आमदार
काया वयीन
यं णा

गावाचे नाव

था नक वकास काय म- 2017-18 मंजूर कामांची याद ( वधानसभा/ वधानप#रषद सद य)

कामाचे नांव

.मा. दनांक

&.मा. र(कम

14/02/2018

14.00

29/01/2018

9.91

29/01/2018

7.52

14/02/2018

13.84

13/12/2017

5.97

13/12/2017

14.96

29/01/2018

8.15

23/03/2018

13.39

14/02/2018

14.99

13/03/2018

14.99

13/03/2018

12.25

13/03/2018

3.28

13/03/2018

14.99

13/03/2018

14.40

14/02/2018

5.00

23/03/2018

1.28

मा.आ. सुरेश (भाऊ) खाडे, वधानसभा सद य, 0मरज वधानसभा मतदारसंघ
सावळी
टाकळी
टाकळी

नरवाड

कायकार
अ0भयंता, साव.
बांधकाम वभाग,
0मरज

टाकळी ता. मरज िज.सांगल येथे सभ
ु ाषनगर मधील नंद वाले वसाहतीम9ये

बेळंक!
खटाव
Oहै साळ

मालगाव

सलगरे
सलगरे

ामपंचायत मालक!"या मळकत #.405/3 खु+या जागेम9ये

सभामंडप बांधणे. (अनु.जाती/जमाती कर ता राखीव नधीमधून)
नरवाड ता. मरज िज.सांगल येथे तुकडे व6तीमधील

ामपंचायत मालक!चा सावज=नक र6ता मरु मीकरण करणे. (अनु.जाती/जमाती कर ता

राखीव नधीमधून)
कांचनपरु येथील

मालगाव

9ा.पा.पु. िज.प.

ामपंचायत मालक!"या टाकळी रोड ते राम पाट ल मळा र6ता मरु मीकरण करणे.

कांचनपरु

बोलवाड

काय. अ0भ.

टाकळी ता. मरज िज.सांगल येथे

कांचनपुर ता. मरज येथील

मालगाव

िज.प. सांगल

ामपंचायत मालक!"या मळकत #.164/1 मधील खु+या जागेत समाजमं दर/सभागह
ृ बांधकाम करणे.

कांचनपुर

मनपा सांगल

काय.अ0भ. इवद .

सावळी ता. मरज िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!चे संपत साळुंखे ते च>हाण म?यापय@त र6ता मरु मीकरण करणे.

ामपंचायत मालक!चे AवBल मंद र ते संपत साळंु खे घरापय@त र6ता काँ#!ट करण करणे.

बेळंक! ता. मरज िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!"या भम
ु ापन #.1130 जागेम9ये सभामंडप बांधकाम करणे.

खटाव ता. मरज येथील Eबरोबा मंद रासमोर

ामपंचायत जागेवर सभामंडप बांधणे. (ज मनGे फळ-225.00 चौ.मी.,इमारतीचे जोतेGे फळ-98.40

चौ.मी.,चटई Gे फळ-89.32 चौ.मी.)
Oहै साळ ता. मरज येथे

ामपंचायत मालक!"या स.स.नं.1926 मधील मोक?या जागेत सभामंडप बांधकाम करणे.

सां. म.कु.महानगरपा लका हQीतील मरज येथील महानगरपा लका मालक!चे भम
ू ापन #.21 मधील खु+या जागेम9ये सां6कृ=तक भवन बांधणे.
(ज मनGे

– 500.5 चौ.मी. इमारतीचे जोतेGे -108.00चौ.मी. चटई Gे -98.55 चौ.मी.)

मालगाव ता. मरज िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!"या मळकत #.601 व 602 मधील मोक?या जागेत सभामंडप बांधणे. (ज मनGे

-

95.00 चौ.मी. इमारतीचे जोतेGे - 89.49चौ.मी. चटई Gे -81.00 चौ.मी.)
बोलवाड ता. मरज िज.सांगल येथील गावातील मेन चौक येथे

ामपंचायत मालक!"या जागेवर एस.ट .Aपकअप शेड बांधकाम करणे. (ज मनGे

व जोतेGे - 15.00चौ.मी. चटई Gे -11.30 चौ.मी.)
मालगाव ता. मरज िज.सांगल येथील सभ
ु ाषनगर भागातील पWावती कॉलनी मधील

ामपंचायत मालक!चे

मोद उपा9ये घर ते आ[बास नदाफ

यांचे घरापय@त र6ता पे>ह ंग [लॉक बसAवणे.
मालगाव ता. मरज िज.सांगल येथील सभ
ु ाषनगर भागातील म=नषा कॉलनी मधील

ामपंचायत मालक!चे राजू अ6वले घर ते Aवजय गवळी घर

ते नंद ू पवार यांचे घरापय@त र6ता पे>ह ंग [लॉक बसAवणे.
सलगरे ता. मरज िज.सांगल येथे भम
ु ापन #.343/मालम\ता #.2135ब मधील खु+या जागेत सभामंडप बांधकाम करणे.
सलगरे येथील िज+हा प]रषद शाळा #.1 येथे Aवंधण Aवह र खुदाई क^न Aवजपंप बसAवणे.(मालम\ता #.2052)

काया वयीन
यं णा
9ा.पा.पु. िज.प.
िज>हा D डा
अ<धकार सांगल
0श:णा<धकार
(&ाथ.) िज.प.

गावाचे नाव
सलगरे
मरज

सांगल

मरज

सहा.िज>हा
नयोजन

कामाचे नांव

.मा. दनांक

&.मा. र(कम

सलगरे येथील िज+हा प]रषद शाळा #.2 येथे Aवंधण Aवह र खुदाई क^न Aवजपंप बसAवणे. (मालम\ता #.2078)

23/03/2018

1.28

31/03/2018

1.00

22/11/2017

2.00

31/03/2018

2.99

20/02/2018

0.84

28/11/2017

0.65

सांगल िज+हयाम9ये द.06 ते 09 ऑ`टaबर 2016 या कालावधीम9ये आयोिजत करbयात आले+या खो-खो 6पधc"या आयोजनावर ल खच
भागAवbयासाठe =नधी उपल[ध करणे.
महाराfg फुटबॉल मशन 1 मल यन या काय#माअंतगत राhयातील शाळा/महाAवiयालयांना फुटबॉलचे वाटप करbयासाठe =नधी उपल[ध करणे.
मरज शहरातील महाराfg शासनमा य

ाjत 100% अनुदा=नत lान

बोmधनी Aवiयालय, मरज या शाळे स 7 ई-ल=न@ग स6टम सAु वधा पुरAवणे.

मा.आ. सरु े श (भाऊ) खाडे, Aवधानसभा सद6य, मरज Aवधानसभा मतदारसंघ यांचे संपक कायालयाकर ता एक संगणक संच व एक कलर
मरज

A ट
ं रची सAु वधा पुरAवणे.

अ<धकार सांगल
िज>हा<धकार
अहमदनगर

कजत

कजत ता.कजत िज.अहमदनगर येथे राhयशासनातफc घेbयात येणा-या शवछ पती शवाजी चषक राhय6तर य क[बडी 6पधा

एकूण 0मरज वधानसभा मतदारसंघ - मंजूर कामे संAया- 21
मा.आ. सुधीर गाडगीळ, वधानसभा सद य, सांगल

177.68

वधानसभा मतदारसंघ

हर पुर

ह]रपुर ता. मरज िज.सांगल येथे =नळकंठ नगर येथील शाळे कडे जाणारा र6ता करणे.

08/08/2017

8.72

हर पुर

ह]रपुर ता. मरज िज.सांगल काळीवाट जवळ जाधव घरासमोर ल र6ता करणे.

08/08/2017

2.99

हर पुर

ह]रपुर ता. मरज िज.सांगल काळीवाट येथील रायगड चौक ते उपा9ये र6ता करणे.

08/08/2017

7.12

हर पुर

हर पुर ता. मरज िज.सांगल येथील कृfणाई पाक(पठाडे कॉलनीतील) अमल
ु चौगुले घरापय@त र6ता करणे

08/08/2017

3.04

हर परु

ह]रपरु ता. मरज िज.सांगल येथील गजानन कॉलनीमधील र6ता करणे.

