक्स सादह्य
लावणे,ता. कल्याण (एस.टी. क्षेत्र)

36 ठाणे महानगर पादलका क्षेत्रातील प्र. क्र.58

04-10-2016

9.98

मध्ये गावदे वी येथे गटार, नाले व सीसी

महानगरपादलका

पायवाट करणे , ता. ठाणे (एस.सी. क्षेत्र)

37 ठाणे महानगर पादलका क्षेत्रातील

07-12-2016 आयुक्त, ठाणे

04-10-2016

9.99

आतकोनेचवर नगर प्र. क्र.55 येथील बौध्द

07-12-2016 आयुक्त, ठाणे
महानगरपादलका

दवकास मंडळ, ठाणे महानगरपादलका
शाळे जवळ गटार व पायवाट करणे, ता. ठाणे
(एस.सी. क्षेत्र)

38 उल्हासनगर म.न.पा., उल्हासनगर-2,

14-09-2016

9.99

भैयासाहे ब आंबेडकरनगर भदं त नागाजुयन सरई

07-12-2016 आयुक्त, उल्हासनगर
महानगरपादलका

ससाई समाजमंददराचे दवस्तारीकरण करणे, ता.
उल्हासनगर. (एस.सी क्षेत्र)

39 उल्हासनगर म.न.पा. प्र.क्र.3-अ, उल्हासनगर -

14-09-2016

4.99

1 येथे दशवनेरीनगर शाखेसमोर समाज

07-12-2016 आयुक्त, उल्हासनगर
महानगरपादलका

मं ददरची हयायामशाळा बांधणे , ता. उल्हासनगर
(एस.सी क्षेत्र)

40 उल्हासनगर म.न.पा. क्षेत्रातील प्रभाग क्र. 07

30-09-2016

9.98

(अ) उल्हासनगर-3 डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर

07-12-2016 आयुक्त, उल्हासनगर
महानगरपादलका

नगर येथे समाजमंदीर बांधणे,ता. उल्हासनगर
(एस.सी. क्षेत्र)
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खासदार स्थादनक क्षेत्र दवकास काययक्रमांतगयत केलेल्या कामांची माचय 2018 अखेरची सद्यश्स्थती
मा.खासदार डॉ. श्रीकांत शशदे वषय : सन 2014 ते माचय 2018

लोकसभा मतदार संघ: कल्याण (24)

(रुपये लाखात)
(1)

(2)

(3)

वकय

कामाचे नाव

प्रस्तादवत ददनांक

(4)

(5)

प्रशासकीय मान्यता
प्रशासकीय

अ.क्र.

41 उल्हासनगर म.न.पा. उल्हासनगर-3 फ्लॉवर

26-08-2016

(6)
कायान्वयीन यंत्रणे चे
नांव

प्र.मा. ददनांक

(7)

(8)

कायान्वयीन

कामाची श्स्थती

यंत्रणे स

मान्यता

दवतदरत

रक्कम

केलेला दनधी

9.95

07-12-2016 आयुक्त, उल्हासनगर

लाईम, इमली पाडा, बरॅ क नं. 1132 येथील

4.97

प्रगती पथावर

4.95

प्रगती पथावर

12.49

प्रगती पथावर

9.88

पुणय

4.97

प्रगती पथावर

7.46

प्रगती पथावर

4.99

प्रगती पथावर

9.94

पूणय

2.27

पूणय

4.97

प्रगती पथावर

4.97

प्रगती पथावर

महानगरपादलका

समादजक हॉलचे दवस्तारीकरण,ता.
उल्हासनगर (एस.सी. क्षेत्र)

42 उल्हासनगर म.न.पा. उल्हासनगर-3 प्र.क्र. 8

26-08-2016

9.90

07-12-2016 आयुक्त, उल्हासनगर

(अ) ब्रादहण पाडा येथे समादजक सभागृह

महानगरपादलका

बांधणे, ता. उल्हासनगर (एस.सी. क्षे त्र)

45 ठाणे महानगर पादलका क्षेत्रातील प्र. क्र.20

05-10-2016

24.99

07-12-2016 आयुक्त, ठाणे

(ब) आनंद संकुल येथे रस्ते कॉदक्रटीकरण

महानगरपादलका

करणे, ता. ठाणे

46 ठाणे महानगर पादलका क्षेत्रातील प्र. क्र.65

14-10-2016

9.98

07-12-2016 आयुक्त, ठाणे

(अ) पाटील पाडा येथील गणेश दवसजयन

महानगरपादलका

घाटाचे सुशोदभकरण करणे , ता. ठाणे

47 उल्हासनगर म.न.पा. उल्हासनगर-4 प्र.क्र. 9

24-08-2016

9.94

07-12-2016 आयुक्त, उल्हासनगर

(अ) पदरसरात उद्यान दवकसीत करणे, ता.

महानगरपादलका

उल्हासनगर

48 उल्हासनगर म.न.पा. प्र.क्र.38 (ब)

29-09-2016

14.92

07-12-2016 आयुक्त, उल्हासनगर

उल्हासनगर-5 पटे लनगर पाण्याच्या

महानगरपादलका

टाकीखाली नवीन उद्यानाचे सुशोभीकरण,
ज्येष्ट्ठ नागदरक कट्टा, जॉशगग रॅक बनदवणे, ता.
उल्हासनगर

1 कल्याण डोंदबवली म.न.पा. प्र.क्र. 44 येथील

09-06-2016

9.99 30.05/2017

काटे मादनवली स्मशाना शेजारी जेष्ट्ठ नागरीक

डोंदबवली

कट्टा बांधणे, ता. कल्याण

2 कल्याण डोंदबवली म.न.पा. प्रभाग क्र. 81

महानगरपादलका.
03-10-2016

9.94

आनंद नगर, गांधी नगर येथील स्वगीय

महानगरपादलका.

करणे, ता. कल्याण

21-09-2016

2.27

दशवाजी महाराज उद्यानात बेंचेस बसदवणे, ता.

महानगरपादलका.
01-04-2017

9.94

प्र.क्र.88 सं तोषनगर पदरसरातील द्वारकानगरी

30-05-2017 आयुक्त,
कल्याण डोंदबवली

येथे ओपन दजम व ज्येष्ट्ठ नागदरक कट्टा

महानगरपादलका,

बांधणे, ता. कल्याण (एस.सी.क्षेत्र)

5 कल्याण डोंदबवली महानगरपादलका क्षेत्रातील

30-05-2017 आयुक्त, कल्याण
डोंदबवली

कल्याण

4 कल्याण डोंदबवली महानगरपादलका क्षेत्रातील

30-05-2017 आयुक्त, कल्याण
डोंदबवली

धमय वीर आनंद ददघे सभागृहाचे दवस्तारीकरण

3 कल्याण डोंदबवली म.न.पा. क्षेत्रातील छत्रपती

आयुक्त, कल्याण

दज. ठाणे.

01-04-2017

9.94

प्र.क्र. 44 नेतवली टे कडी भीमनगर गणेश

30-05-2017 आयुक्त,
कल्याण डोंदबवली

मं ददर ते इंदपूरकर यांच्या घरापयंत, एकता

महानगरपादलका,

नगर, अंदबका नगर येथे रस्ता तयार करणे , ता.

दज. ठाणे.

कल्याण (एस.सी.क्षे त्र)
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खासदार स्थादनक क्षेत्र दवकास काययक्रमांतगयत केलेल्या कामांची माचय 2018 अखेरची सद्यश्स्थती
मा.खासदार डॉ. श्रीकांत शशदे वषय : सन 2014 ते माचय 2018

लोकसभा मतदार संघ: कल्याण (24)

(रुपये लाखात)
(1)

(2)

(3)

वकय

कामाचे नाव

प्रस्तादवत ददनांक

(4)

(5)

प्रशासकीय मान्यता
प्रशासकीय

अ.क्र.