08/08/2017

10.07

हर पुर

ह]रपुर ता. मरज िज.सांगल येथील Aवनायक नगरमधील र6ता करणे.

08/08/2017

2.06

08/08/2017

14.39

बुधगांव

बुधगाव ता. मरज िज.सांगल येथील lानेpवर नगर आbणjपा हलपनावर घर ते रAवंq भाकरे ते तानाजी पाट ल यांचे घरापय@त र6ता करणे.

बुधगांव

बुधगाव ता. मरज िज.सांगल येथील वाड #.5 नवजीवन चौक ते बबन Aवभत
ु े यांचे घरापय@त र6ता करणे.

08/08/2017

3.89

कनाळ

कनाळ ता. मरज िज.सांगल येथील वाड #.3 दादासो मो हते घर ते रघुनाथ शंदे यांचे घरापय@त र6ता काँ#!ट करण करणे.

08/08/2017

9.99

कनाळ

कनाळ ता. मरज िज.सांगल येथील रघुनाथ पाट ल (बापु) घर ते माrती पाट ल यांचे घरापय@त र6ता काँ#!ट करण करणे.

08/08/2017

6.99

बामणोल

बामणोल ता. मरज िज.सांगल येथील 6वागत कमान ते मळ
ु े यां"या घरापय@त सावज=नक र6ता करणे.

10/08/2017

7.24

बामणोल

बामणोल ता. मरज िज.सांगल येथील मेन रोड ते आशीष पाट ल यां"या घरापय@त

10/08/2017

5.99

सावज=नक र6ता करणे.

काया वयीन
यं णा

गावाचे नाव

कामाचे नांव

.मा. दनांक

&.मा. र(कम

बामणोल

बामणोल ता. मरज िज.सांगल येथील दल प बारणकर घर ते तुकाराम मगदम
ु यां"या घरापय@त सावज=नक र6ता करणे.

10/08/2017

6.52

बामणोल

बामणोल ता. मरज िज.सांगल येथील द\तनगर मेन रोड

10/08/2017

13.01

माधवनगर

माधवनगर ता. मरज िज.सांगल येथील वॉड #.5 मेनरोड ते संजय इंड6g जकडे जाणारा सावज=नक र6ता करणे.

10/08/2017

14.41

माधवनगर

माधवनगर ता. मरज िज.सांगल येथील वॉड #.3 हारगुडे घर ते शंदे घर जाणारा सावज=नक र6ता करणे.

10/08/2017

9.83

महानगर लका सांगल िज.सांगल अंतगत सांगल -ह]रपूर रोडवर ल लंगायत 6मशान भम
ु ी येथील कOपाऊंड भंत बांधणे.

10/08/2017

9.90

ते बंडू हांडे ते माग यां"या घरापय@त सावज=नक र6ता करणे.

कायकार

सांगल

अ0भयंता, साव.

जुनी धामणी

जुनी धामणी ता. मरज िज.सांगल येथील सरु े श वसंत कोळी घर ते शंकर बाळा कोळी घरापय@त गटर करणे.

08/08/2017

5.49

बांधकाम वभाग,

जुनी धामणी

जुनी धामणी ता. मरज िज.सांगल येथील परशराम भाऊ कोळी ते

08/08/2017

1.61

0मरज

जुनी धामणी

जुनी धामणी ता. मरज िज.सांगल येथील परशराम भाऊ कोळी ते भमराव शवराम कोळी घरापय@त गटर करणे.

08/08/2017

1.74

जुनी धामणी

जुनी धामणी ता. मरज िज.सांगल येथील मोहन म+हार सकट घर ते तक
ु ाराम धaडीबा शेडबाळे घरापय@त गटर करणे.

08/08/2017

4.22

जुनी धामणी

जुनी धामणी ता. मरज िज.सांगल येथील =नतीन अशोक मगदम
ु घर ते

08/08/2017

4.20

जुनी धामणी

जुनी धामणी ता. मरज िज.सांगल येथील श शकांत Aवलास रण दवे घर ते रमेश शंकर कोळी घरापय@त मरु मीकरण व र6ता करणे.

08/08/2017

3.11

10/08/2017

7.63

10/08/2017

9.67

08/08/2017

3.89

08/08/2017

7.64

08/08/2017

7.65

10/08/2017

21.14

10/08/2017

7.60

10/08/2017

10.00

सांगल वाडी

सांगल वाडी

बुधगांव

बुधगांव

बुधगांव
सांगल
बुधगांव
सांगल

काश अjपा कोळी घरापय@त गटर करणे.

काश आjपा कोळी घरापय@त गटर करणे.

महानगर लका सांगल िज.सांगल अंतगत सांगल वाडी येथील जो=तबानगर प]रसरातील द\तमंद र बाळे कंु q मठाजवळील साव=नक र6ता करणे.
महानगर लका सांगल िज.सांगल अंतगत सांगल वाडी येथील जुना समडोळी र6ता जो=तबानगर प]रसतील साईनगर 2 र ग+ल सावज=नक
र6ता करणे.
बुधगाव ता. मरज िज.सांगल येथील वाड #.6 मधील महे श संकपाळ घर ते ग>हाणकर दक
ु ान ते sीकांत बापू पाट ल घरापय@त र6ता करणे.
(अनु.जाती/जमाती राखीव नधी मधुन)
बुधगाव ता. मरज िज.सांगल येथील वाड #.4 जागत
ृ ी >यायाम मंडळ ते शवराज चौक र6ता करणे. (अनु.जाती/जमाती राखीव नधी मधुन)
बुधगाव ता. मरज िज.सांगल येथील वाड #.4 रामदास पाट ल घर ते रtफक कागले घरापय@त र6ता करणे. (अनु.जाती/जमाती राखीव नधी
मधुन)
महानगर लका सांगल िज.सांगल अंतगत येथील सट स>हc नं.3827 Aवsामबाग येथील महानगरपा लके"या जागेवर सामािजक सभागह
ृ बांधणे.
बुधगाव ता. मरज िज.सांगल येथील चौगुले डेअर ते मदरसा दगा सावज=नक र6\यावर आर.सी.सी. गटस

बांधणे

महानगर लका सांगल िज.सांगल अंतगत महानगरपा लका मालक!"या स>हc नं.12/6 ख+
ु या जागेवर 6वामी समथ नगर वानलेसवाडी येथे
सामािजक सभागह
ृ बांधकाम करणे.

काया वयीन
यं णा
िज>हा D डा
अ<धकार सांगल
िज>हा<धकार
अहमदनगर

गावाचे नाव

कामाचे नांव

.मा. दनांक

&.मा. र(कम

14/02/2018

0.50

28/11/2017

1.00

अuखल भारतीय बु9द बळ संघटना महाराfg राhय यां"या मा यतेने नुतन बु9द बळ मंडळ सांगल यांनी द.15 ते 19 vडसwबर 2017 दरOयान
सांगल

आयोिजत केले+या महाराfg राhय 9 वषाखाल ल मल
ु ां/मल
ु ं"या 6वतं

=नवड व अिजं`यपद बु9द बळ 6पधा 2017-18 कर ता =नधी उपल[ध

करणे.
अहमदनगर

राhय शासनातफc कजत िज.अहमदनगर येथे घेbयात येणा-या शवछ पती चषक राhय6तर य कबxडी 6पधcकर ता =नधी उपल[ध करणे.

एकूण सांगल

वधानसभा मतदारसंघ - मंजूर कामे संAया -33

233.25

मा.आ. जयंत पाट ल, वधानसभा सद य, इ लामपूर वधानसभा मतदारसंघ
शगांव
बहे
रे ठरे हरणाG
मरजवाडी
कसबे vड ज

ामपंचायतीजवळचा सावज=नक मy
ु य र6ता सध
ु ारणा करणे.

रे ठरे हरणाG ता. वाळवा िज. सांगल येथे सांगलकर-नांगरे व6ती र6ता ( ामीण माग #.70 दजा) सध
ु ारणा करणे.(एकूण अंतर282मी.)
मरजवाडी ता.वाळवा िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.11/1 म9ये खु+या जागेत सभामंडप बांधकाम करणे.

कसबे vड ज ता. मरज येथील >यापार संकुल शेजार

ामपंचायत मालक!"या गट नं.1138 (मालम\ता #.934) या जागेवर संरGक भंत बांधणे.