6 कल्याण डोंदबवली महानगरपादलका क्षेत्रातील

01-04-2017

कायान्वयीन यंत्रणे चे
नांव

प्र.मा. ददनांक

(7)

(8)

कायान्वयीन

कामाची श्स्थती

यंत्रणे स

मान्यता

दवतदरत

रक्कम

केलेला दनधी

9.94

दपसवली प्र.क्र. 107 साईकंु ज अपाटय मेंट ते

30-05-2017 आयुक्त,

4.97

प्रगती पथावर

9.93

पुणय

7.46

प्रगती पथावर

1.49

प्रगती पथावर

5.81

प्रगती पथावर

7.46

प्रगती पथावर

9.94

प्रगती पथावर

4.97

प्रगती पथावर

2.03

प्रगती पथावर

9.94

प्रगती पथावर

कल्याण डोंदबवली

श्री.गणेश दरशन दबल्डींग पयंत रस्ता

महानगरपादलका,

कॉदक्रटीकरण करणे, ता. कल्याण

7 अंबरनाथ नगरपदरषद क्षेत्रातील पालेगाव

(6)

दज. ठाणे.
29-09-2016

9.94

प्रभाग क्रमांक 56, येथे मुख्य रस््यापासून

30-05-2017 मुख्यादधकारी,अंबरनाथ
नगरपदरषद.

रघुनाथ दहसकर यांच्या घरापयंत रस््याचे
डांबरीकरण करणे , ता. अंबरनाथ.

8 उल्हासनगर म.न.पा. प्र.क्र.31 (अ)

24-08-2016

14.92

उल्हासनगर-4 स्वगीय दकरणताई माने

30-05-2017 आयुक्त, उल्हासनगर
महानगरपादलका

प्रवेशद्वार ते मुक्तीबोध स्मशानभूमी रस्ता
बनदवणे, ता. उल्हासनगर
9 ठाणे महानगरपादलका क्षेत्रातील कौसा, मुंब्रा

26-09-2017

2.98

भागातील शाळा क्र. 73 या शाळे मध्ये

प्राथदमक, ठाणे म.न.पा

दडजीटल शाळा सादह्य खरे दी करणे, ता. ठाणे.

10 कल्याण डोंदबवली म.न.पा. प्र.क्र. 39

30-05-2017 दशक्षणादधकारी

24-08-2016

11.62

29-06-2017 आयुक्त, कल्याण

अशोक नगर, कल्याण (पूवय) ऊदूय

डोंदबवली

शाळे च्या पदरसरात 6 सीट सावयजदनक

महानगरपादलका.

शौचालय बांधणे, ता. कल्याण
11 उल्हासनगर म.न.पा. प्र.क्र.13-ब, प्रभाग

06-09-2016

14.92

सदमती क्षेत्र 2 येथे नाना नाणी उद्यानाचे

29-06-2017 आयुक्त, उल्हासनगर
महानगरपादलका

सुशोभीकरण करणे , ता. उल्हासनगर
12 उल्हासनगर म.न.पा. क्षे त्रातील प्रभाग क्र.

14-09-2016

19.89

12 (ब) उल्हासनगर, 1 येथील केंदब्रज

29-06-2017 आयुक्त, उल्हासनगर
महानगरपादलका

शोरुम(हहाया नालंदा अपाटय मेंट) ते
साईकुटीर अपाटय मेंट पयंत सी.सी. रस्ता
बनदवणे, ता. उल्हासनगर
13 उल्हासनगर म.न.पा. प्र.क्र. 27 ब, उल्हासनगर-

06-09-2016

9.95

4, चारं गबाबा नगर बॅरेक नं .1411 येथील

29-06-2017 आयुक्त, उल्हासनगर
महानगरपादलका

भंडारी उ्कषय समाजमंददर, मराठा सेक्शन-32
येथे सांस्कृदतक सभागृह बांधणे, ता.
उल्हासनगर.

14 अंबरनाथ तालुक्यातील (मलंगगड

04-05-2016

(वाडी), उसाटणे, नान्हे र, मांगरुळ,

4.06

करवले, पोसरी, शचचवली, नेवाळी,

29-06-2017 काययकारी अदभयंता,
ग्रादमण पाणी पुरवठा
दवभाग, दज.प.,ठाणे.

नेवाळी पाडा व खरड) येथे कूपनदलका व
हातपंप बांधणे .
15 कल्याण डोंदबवली महानगरपादलका

03-05-2017

19.88

29-06-2017 आयुक्त,

क्षेत्रातील प्र.क्र.40 मीनाताई ठाकरे हॉल,

कल्याण डोंदबवली

दशवाजीनगर येथे महानगरपादलकेच्या

महानगरपादलका,

आरदक्षत जागेवर सामादजक,

दज. ठाणे.

सांस्कृदतक सभागृह बांधणे, ता. कल्याण
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खासदार स्थादनक क्षेत्र दवकास काययक्रमांतगयत केलेल्या कामांची माचय 2018 अखेरची सद्यश्स्थती
मा.खासदार डॉ. श्रीकांत शशदे वषय : सन 2014 ते माचय 2018

लोकसभा मतदार संघ: कल्याण (24)

(रुपये लाखात)
(1)

(2)

(3)

वकय

कामाचे नाव

प्रस्तादवत ददनांक

(4)
प्रशासकीय

अ.क्र.

16 कल्याण डोंदबवली महानगरपादलका

(5)

प्रशासकीय मान्यता

11-04-2017

(6)
कायान्वयीन यंत्रणे चे
नांव

प्र.मा. ददनांक

यंत्रणे स
दवतदरत

रक्कम

केलेला दनधी

11.81

29-06-2017 आयुक्त,
कल्याण डोंदबवली

टाकीखाली ६ सीट शौचालय बांधणे, ता.

महानगरपादलका,

कल्याण

दज. ठाणे.
11-05-2017

(8)

कामाची श्स्थती

मान्यता

क्षेत्रातील ड प्रभाग समोरील पाण्याच्या

17 कल्याण डोंदबवली म.न.पा. प्र.क्र.96

(7)
कायान्वयीन

24.75

29-06-2017 आयुक्त, कल्याण

दवठठलवाडी येथील साईनगर, सुदशयन

डोंदबवली

चाळ पदरसरातील दशवसेना शाखेच्या

महानगरपादलका.

5.90

प्रगती पथावर

12.38

प्रगती पथावर

0.76

पुणय

0.89

पुणय

2.49

पुणय

12.43

प्रगती पथावर

7.49

प्रगती पथावर

9.95

प्रगती पथावर

9.95

प्रगती पथावर

32.56

प्रगती पथावर

मागील बाजुस असलेल्या नाल्याला
संरक्षण शभत बांधणे , ता. कल्याण
18 कळवा येथील श्री.शरद सखाराम पवार

08-11-2016

यांना कृदत्रम पाय बसदवणे, ता. ठाणे

0.76

29-06-2017 दजल्हा
शल्यदचदक्सक,
दव.सा. सामान्य

19 ददवा येथील श्री.सं तोष रामजी वानखे डे

11-11-2016

यांना कृदत्रम पाय बसदवणे, ता. ठाणे

0.89

रुग्णालय,
29-06-2017 दजल्हा

2.49

रुग्णालय,
29-06-2017 शल्य
दचदक्सक,

शल्यदचदक्सक,
दव.सा. सामान्य

20 श्री. दत्तात्रय दादा सांगळे – डोंदबवली,

25-05-2016

श्री. मंगलशसग उब्बी – उल्हासनगर व

दजल्हा सामान्य

श्री. प्रवीण दहरालाल जोशी – अंबरनाथ

रूग्णालय, दजल्हा ठाणे.

या अपंगांना इंदजन बसदवलेली 3 चाकी
गाडी खरे दी करणे.
21 कल्याण डोंदबवली म.न.पा. प्र.क्र.89

11-05-2016

मंगल राघोनगर, गणेश नगर, कपेवाडी

24.86

05-08-2017 आयुक्त,
कल्याण डोंदबवली

येथील रं जना अपाटय मेंट ते फेज २

महानगरपादलका,

लोकधारा रोड नाल्यावर सं रक्षक शभत

दज. ठाणे.