01/09/2017

8.99

01/09/2017

5.99

31/07/2017

3.99

08/08/2017

5.99

31/03/2018

4.99

काकाचीवाडी ता.वाळवा िज.सांगल येथे जयंत कॉलनीम9ये आर.सी.सी.गटस बांधकाम करणे. (एकूण अंतर 350 मी.)

31/07/2017

6.50

रे ठरे हरणाG

रे ठरे हरणाG ता.वाळवा िज.सांगल येथे mचलावळ पाणंद ( ामीण माग #.296) र6ता करणे.

08/08/2017

5.98

31/07/2017

4.49

31/07/2017

4.99

29/01/2018

0.00

29/01/2018

0.00

29/01/2018

0.00

29/01/2018

0.00

पोखण{

इ6लामपूर

बांधकाम व.
िज.प.

बहे ता.वाळवा िज.सांगल येथील

ामपंचायत मालक!"या मळकत #.823 जागेवर संरGण भंत बांधणे.

काकाचीवाडी

गोटuखंडी

काय.अ0भ. इवद

शगाव ता.वाळवा येथे वाड #.2 म9ये दवाणवाडा येथे

इ6लामपूर
इ6लामपूर
इ6लामपूर

गोटuखंडी ता.वाळवा िज.सांगल येथे र6\या"या कडेस संरGक भंत बांधकाम करणे. (झुंझार चौक र6ता मशीद ते माळी ग+ल मेन रोड पय@त )
पोखण{ ता.वाळवा िज.सांगल येथे अंतगत र6ता सध
ु ारणा करणे. (1.मेन रोड ते नारायण वायदं डे यांचे घर, 2.मेन र6ता ते कंु भार यांचे घर, 3.शंकर
कांबळे यांचे घर ते mचमाजी कांबळे यांचे घर एकूण अंतर 350 मी.)

इ6लामपूर ता.वाळवा येथे शवनगर वाड #.6 येथे सभ
ु ाष पलस
ु कर यांचे घर ते जा लंदर जाधव यांचे घरापय@त र6ता खडीकरण व डांबर करण
करणे अंतर 350मी. (काम द.29/01/2018 रोजी"या आदे शा वये रQ र`कम -r. 4.49 लG)
इ6लामपूर ता.वाळवा येथे शवनगर वाड #.6 येथे युवराज पाट ल घर ते जावेद म6 ी गॅरेज (अGरम हॉटे ल) र6ता डांबर करण करणे अंतर
400मी. (काम द.29/01/2018 रोजी"या आदे शा वये रQ र`कम -r. 2.79 लG)
इ6लामपूर ता.वाळवा येथे शवनगर वाड #.6 येथे चाँदतारा महु+ला र6ता #.01 रसल
म6 ी घर ते जगताप घर र6ता सध
ू
ु ारण करणे अंतर
350मी (काम द.29/01/2018 रोजी"या आदे शा वये रQ र`कम -r. 2.99 लG)
इ6लामपूर ता.वाळवा येथे शवनगर वाड #.6 येथे चाँदतारा महु+ला र6ता #.02 भमतारा बंगला ते जगताप घर र6ता सध
ु ारण करणे अंतर
350मी. (काम द.29/01/2018 रोजी"या आदे शा वये रQ र`कम -r. 2.99 लG)

काया वयीन
यं णा

गावाचे नाव
इ6लामपूर
इ6लामपूर

कामाचे नांव

.मा. दनांक

&.मा. र(कम

29/01/2018

0.00

29/01/2018

0.00

08/08/2017

3.49

08/08/2017

4.99

01/09/2017

4.49

01/09/2017

3.49

नवेखेड ता.वाळवा िज.सांगल येथे अंतगत सावज=नक र6ते सध
ु ारणा करणे.

01/09/2017

7.99

फाणcवाडी( शगाव) ता.वाळवा िज.सांगल येथे

29/01/2018

5.00

01/09/2017

6.99

28/12/2017

5.00

22/11/2017

9.99

22/11/2017

4.99

22/11/2017

11.99

22/11/2017

6.99

01/09/2017

3.99

29/01/2018

8.50

29/01/2018

8.49

14/02/2018

7.99

03/03/2018

5.99

इ6लामपूर ता.वाळवा येथे शवनगर वाड #.6 येथे चाँदतारा महु+ला र6ता #.03 मि6जद रोड र6ता सध
ु ारण करणे अंतर 350 मी. (काम
द.29/01/2018 रोजी"या आदे शा वये रQ र`कम -r. 2.99 लG)
इ6लामपूर ता.वाळवा येथे शवनगर वाड #.6 येथे चाँदतारा महु+ला भमतारा बंगला ते गजराज 6ट ल पय@त र6ता सध
ु ारण करणे अंतर 550
मी. (काम द.29/01/2018 रोजी"या आदे शा वये रQ र`कम -r. 4.99 लG)

बनेवाडी

बनेवाडी ता.वाळवा िज.सांगल येथे द लतव6ती म9ये

साखराळे

साखराळे ता.वाळवा िज.सांगल येथे राजाराम सॉ+वे`स बस 6टॉप ते अमोल पाट ल घरापय@त र6ता करणे.

लवणमाची
शरटे
नवेखेड
फाणcवाडी
नवेखेड
कवठे Aपरान
वाळवा
फाणcवाडी

आर.सी.सी गटस बांधणे.(अनु.जाती/जमाती राखीव नधीमधुन)

लवणमाची ता.वाळवा येथे शासक!य मालक!"या भम
ु ापन #.122-ब सावज=नक जागेम9ये 6टे ज बांधकाम करणे व तारे चे कंपाऊंड करणे.
शरटे ता.वाळवा येथे खोत वसाहतीकडे जाणारा सावज=नक र6ता सध
ु ारणा करणे.

ामपंचायत मालक!चे अंतगत र6ते काँ#!ट करण करणे.

नवेखेड ता.वाळवा िज.सांगल येथे चांदोल वसाहतीम9ये

कवठे Aपरान ता. मरज िज.सांगल येथे
वाळवा ता.वाळवा िज.सांगल येथे

ामपंचायती"या मालक!"या मालम\ता #.853 म9ये सभागह
ृ बांधकाम करणे.

ामपंचायत मालक!चा हंदकेसर पै.माrती माने 6मारकाकडे जाणारा र6ता सध
ु ारणा करणे.

ामपंचायत मालक!चे मळकत #.719 येथील सावज=नक जागेम9ये सामािजक सभागह
ृ बांधणे.

फाणcवाडी(बोरगाव) ता.वाळवा िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!चा सावज=नक मy
ु य र6ता डांबर करण करणे.

(बोरगाव)
कारं दवाडी
रोझावाडी
tक+लेमि"छं qगड

कवठे Aपरान
vड ज
इ6लामपूर
काय.अ0भ. इवद

Eबचुद

कारं दवाडी ता.वाळवा िज.सांगल येथील नAवन गावठाणा अंतगत

ामपंचायत मालक!चे सावज=नक र6ते सध
ु ारणा करणे. (अनु.जाती/जमाती

कर ता राखीव नधीमधून) Hद. 22 /03/2018 रोजीIया आदे शाJवये राखीव नधीमधून मंजूर
रोजावाडी ता.वाळवा िज.सांगल येथे दगा ते मy
ु य चौकापय@त

ामपंचायत मालक!चे सावज=नक र6\यावर पे>ह ंग [लॉक बसAवणे.

tक+लेमि"छं qगड ता. वाळवा येथे नंद वाले समाज व6ती भागात र6\या"या पुव बाजुला आर.सी.सी.गटस बांधकाम करणे. (अनु.जाती/जमाती
कर ता राखीव नधीमधून) Hद.22 /03/2018 रोजीIया आदे शाJवये राखीव नधीमधून मंजूर
कवठे Aपरान ता. मरज िज.सांगल येथे

मौ.vड ज ता. मरज िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!चा सांगल कवठे Aपरान र6\यापासन
ू हाळ र6ता मरु मीकरण व खडीकरण करणे.
ामपंचायत मालक!चा अंतगत र6ता सध
ु ारणा करणे व आर.सी.सी. गटस बांधकाम करणे.