बांधणे, नाल्यावर स्लॅब टाकणे व रस्ता
तयार करणे , ता. कल्याण
22 कल्याण डोंदबवली महानगरपादलका

08-06-2017

14.99 05-08-2017

आयुक्त,

क्षेत्रातील प्र.क्र. 42 लोकग्राम पदरसरात

कल्याण डोंदबवली

ज्येष्ट्ठ नागदरकांसाठी दवरं गुळा केंद्र

महानगरपादलका,

बनदवणे, ता. कल्याण

दज. ठाणे.

23 उल्हासनगर महानगरपादलका क्षेत्रातील

08-06-2017

19.90 13-09-2017

प्रभाग क्र.13 मधील दसध्दाथय नगर

आयुक्त, उल्हासनगर
महानगरपादलका

पदरसरात उद्यान दवकसीत करणे. ता.
उल्हासनगर. (ददलत वस्ती)
24 उल्हासनगर महानगरपादलका क्षेत्रातील

20-06-2017

19.90 13-09-2017

प्रभाग क्र.17 मधील सेंरल पाकय हॉटे ल

आयुक्त, उल्हासनगर
महानगरपादलका

पासून प्रणय आडपवार यांच्या घरापयंत
रस्ता बनदवणे . ता. उल्हासनगर.
25 ठाणे महानगर पादलका क्षे त्रातील कळवा

27-06-2017

43.42 13-09-2017

दवभागीय रे ल्वे

रे ल्वे स्थानक व उल्हासनगर महानगर

हयवस्थापक,मध्य रे ल्वे

पादलका क्षे त्रातील उल्हासनगर रे ल्वे

मुंबई.

स्थानक येथे दडलक्स शौचालय बनदवणे,
ता. ठाणे
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खासदार स्थादनक क्षेत्र दवकास काययक्रमांतगयत केलेल्या कामांची माचय 2018 अखेरची सद्यश्स्थती
मा.खासदार डॉ. श्रीकांत शशदे वषय : सन 2014 ते माचय 2018

लोकसभा मतदार संघ: कल्याण (24)

(रुपये लाखात)
(1)

(2)

(3)

वकय

कामाचे नाव

प्रस्तादवत ददनांक

(4)

(5)

प्रशासकीय मान्यता
प्रशासकीय

अ.क्र.

26 कल्याण डोंदबवली म.न.पा आयरे गाव

29-04-2017

(6)
कायान्वयीन यंत्रणे चे
नांव

प्र.मा. ददनांक

यंत्रणे स
दवतदरत

रक्कम

केलेला दनधी

11.94 17-10-2017

आयुक्त, कल्याण
डोंदबवली

हयायामशाळा सादह्य घेणे, ता. कल्याण

महानगरपादलका.
08-06-2017

(8)

कामाची श्स्थती

मान्यता

येथे हयायामशाळा बांधणे व

27 कल्याण डोंदबवली महानगरपादलका

(7)
कायान्वयीन

14.92 17-10-2017

आयुक्त, कल्याण

क्षेत्रातील प्र.क्र. 85 येथील आजदे गाव

डोंदबवली

एमआयडीसी,डोंदबवली ( पूवय) पदरसरात

महानगरपादलका.

5.97

प्रगती पथावर

7.46

प्रगती पथावर

4.99

प्रगती पथावर

4.99

प्रगती पथावर

4.99

प्रगती पथावर

2.49

प्रगती पथावर

2.49

प्रगती पथावर

2.49

प्रगती पथावर

9.95

प्रगती पथावर

5.00

प्रगती पथावर

उद्यान दवकसीत करणे , ता. कल्याण
28 अंबरनाथ नगरपदरषद क्षे त्रातील प्रभाग

24-08-2017

9.99 27-12-2017

क्र.50 येथील हस्तदीप अपाटय मेंट ते

मुख्यादधकारी,अंबरनाथ
नगरपदरषद.