इ6लामपूर ता.वाळवा येथील नगरपा लका इ6लामपूर अंतगत व मालक!"या =तरं गा चौक ते डांगे पेgोल पंपापय@त र6ता खडीकरण व डांबर करण
करणे. (अनु.जाती/जमाती कर ता राखीव नधीमधून) Hद. 22/03/2018 रोजीIया आदे शाJवये राखीव नधीमधून मंजूर
Eबचूद ता.वाळवा िज.सांगल येथील

ामपंचायत मालक!चे अंतगत र6ते डांबर करण करणे व र6\यालगत संरGक भंत बांधणे.

काया वयीन
यं णाइवद
काय.अ0भ.
बांधकाम व.

गावाचे नाव
इ6लामपूर

िज.प.
इ6लामपूर
इ6लामपूर
इ6लामपूर
इ6लामपूर
समडोळी

वाळवा

इ6लामपूर
आfटा

कामाचे नांव
इ6लामपूर ता.वाळवा िज.सांगल येथील शवनगर मधील नगर प]रषद मालक!चा सभ
ु ाष पलस
ू कर घर ते जा लंदर जाधव घर र6ता डांबर करण
करणे.
इ6लामपूर ता.वाळवा िज.सांगल येथील नगर प]रषद मालक!चा युवराज पाट ल घर ते जावेद म6 ी गॅरेज र6ता डांबर करण करणे.
इ6लामपूर ता.वाळवा िज.सांगल येथील शवनगर मधील नगर प]रषद मालक!चा रसल
म6 ी घर ते जगताप घर र6ता खडीकरण करणे.
ू
इ6लामपूर ता.वाळवा िज.सांगल येथील शवनगर मधील नगर प]रषद मालक!चा भमतारा बंगला ते जगताप घर र6ता खडीकरण करणे.
इ6लामपूर ता.वाळवा िज.सांगल येथील शवनगर मधील नगर प]रषद मालक!चा मिhजद र6ता खडीकरण करणे.
समडोळी ता. मरज िज.सांगल येथे वाड #.01 मधील

वाळवा ता.वाळवा िज.सांगल येथील कोट भागाम9ये

इ6लामपूर ता.वाळवा िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!"या गट नं.151/ मळकत #.18 म9ये >यायामशाळा बांधणे..

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.440 मधील खु+या जागेम9ये सभागह
ृ बांधणे.

भाग #.8 मधील अकबर मोह+ला ग+ल #.2,3,4 व 5 येथे र6ता डांबर करण व काँ#!ट करण करणे.

आfटा ता.वाळवा िज.सांगल येथील 6था=नक 6वराhय सं6थे"या मालक!चा सव}दय कारखाना कवठे Aपरान रोड ते धारmगर सावज=नक र6ता
मr
ु मीकरण व खडीकरण करणे.
पोखण{ ता.वाळवा िज.सांगल येथील माrती मं दरापासन
ू संतोषनगरकडे जाणारा 6था=नक 6वराhय सं6थे"या मालक!चा

पोखण{

र6ता खडीकरण व डांबर करण करणे. (अनु.जाती/जमाती कर ता राखीव नधीमधून) Hद.

.मा. दनांक

&.मा. र(कम

28/12/2017

5.99

28/12/2017

5.99

28/12/2017

3.99

28/12/2017

3.99

28/12/2017

3.99

29/01/2018

9.99

14/02/2018

9.99

29/01/2018

6.99

29/01/2018

4.99

14/02/2018

6.99

03/03/2018

9.99

ामीण माग #.61

/03/2018 रोजीIया आदे शाJवये राखीव नधीमधून

मंजूर
बावची

बावची ता.वाळवा िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.1120 मधील खु+या जागेवर सामािजक सभागह
ृ बांधकाम करणे.

मA
ु या<धकर न.प.

आfटा

आfटा ता.वाळवा येथील चौगुले पाणंद नंद वाले वसाहत मधील नगरप]रषद मालक!चा सावज=नक र6ता सध
ु ारणा करणे

26/03/2018

6.00

आMटा

आfटा

आfटा ता.वाळवा येथील माळी व6तीकडे जाणारा नगरप]रषद मालक!चा सावज=नक र6ता सध
ु ारणा करणे.

26/03/2018

6.00

एकूण इ लामपूर वधानसभा मतदारसंघ - मंजूर कामे संAया -45

247.16

मा.आ. 0शवाजीराव नाईक, वधानसभा सद य, 0शराळा वधानसभा मतदारसंघ
कुसळे वाडी
पाडळी

कुसळे वाडी ता. शराळा िज.सांगल येथील गावाअंतगत सावज=नक र6ते काँ#!ट करण करणे.

22/08/2017

8.17

पाडळी ता. शराळा येथील स9दे pवर व6तीकडे जाणारा र6ता खडीकरण करणे

01/09/2017

8.46

काया वयीन
यं णा

गावाचे नाव

कामाचे नांव

.मा. दनांक

&.मा. र(कम

तडवळे

तडवळे ता. शराळा येथील बोने पाणंद र6ता खडीकरण करणे

01/09/2017

8.00

फुपेरे

फुपेरे ता. शराळा येथील गांवदर पाणंद र6ता खडीकरण करणे

01/09/2017

7.49

01/09/2017

8.00

08/08/2017

10.47

खुजगांव ता. शराळा येथील मेणी ओढयापासन
ू कॅनॉल पय@तचा र6ता मरु मीकरण करणे

01/09/2017

2.35

वाकुडc बुqक
ु

वाकुडc बु.ता. शराळा िज.सांगल येथील

14/02/2018

7.86

शरसी

शरसी ता. शराळा िज.सांगल येथील

14/02/2018

7.49

22/08/2017

7.24

वाडीभागाई ता. शराळा िज.सांगल येथे हनुमान ग+ल व पाट ल ग+ल मधील र6ते काँ#!ट करण करणे.

08/08/2017

8.02

चरण ता. शराळा िज.सांगल येथील कंु भार ग+ल व 6वrप ग+ल मधील सावज=नक र6ता काँ#!ट करण करणे.

22/08/2017

10.00

22/08/2017

8.72

29/01/2018

3.16

कापर

काय. अ0भ.
साव.बांध.(पिNचम)
व. सांगल .

अ6वलेवाडी
खुजगांव

आरळा
वाडीभागाई
चरण
मrखेवाडी

कोकणेवाडी

काय. अ0भ.
साव.बांध.(पिNचम)
व. सांगल .

कापर ता. शराळा िज.सांगल येथे मy
ु य र6\यालगत संरGक भंत बांधणे व

ामपंचातय मालक!"या मालम\ता #.211/1 म9ये पे>ह ंग [लॉक

बसAवणे.
अ6वलेवाडी ता. शराळा िज.सांगल येथे

ामपंचायत कायालय ते वेस प]रसरामधील र6ते काँ#!ट करण करणे.

ामपंचायत मालक!चा नारजे व6तीकडे जाणारा सावज=नक र6ता डांबर करण करणे.
ामपंचायत मालक!चा नाटुलकर पाणंद सावज=नक र6ता खडीकरण करणे.

आरळा ता. शराळा येथील पुनवसन वसाहतीम9ये

मrखेवाडी ता. शराळा िज.सांगल येथील

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.1108 मोकळया जागेत पे>ह ंग [लॉक बसAवणे

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.४७७ मधील सावज=नक खु+या जागेवर सामािजक सभागह
ृ

बांधकाम करणे.
कोकणेवाडी ता. शराळा िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!"या मळकत #.1212 मधील खु+या जागेत >यायामशाळा बांधकाम करणे.

मणदरू

मणदरू ता. शराळा िज.सांगल येथील तुळशी ग+ल सावज=नक र6ता काँ#!ट करण करणे.

22/08/2017

10.00

Eबऊर

Eबऊर ता. शराळा िज.सांगल येथे

22/08/2017

11.38

दे वडc

दे वडc ता.वाळवा येथील नद कडे जाणरा पाणंद र6ता खडीकरण करणे

01/09/2017

7.50

mचकुडc

mचकुडc ता.वाळवा िज.सांगल येथील मातंग समाजाकडे जाणारा र6ता डांबर करण करणे. (अनु.जाती/जमातीचे काम)

01/09/2017

5.33

भाटवडे

भाटवडे ता.वाळवा येथील mचलाई मं दराकडे जाणारा र6ता काँ#!ट करण करणे

01/09/2017

3.99

22/08/2017

10.48

01/09/2017

9.00

ं
येलरू ता.वाळवा िज.सांगल येथील महादे व मं दर ते खंडोबा मं दर र6ता कॉ#!ट
करण करणे.

01/09/2017

2.57

धो ेवाडी ता.वाळवा िज.सांगल येथील कॅनॉलकडे जाणारा सावज=नक र6ता मरु मीकरण व खडीकरण करणे.

01/09/2017

6.00

कासेगाव
ऐतवडे बq
ु क
येलरू
धो ेवाडी

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.540 ख+
ु या जागेवर सामािजक सभागह
ृ बांधकाम करणे.

कासेगाव ता.वाळवा िज.सांगल येथील भमराव lानु कदम शेत ते संपत केशव पाट ल शेत पय@त तोडकर पाणंद सावज=नक र6ता खडीकरण
करणे.
ऐतवडे बq
ु क ता.वाळवा येथील

मख
ु िज+हा माग #ं.76 पासन
ू कमवीर हाय6कूलकडे जाणा-या र6\याची सध
ु ारणा करणे

काया वयीन
यं णा

गावाचे नाव

बहादरू वाडी
कंु डलवाडी
पेठ

कामाचे नांव
बहादरु वाडी ता.वाळवा िज.सांगल येथील सरकार वाxयापासन
ू मागासवग{य व6तीतुन कोरे गाव र6\याला जोडणारा र6ता डांबर करण करणे.

(अनु.जाती/जमाती कर ता राखीव नधीमधुन)
कंु डलवाडी ता.वाळवा िज.सांगल येथील घोडनपीर दे व6थानकडे जाणारा सावज=नक र6ता खडीकरण करणे.
पेठ ता.वाळवा िज.सांगल येथे मागासवग{य व6तीम9ये

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.1270/1 मधील खु+या जागेत सामािजक सभागह
ृ

बांधकाम करणे. (अनु.जाती/जमातीचे काम)
ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #. 424 खु+या जागेत >यायामशाळा बांधकाम करणे.

.मा. दनांक

&.मा. र(कम

22/08/2017

9.67

01/09/2017

8.00

01/09/2017

9.75

01/09/2017

8.92

कणदरू

कणदरू ता. शराळा िज.सांगल येथे

नाटोल

नाटोल ता. शराळा येथे मy
ु य ग+ल र6ता डांबर करण करणे.

01/09/2017

8.97

मांगले

मांगले ता. शराळा िज.सांगल येथे तालक
ु ा t#डांगणाम9ये पुrष खेळाडूकर ता 6व"छतागह
ृ बांधणे.

14/02/2018

7.64

काय.अ0भ. इवद
बांधकाम व.
िज.प.

एकूण 0शराळा वधानसभा मतदारसंघ - मंजूर कामे संAया -29

224.63

मा.आ. पतंगराव कदम, वधानसभा सद य, पलूस कडेगाव वधानसभा मतदारसंघ
काय. अ0भ.
9ा.पा.पु. िज.प.

भलवडी 6टे शन

काय.अ0भ. इवद

सांडगेवाडी

बांधकाम व.

दध
ु aडी
ƒOहनाळ

18/05/2017

2.97

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.450 खु+या जागेवर सामािजक सभागह
ृ बांधकाम करणे.

29/01/2018

6.99

ामपंचायत मालक!चे एकता #!डा पाbया"या टाक!पासन
ू गावडे घरापय@त र6ता डांबर करण करणे.

20/12/2017

4.99

20/12/2017

4.99

भलवडी 6टे शन ता.पलस
ू येथील पाणी पुरवठा योजना करणे.
सांडगेवाडी ता.पलस
ू िज.सांगल येथे
दध
ु aडी ता.पलस
ू िज.सांगल येथे

ƒOहनाळ ता.पलस
ू िज.सांगल येथील

ामपंचायत मालक!चे

ामपंचायत ते राजाराम वडर घर र6ता डांबर करण करणे.

घोगाव

घोगाव ता.पलस
ू िज.सांगल येथील जुना घोगांव ते कचरे व6ती मधील सावज=नक व हवाट चा र6ता सध
ु ारणा करणे.

14/02/2018

5.00

बांबवडे

बांबवडे ता.पलस
ू िज.सांगल येथील कदमव6ती येथे

14/02/2018

3.00

बांबवडे

बांबवडे ता.पलस
ू िज.सांगल येथे

29/01/2018

3.00

पलस
ू

पलस
ू ता.पलस
ू िज.सांगल येथे नगर प]रषद मालक!"या व नगर प]रषद हQीतील जु या पो लस 6टे शनकडे जाणा-या र6\याची सध
ु ारणा करणे.

29/01/2018

3.00

माळवाडी ता.पलस
ू िज.सांगल येथे

20/12/2017

1.99

14/02/2018

5.00

14/02/2018

2.00

03/03/2018

3.00

14/02/2018

3.00

माळवाडी
कंु डल
भलवडी

ामपंचायत मालक!"या र6\यास पे>ह ंग [लॉक बसAवणे.

ामपंचायत मालक!"या मिु 6लम दफनभम
ु ीकडे जाणा-या र6\यास पे>ह ंग [लॉक बसAवणे.

ामपंचायत मालक!चे वसगडे र6ता ते दभ
ु ाbणा चौगुले र6ता डांबर करण करणे.

कंु डल ता.पलस
ू िज.सांगल येथे गावठाण अंतगत
भलवडी ता.पलस
ू िज.सांगल येथे गावठाण अंतगत

ामपंचायत मालक!चा अंतगत र6ता सध
ु ारणा करणे.
ामपंचायत मालक!चा अंतगत र6ता डांबर करण करणे.

अंकलखोप

अंकलखोप ता.पलस
ू िज.सांगल येथे चौगुले व6तीलगत

हजारवाडी

हजारवाडी ता.पलस
ू िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!"या जागेवर संरGक भंत बांधणे.

ामपंचायत मालक!चे कोळी मळा ते Aवलास शंदे घर र6ता सध
ु ारणा करणे.

काया वयीन
यं णा

गावाचे नाव

खटाव
काय.अ0भ. इवद
बांधकाम व.

अंकलखोप

िज.प.
नागठाणे
खंडोबाचीवाडी
रामानंदनगर
पलस
ू
कंु डल

कंु डल

भलवडी

ƒOहनाळ

कामाचे नांव
खटाव ता.पलस
ू िज.सांगल येथे

&.मा. र(कम

14/02/2018

4.99

03/03/2018

4.99

03/03/2018

10.00

14/02/2018

4.00

03/03/2018

4.99

20/02/2018

2.00

06/03/2018

7.00

03/03/2018

4.00

03/03/2018

4.00

03/03/2018

1.00

06/03/2018

5.00

14/02/2018

5.00

14/02/2018

2.99

14/02/2018

4.99

ामपंचायत अंतगत भम
ू ापन #.773/2 मधील कƒ6थान/6मशानभम
ु ीस संरGण भंत बांधणे.

14/02/2018

3.00

ामपंचायत मालक!चे अंतगत र6ते सध
ु ारणा करणे.

14/02/2018

4.99

14/02/2018

4.99

ामपंचायत मालक!चे मालम\ता #.378 मधील समाजमं दर प]रसरात पे>ह ंग [लॉक बसAवणे व काँ#!ट करण

करणे. (अनु.जाती/जमाती कर ता राखीव नधीमधून)
अंकलखोप ता.पलस
ू िज.सांगल येथे मागासवग{य व6तीम9ये

ामपंचायत मालक!चा र6ता काँ#!ट करण करणे व आर.सी.सी. गटर बांधकाम

करणे. (अनु.जाती/जमाती कर ता राखीव नधीमधून)
नागठाणे ता.पलस
ू िज.सांगल येथील

ामपंचायत मालक!चा बालगंधव हाय6कुल ते

खंडोबाचीवाडी ता.पलस
ू िज.सांगल येथे

ामपंचायत कायालयपय@तचा र6ता डांबर करण करणे.

ामपंचायत मालक!चे मालम\ता #.131 मधील खु+या जागेत पे>ह ंग [लॉक बसAवणे.