दप्रयदशयनी अपाटय मेंट पदरसरापयंत सीसी
पध्दतीने रस्ते तयार करणे . ता.अंबरनाथ
29 अंबरनाथ नगरपदरषद क्षे त्रातील प्रभाग

24-08-2017

9.99 27-12-2017

क्र.32 येथील कानसई गणपती मंदीर

मुख्यादधकारी,अंबरनाथ
नगरपदरषद.

पदरसरातील मै दानामध्ये ओपन
दजम,जॉशगग रॅक, 2 हायमास्ट दवद्युत
ददवे बसदवणे. ता.अंबरनाथ
30 अंबरनाथ नगरपदरषद क्षे त्रातील प्रभाग

24-08-2017

9.98 27-12-2017

क्र. 53 येथील दहाडा वसाहत

मुख्यादधकारी,अंबरनाथ
नगरपदरषद.

पदरसरातील मोकळया जागेत उद्यान
दवकसीत करणे. ता.अंबरनाथ
31 कल्याण डोंदबवली महानगरपादलका

24-08-2017

4.99 27-12-2017

आयुक्त, कल्याण

क्षेत्रातील धमय वीर आनंद ददघे

डोंदबवली

उद्यान,डोंदबवली (पूवय) येथे ओपन दजम

महानगरपादलका.

बांधणे ता. कल्याण
32 कल्याण डोंदबवली महानगरपादलका

01-09-2017

4.99 27-12-2017

आयुक्त, कल्याण

क्षेत्रातील प्र.क्र.76 नेरुरकर रोडवरील

डोंदबवली

स्व.मााँसाहे ब दमनाताई ठाकरे उद्यानात

महानगरपादलका.

ओपन दजम बनदवणे.
(एस.सी./एस.टी.क्षे त्र)ता. कल्याण
33 कल्याण डोंदबवली महानगरपादलका

26-08-2017

4.99 27-12-2017

आयुक्त, कल्याण

क्षेत्रातील प्रभाग क्र.76, दत्तनगर येथील

डोंदबवली

दव.दा.सावरकर उद्यानामध्ये ओपन

महानगरपादलका.

दजम बनदवणे. (एस.सी./ (एस.टी.क्षे त्र)
ता. कल्याण
34 अंबरनाथ नगरपदरषद क्षे त्रातील प्रभाग

12-09-2017

19.91 30-01-2018

क्र.44 मधील 121 या आरदक्षत

मुख्यादधकारी,अंबरनाथ
नगरपदरषद.

असलेल्या भूखंडावर बहु उद्दे शीय
ग्रंथालय,अभ्यादसका व स्पधापदरक्षा
मागयदशयन केंद्र बांधणे. (एस.सी/एस.टी.
क्षेत्र) ता.अंबरनाथ
35 अंबरनाथ नगरपदरषद क्षे त्रातील प्रभाग

31-08-2017

9.99 30-01-2018

क्र.39 येथील दचखलोली गाव व

मुख्यादधकारी,अंबरनाथ
नगरपदरषद.

दचखलोली ठाकुरपाडा येथे ओपनदजम
बांधणे. ता.अंबरनाथ
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खासदार स्थादनक क्षेत्र दवकास काययक्रमांतगयत केलेल्या कामांची माचय 2018 अखेरची सद्यश्स्थती
मा.खासदार डॉ. श्रीकांत शशदे वषय : सन 2014 ते माचय 2018

लोकसभा मतदार संघ: कल्याण (24)

(रुपये लाखात)
(1)

(2)

(3)

वकय

कामाचे नाव

प्रस्तादवत ददनांक

(4)

(5)

प्रशासकीय मान्यता
प्रशासकीय

अ.क्र.