रामानंदनगर ता.पलस
ू िज.सांगल येथील

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.448 मधील सावज=नक 6मशानभम
ु ीम9ये =नवारा शेड बांधणे व

सोईसAु वधा पुरAवणे.
पलस
ू पो लस ठाणे, पलस
ू ता.पलस
ू िज.सांगल येथे संगणक संच सAु वधा पुरAवणे.
कंु डल ता.पलस
ू िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.5425 मधील खु+या जागेम9ये समाजमं दर/सभागह
ृ बांधणे. (ज मन Gे

900 चौ.मी., इमारतीचे जोतेGे - 48.19 चौ.मी. चटई Gे - 42 चौ. म.)
कंु डल ता.पलस
ू िज.सांगल येथे बेघर वसाहतीम9ये य+लमा मं दर प]रसराम9ये

ामपंचायत मालक!चे जागेवर पे>ह ंग [लॉक बसAवणे व

आर.सी.सी गटस बांधणे. (अनु.जाती/जमाती कर ता राखीव नधीमधून)
भलवडी ता.पलस
ू िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!"या दावल म लक दगा प]रसरात सध
ु ारणा करणे. (काँ#!ट करण करणे व पे>ह ंग [लॉक

बसAवणे)
ƒOहनाळ ता.पलस
ू िज.सांगल येथील माrती मं दर पर सराम9ये

ामपंचायत मालक!चे

मालम\ता #.363 म9ये सध
ु ारणा करणे.(काँ#!ट करण

करणे व पे>ह ंग [लॉक बसAवणे.)
नेल„ ता.कडेगाव िज.सांगल येथे

नेल„

.मा. दनांक

(ज मन Gे

-

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.703 मधील ख+
ु या जागेम9ये समाजमं दर/सभागह
ृ बांधकाम करणे.

– 25*29= 725 चौ.फुट/67.35 चौ.मी., इमारतीचे जोतेGे - 42.00 चौ.मी. चटई Gे - 36.23 चौ. म.) (अनु.जाती/जमाती

कर ता राखीव नधीमधून)
शाळगांव
वांगरे ठरे
(शाळगाव)
करांडेवाडी

शाळगांव ता.कडेगाव िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!चे मालम\ता #.375 म9ये सभामंडप बांधकाम करणे.

वांगरे ठरे (शाळगांव) ता.कडेगाव िज.सांगल येथे
करांडेवाडी ता.कडेगाव िज.सांगल येथे

काय.अ0भ. इवद

खेराडे Aवटा

खेराडे(Aवटा) ता.कडेगाव िज.सांगल येथे

बांधकाम व.

हंगणगाव

हंगणगाव बु.ता.कडेगाव िज.सांगल येथे

िज.प.

येडे

येडे ता.कडेगाव िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!चे मालम\ता #.1312 मधील ख+
ु या जागेम9ये पे>ह ंग [लॉक बसAवणे.

ामपंचायत मालक!चे अंतगत र6ते सध
ु ारणा करणे.

ामपंचायत मालक!चे अंतगत र6ते सध
ु ारणा करणे.

काया वयीन
यं णा

गावाचे नाव

कामाचे नांव

उपाळे मायणी

मौ.उपाळे मायणी ता.कडेगाव िज.सांगल येथील

आंबेगाव

मौ.आंबेगाव ता.कडेगाव िज.सांगल येथे

अमरापूर

अमरापूर ता.कडेगाव िज.सांगल येथे

वांगी

ामपंचायत मालक!चे अंतगत र6ते सध
ु ारणा करणे.

ामपंचायत मालक!चे अंतगत र6ते सध
ु ारणा करणे.
ामपंचायत मालक!चे अंतगत र6ता सध
ु ारणा करणे.

वांगी ता.कडेगाव िज.सांगल येथे मागासवग{य वसाहतीम9ये
समाजमं दर/सभागह
ृ बांधणे. (ज मन Gे

-

ामपंचायत मालक!"या मळकत #.861/अ मधील खु+या जागेम9ये

667 चौ.फूट/71.76 चौ.मी., चटई Gे - 45 चौ. म.) (अनु.जाती/जमाती कर ता राखीव नधीमधून )

.मा. दनांक

&.मा. र(कम

03/03/2018

5.00

03/03/2018

4.99

14/02/2018

4.99

03/03/2018

6.99

अप शंगे

अप शंगे ता.कडेगाव िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!चे अंतगत र6ते काँ#!ट करण करणे व गटर बांधकाम करणे.

14/02/2018

4.99

काय. अ0भ.

सोनसळ

सोनसळ ता.कडेगाव िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!चे अंतगत र6ते कॉ#!ट करण करणे व गटर बांधकाम करणे.

06/03/2018

10.00

सा.बां. व. 0मरज

कंु भारगाव

13/03/2018

7.00

कंु भारगाव ता.कडेगाव िज.सांगल येथील

ामपंचायत मालक!चे अंतगत र6ते डांबर करण करणे.

एकूण पलूस कडेगाव वधानसभा मतदारसंघ - मंजूर कामे संAया -37

170.82

मा.आ. अ नल बाबर, वधानसभा सद य, खानापूर आटपाडी वधानसभा मतदारसंघ
mचखलगोठण ता.तासगाव िज.सांगल येथे mचखलगोठण ते पाट ल व6ती शवार र6ता मरु मीकरण व खडीकरण करणे.

08/08/2017

2.49

मौजे वाझर ता.खानापरु िज.सांगल येथे

05/07/2017

6.99

22/11/2017

4.99

28/12/2017

7.00

28/07/2017

5.00

मौ.करगणी ता.आटपाडी िज.सांगल येथे करगणी ते मळ
ु ीकव6ती र6ता मरु मीकरण करणे.

08/08/2017

2.99

कचरे वाडी

कचरे वाडी ता.तासगाव िज.सांगल येथे अंतगत सावज=नक र6ते काँ#!ट करणक करणे.

01/09/2017

5.00

हातनोल

हातनोल ता.तासगाव िज.सांगल येथे गावठाण अंतगत र6ते करणे.

08/08/2017

4.99

मौ.बलवडी (भा.) ता.खानापूर िज.सांगल येथील बलवडी फाटा येथे सावज=नक र6\यावर एस.ट . Aपकअप शेड बांधणे.

22/11/2017

2.99

गाड{ ता.खानापरू िज.सांगल येथील पवई टे क येथे सावज=नक र6\यावर एस.ट . Aपकअप शेड बांधणे.

22/11/2017

2.99

वलवण ता.आटपाडी िज.सांगल येथे हाय6कुल (जानकर व6ती) जवळ सावज=नक जागेवर एस.ट . Aपकअप शेड बांधकाम करणे

01/09/2017

2.99

08/08/2017

6.99

08/08/2017

2.99

mचखलगोठण
वाझर
पारे
हातनूर
दघंची
करगणी

बलवडी
गाड{
वलवण
हंगणगादे
(मदने मळा)
गोमेवाडी

ामपंचायत मालक!"या मळकत #.02 म9ये ख+
ु या जागेवर सभामंडप बांधकाम करणे.

पारे ता.खानापरू िज.सांगल येथे बौ9द Aवहारा"या बाजल
ु ा
हातनूर ता.तासगाव िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.359(1) सावज=नक जागेवर सभामंडप बांधणे.

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.1246 मधील खु+या जागेम9ये सभामंडप बांधणे.

दघंची ता.आटपाडी िज.सांगल येथे राजधानी चौक ते अमोल मोरे यांचे घरापय@त र6ता काँ#!ट करण करणे.

हंगणगादे (मदनेमळा( ता.खानापूर िज.सांगल येथे
मौ.गोमेवाडी ता.आटपाडी िज.सांगल येथील

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.660 म9ये सभामंडप बांधकाम करणे.

ामपंचायत मालक!"या गटनं.370 म9ये मालम\ता #.107 मधील अ6ती\वात असले+या बौ9द

समाजमंद राची दr
ु 6ती करणे. (अनु.जाती/जमाती कर ता राखीव नधीमधुन)

काया वयीन
यं णा

गावाचे नाव
तांदळगाव

मांजडc
खांजोडवाडी
लंगीवरे
करगणी
काय.अ0भ. इवद

दघंची

बांधकाम व.
िज.प.

पंच लगनगर
बलवडी
रे वणगाव
नेलकरं जी
कांचनपुर (कावc)
माहुल
बनपुर

कामाचे नांव
तांदळगाव ता.खानापूर िज.सांगल येथे AवBल मं दरासमेार
मांजडc ता.तासगाव िज.सांगल येथे रामोशी ग+ल म9ये

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.02 सावज=नक जागेवर सभामंडप बांधणे.

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.224 मधील खु+या जागेम9ये सां6कृ=तक भवन

बांधणे.
मौ.खांजोडवाडी ता.आटपाडी िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!"या जागेवर सां6कृ=तक भवन बांधणे

मौ. लंगीवरे ता.आटपाडी िज.सांगल येथे गोयाबा मं दरसमोर ल
मौजे करगणी ता.आटपाडी येथे

ामपंचायत मालक!"या जागेवर संरGण भंत बांधकाम करणे.

ामपंचायत मालक!"या गट नं. 1978 म9ये पे>ह ंग [लॉक बसAवणे. (सदर काम Hदनांक 03/03/2018 रोजीIया

आदे शाJवये रP झाले आहे कामाची र(कम R.2.99 ल:)
दघंची ता.आटपाडी िज.सांगल येथील सरु ापूर पेठ दघंची या ठकाणी माrती मं दराजवळ

ामपंचायत मळकत #.345 मधील खु+या जागेत

सभामंडप बांधणे
पंच लंगनगर ता.खानापूर येथे माय`का मं दरसमोर

ामपंचायत मालक!"या मळकत #.153 मधील खु+या जागेम9ये सां6कृ=तक भवन

बांधकाम करणे. (जागेचे :ेSफळ – 273.23 चौ.मी., इमारतीचे जोते:ेS – 54.65 चौ.मी.,चटई :ेS – 48.00चौ.मी.)
मौ.बलवडी(खा.) ता.खानापूर िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!चे अंतगत र6ते पे>ह ंग [लॉक बसAवणे.

रे वणगाव ता.खानापूर िज.सांगल येथे मातंग समाजाकर ता

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.481 म9ये सभामंडप बांधणे.

(अनु.जाती/जमाती कर ता राखीव =नधी मधुन)
नेलकरं जी ता.आटपाडी येथील बाळासो नामदे व पवार ते अ भम यू भोसले यांचे घरापय@त गटर बांधकाम करणे.
मौ.कांचनपूर (कावc) ता.खानापूर िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!"या मळकत #. 926 मधील खु+या जागेवर अ‡या सका बांधणे

(अन.ु जाती/जमाती कर ता राखीव नधीमधुन)

माहूल ता.खानापूर िज.सांगल येथे 6था=नक 6वराhय सं6थे"या मालक!"या काळ ओˆयावर पाईप मोर बांधणे.
बनपुर ता.आटपाडी िज.सांगल येथील

नवीन

ामपंचायत इमारतीसमोर

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.1370 म9ये पे>ह ंग [लॉक

बसAवणे.

बनपुर

बनपुर ता.आटपाडी िज.सांगल येथील ह]रजन समाज मंद रासमोर

करगणी

मौ.करगणी ता.आटपाडी िज.सांगल येथील

करगणी

मौ.करगणी ता.आटपाडी िज.सांगल येथे Aपbया"या पाणीपुरवठा टाक!जवळ

करगणी

मौ.करगणी ता.आटपाडी िज.सांगल येथे माळवाले वाडा जवळील सावज=नक ठकाणी गटार बांधकाम करणे.

हवतड

मौ. हवतड ता.आटपाडी

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.433 म9ये पे>ह ंग [लॉक बसAवणे.

ामपंचायत मालक!"या मळकत नं 2 अ म9ये पे>ह ंग [लॉक बसAवणे.
ामपंचायत मालक!चा सावज=नक र6ता करणे.

ामपंचायत मळकत #.131 म9ये >यायामशाळा बांधणे. (जागेचे Gे फळ 1021.93 चौ.मी.,इमारतीचे जोते Gे फळ

59.50 चौ.मी.,चटई Gे फळ 48.67)

.मा. दनांक

&.मा. र(कम

22/11/2017

6.99

28/12/2017

10.00

28/12/2017

6.99

22/11/2017

4.99

03/03/2018

0.00

28/11/2017

7.99

22/03/2018

6.99

28/12/2017

7.99

28/11/2017

6.99

28/11/2017

4.99

14/02/2018

6.99

13/03/2018

8.49

14/02/2018

2.99

14/02/2018

2.99

14/02/2018

2.99

14/02/2018

2.99

14/02/2018

2.00

31/03/2018

7.00

काया वयीन
यं णा

गावाचे नाव

कामाचे नांव

साळ शंगे

साळ शंगे ता.खानापूर िज.सांगल येथे

साळ शंगे

मौ.साळ शंगे ता.खानापरू येथे

Aपंपर बु.

ामपंचायत मालक!चा साळ शंगे ते इं दरानगर र6ता खडीकरण व डांबर करण करणे.

ामपंचायत मालक!चा साळ शंगे ते भांबडc र6ता करणे.

मौ.Aपंपर बु.ता.आटपाडी येथील स9दनाथ मं दरसमोर

ामपंचायत मालक!"या मळकत #.149 मधील ख+
ु या जागेम9ये पे>ह ंग [लॉक बसAवणे,

संरGक भंत बांधणे व चौथरा बांधणे.

बाळे वाडी

बाळे वाडी ता.आटपाडी येथील

आटपाडी

आटपाडी ता.आटपाडी येथील नांगरे मळा येथे स9दनाथ मं दरसमोर

पळसखेल

ामपंचायत मालक!चा बाळे वाडी ते प\क!मळा र6ता मरु मीकरण करणे.

मौ.पळसखेल ता.आटपाडी येथील हनुमान मं दरासमोर

ामपंचायत मालक!चे सावज=नक जागेवर पे>ह ंग [लॉक बसAवणे.

ामपंचायत मालक!"या मळकत #.01 मधील खु+या जागेम9ये सभामंडप बांधकाम

करणे. (जागेचे :ेSफळ – 500 चौ.मी., इमारतीचे जोते:ेS – 63.14 चौ.मी.,चटई :ेS – 55.98 चौ.मी.)

.मा. दनांक

&.मा. र(कम

13/03/2018

6.99

23/03/2018

0.99

22/03/2018

2.99

22/03/2018

2.99

22/03/2018

2.99

22/03/2018

6.99

काय. अ0भ.

गोमेवाडी

मौ.गोमेवाडी ता.आटपाडी िज.सांगल येथील सरगरव6ती येथील सावज=नक Aपbया"या पाbयाची पाईप लाईन करणे.

08/08/2017

2.99

9ा.पा.पु. िज.प.

करगणी

करगणी ता.आटपाडी िज.सांगल येथील ल‰मीनगर(दबडेव6ती) म9ये सावज=नक ठकाणी पाbयाची पाईप लाईन करणे.

13/03/2018

2.97

मौजे गाड{ ता.खानापूर येथे

23/03/2018

1.50

28/11/2017

3.94

काय.अ0भ. सा.बां.
वWयत
ु व. को>हापूर

काय. अ0भ.
सा.बां(पिNचम) व.

गाड{

जaधळuखंडी

ामपंचायती समेार ल पटांगणाम9ये सावज=नक ठकाणी 9 मीटर हायमा6ट पोल उभारणे.

जaधळuखंडी ता.खानापूर िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!चे अंतगत र6ते करणे.

एकूण खानापूर आटपाडी वधानसभा मतदारसंघ - मंजूर कामे संAया -37

194.10

मा.आ. सुमन आर. आर.पाट ल, वधानसभा सद य, तासगाव क.महांकाळ वधानसभा मतदारसंघ
शरढोण
लोणारवाडी

कवठे महांकाळ
कवठे महांकाळ
वायफळे

22/06/2017

8.28

01/09/2017

6.99

28/07/2017

6.99

कवठे महांकाळ ता.कवठे महांकाळ िज.सांगल येथे जत रोड ते थबडेवाडी(म+
ु ला व कोfट व6ती) र6ता करणे. (एकूण अंतर 1000मी.)

28/07/2017

6.99

मौजे वायफळे ता.तासगाव िज.सांगल येथे रामचंq द\तु पाट ल यांचे घर ते पांडूरं ग पाट ल यांचे घरापय@त(बाjपामळाम9ये जाणारा) र6ता करणे.