36 अंबरनाथ नगरपदरषद क्षे त्रातील प्रभाग

24-08-2017

(6)
कायान्वयीन यंत्रणे चे
नांव

प्र.मा. ददनांक

(7)

(8)

कायान्वयीन

कामाची श्स्थती

यंत्रणे स

मान्यता

दवतदरत

रक्कम

केलेला दनधी

19.93 30-01-2018

क्र.46 खेर सेक्शन पदरसरातील उद्यान

मुख्यादधकारी,अंबरनाथ
नगरपदरषद.

9.96

प्रगती पथावर

7.32

प्रगती पथावर

9.94

प्रगती पथावर

5.00

प्रगती पथावर

9.96

प्रगती पथावर

9.75

प्रगती पथावर

5.00

प्रगती पथावर

7.50

प्रगती पथावर

10.00

प्रगती पथावर

दवकसीत करणे ता.अंबरनाथ
37 अंबरनाथ नगरपदरषद क्षे त्रातील प्रभाग

24-08-2017

14.64 30-01-2018

क्र.36 येथे बौध्द दवहार समाजमंदीर

मुख्यादधकारी,अंबरनाथ
नगरपदरषद.

बांधणे. ता.अंबरनाथ (एस.सी.क्षे त्र)
38 अंबरनाथ नगरपदरषद क्षे त्रातील प्रभाग

31-08-2017

19.87 30-01-2018

क्र.24 मधील इंददरा गाडय न पदरसरात

मुख्यादधकारी,अंबरनाथ
नगरपदरषद.

बहु उद्दे शीय समाजमंददर बांधणे .
ता.अंबरनाथ ददलत वस्ती (एस.सी. क्षे त्र)
39 कल्याण डोंदबवली महानगरपादलका

31-08-2017

9.99 30-01-2018

आयुक्त, कल्याण

क्षेत्रातील प्रभाग क्र.51 येथे गणे शघाट

डोंदबवली

बांधणे तसे च दशदक्रयादवधी व इतर

महानगरपादलका.

कारणांसाठी शेड बांधणे.

(एस.सी/एस.टी क्षेत्र) ता. कल्याण.
40 कल्याण डोंदबवली महानगरपादलका

09-10-2017

19.93 30-01-2018

आयुक्त, कल्याण

क्षेत्रातील प्रभाग क्र.86 दशवाजीनगर,

डोंदबवली

दपसवली रोड पदरसरात आठ सीटचे

महानगरपादलका.

शौचालय बांधणे, ता. कल्याण.
41 कल्याण डोंदबवली महानगरपादलका

31-08-2017

19.50 30-01-2018

आयुक्त, कल्याण

क्षेत्रातील प्र.क्र.39 येथील अशोकनगर

डोंदबवली

येथील वाकचौरे चाळ पदरसरात समाज

महानगरपादलका.

मंदीर बांधणे , (एस.सी./एस.टी.क्षे त्र)ता.
कल्याण
42 कल्याण डोंदबवली म.न.पा. प्र.क्र.106,

24-08-2017

9.99 30-01-2018

आयुक्त, कल्याण

शचचपाडा-नांददवली येथील नांददवली

डोंदबवली

तलाव पदरसरात ओपन जीम, जॉशगग

महानगरपादलका.

रॅक बांधणे, ता. कल्याण
43 कल्याण डोंदबवली म.न.पा. प्र.क्र.64

26-08-2017

14.99 30-01-2018

आयुक्त, कल्याण

मधील जुनी डोंदबवली येथील

डोंदबवली

कैलासनगर,रं गहहीला पदरसरात ओपन

महानगरपादलका.

दजम व जॉशगग रॅक व ज्येष्ट्ठ
नागदरकांसाठी कट्टा बांधणे, ता. कल्याण
44 कल्याण डोंदबवली महानगरपादलका

12-09-2017

19.99 30-01-2018

आयुक्त, कल्याण

क्षेत्रातील प्रभाग क्र.94 मधील

डोंदबवली

दमलींदनगर शाळा क्र.57 कल्याण (पूवय)

महानगरपादलका.

पदरसरात नागदरकांसाठी वाचनालय
बांधणे (एस.सी/एस.टी क्षे त्र) ता.

कल्याण.
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