19/07/2017

9.00

शरढोण ता.कवठे महांकाळ येथील जोतीबा मंद र ते नवीन वसाहत येथे नळ पा.पु.पाईप लाईन करणे
लोणारवाडी ता.कवठे महांकाळ येथे लोणारवाडी-धळ
ु गाव र6\यापासन
ू मज
ु ावर व6तीकडे जाणारा सावज=नक र6ता खडीकरण व डांबर करण करणे.
कवठे महांकाळ िज.सांगल येथे कवठे महांकाळ माळे वाडी (माळे वाडी Aवठुरायाचीवाडी

ा.मा.6 भाग राhयमाग-153 ते माळे वाडी 1/100 ते 1/800)

र6ता खडीकरण व डांबर करण करणे.

काया वयीन
यं णा

गावाचे नाव

कामाचे नांव

नागेवाडी

नागेवाडी ता.तासगाव िज.सांगल येथे

लंगरपेठ

लंगरपेठ ता.कवठे महांकाळ िज.सांगल येथे

=नमणी

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.03 मधील मोक?य जागेत सामािजक सभागह
ृ बांधकाम करणे.
ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.370 खु+या जागेत सभागह
ृ बांधकाम करणे.

=नमणी तुरची ता.तासगाव िज.सांगल येथे र6\यापासन
ू येळावीकडे जाणारा (राजाराम लग
ु डे घर ते येळावीकडे जाणारा र6ता तासगाव इिजमा 83
) खडीकरण व डांबर करण करणे.

.मा. दनांक

&.मा. र(कम

01/09/2017

7.49

01/09/2017

7.49

01/09/2017

8.99

अंजनी

अंजनी ता.तासगाव िज.सांगल येथे माuणक चौक ते 6मशानभम
ु ीकडे जाणारा सावज=नक र6ता करणे.

01/09/2017

7.99

अंजनी

अंजनी ता.तासगाव िज.सांगल येथे सावज=नक 6मशानभम
ु ी Aवकसीत करणे.

01/09/2017

5.99

दे शंग

दे शंग ता.कवठे महांकाळ येथे

01/09/2017

7.49

01/09/2017

7.49

01/09/2017

6.99

रांजणी

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.843 द लतव6तीम9ये सामािजक सभागह
ृ बांधकाम करणे.

रांजणी ता.कवठे महांकाळ िज.सांगल येथे

ामपंचात मालक!"या भम
ु ापन #.693/मालम\ता #.275 मधील मोक?या जागेत सामािजक सभागह
ृ

बांधकाम करणे.

उपळावी

उपळावी ता.तासगाव िज.सांगल येथे

उपळावी

उपळावी ता.तासगाव िज.सांगल येथे रं गराव पाट ल यांचे घर ते गणपती जाधव यांचे घरापय@त र6ता काँ#!ट करण करणे. (एकूण अंतर 85मी.)

28/07/2017

2.99

ढालगांव

ढालगांव ता.कवठे महांकाळ िज.सांगल येथे द लतव6तीम9ये सावज=नक 6मशानभम
ु ी म9ये शेड बांधणे.(अनु.जाती/जमाती राखीव नधी मधुन)

22/11/2017

4.99

कुमठे ता.तासगाव येथे

31/03/2018

0.00

28/07/2017

4.99

खर शंग ता.कवठे महांकाळो अंतगत सावज=नक र6\यावर पे>ह ंग [लॉक बसAवणे.

01/09/2017

4.99

हरोल ता.कवठे महांकाळ येथे हनुमान मंद र ते मरज र6त खडीकरण व डांबर करण करणे.

01/09/2017

7.49

14/03/2018

4.99

कaगनोळी ता.कवठे महांकाळ िज.सांगल येथे आर.सी.सी. गटस बांधकाम करणे.

01/09/2017

9.99

द हवडी

दह वडी ता.तासगाव िज.सांगल येथे दह वडी ते जाधवमळा जाणारा सावज=नक र6ता मरु मीकरण करणे.

01/09/2017

2.99

बोरगांव

बोरगांव ता.कवठे महांकाळ येथे Aवठल जाधव घर ते पाट ल व6ती र6ता डांबर करण करणे.

22/06/2017

9.99

कुमठे
Aवठूरायाचीवाडी
काय.अ0भ. इवद

खर शंग

बांधकाम व.

हरोल

िज.प.

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.545 मधील मोक?या जागेत सामािजक सभागह
ृ बांधकाम करणे.

ामपंचायत इमारत ते इलाखा र6ता काँ#!ट करण करणे व गटस बांधणे. (Hद.31/03/2018 Iया आदे शाJXये रदद झाले)

मौजे Aवठुरायचीवाडी ता.कवठे महांकाळ िज.सांगल येथे य+लमा मंद रसमोर ल

ामपंचायत मालक!"या जागेत/र6\यावर पे>ह ंग [लॉक

बसAवणे.(अंतर 50मी.)

हंगणगाव ता.क.महांकाळ िज.सांगल येथील द लत व6तीमधील मराठe शाळे "या पाठeमागून जाणारा र6ता ते भाऊसाहे ब
हंगणगाव

>हनमाने यांचे

घरापय@त र6ता खडीकरण करणे. (अनु.जाती/जमाती कर ता राखीव नधीमधून) (Hद.30/05/2018 रोजीIया आदे शाJवये सदर काम

डांबर करण ऐवजी खडीकरण असे मंजूर झाले आहे .)
कaगनोळी

काया वयीन
यं णा

गावाचे नाव
बोरगांव
अ ण धळ
ु गांव
शरगांव (क)
लोढे
तुरची

=नमणी

जायग>हाण

&.मा. र(कम

22/06/2017

2.49

अ णधळ
ु गाव ता.कवठे महांकाळ िज.सांगल येथे सŠाट भोसले यांचे घर ते मy
ु य र6ता काँ#!ट करण करणे. (एकूण अंतर 45मी.)

28/07/2017

1.99

मौ. शरगाव(क) ता.तासगाव िज.सांगल येथे गावांतगत सावज=नक र6ते करणे व आर.सी.सी.गटस बांधकाम करणे.

01/09/2017

6.99

मौ.लोढे ता.तासगाव िज.सांगल येथे एस.ट .6टँ ड ते 6मशानभम
ु ीकडे जाणारा सावज=नक र6ता खडीकरण व डांबर करण करणे.

01/09/2017

8.99

01/09/2017

9.99

01/09/2017

6.99

22/11/2017

6.99

बोरगांव ता.कवठे महांकाळ येथे खंडोबा मंद रासमोर ल चौकात पे>ह ंग

.तुरची ता.तासगाव िज.सांगल येथे

[लॉक बसAवणे.

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.2158 मधील मोक?या जागेत >यायामशाळा बांधणे व वॉल कंपाउं ड

बांधणे.
मौ.=नमणी ता.तासगाव िज.सांगल येथे द लत व6तीमधील

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.359 मधील मोक?या जागेत सभामंडप बांधणे.

(अनु.जाती/जमाती कर ता राखीव नधीमधुन)
जायग>हाण ता.कवठे महांकाळ िज.सांगल येथे द लतव6तीम9ये

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.157 सावज=नक जागेवर सामािजक

सभागह
ृ बांधणे. (अनु.जाती/जमाती राखीव नधीमधुन)
मौजे मतकुणक! ता.तासगाव िज.सांगल येथे hयो=तबा मं दर ते पाट ल व6ती र6ता काँ#!ट करण करणे.

01/09/2017

2.99

मतकुणक!

मतकुणक! ता.तासगाव िज.सांगल येथे नलवडेव6तीकडे जाणारा सावज=नक र6ता मरु मीकरण करणे.

01/09/2017

2.99

नागाव(क.)

नागांव (क) ता.तासगाव िज.सांगल येथे

01/09/2017

2.99

नागाव(क.)

नागाव (क.) ता.तासगाव िज.सांगल येथे शंकर नारायण पाट ल घर ते सभ
ु ाष पाट ल यांचे घरापय@त सावज=नक र6ता काँ#!ट करण करणे.

01/09/2017

2.99

मौजे वायफळे ता.तासगाव येथे म6
ु ल म दफन भम
ु ीकडे जाणारा काँ#!ट करण र6ता तयार करणे.

01/09/2017

3.00

31/03/2018

3.00

31/03/2018

2.99

22/11/2017

1.99

01/09/2017

6.99

19/07/2017

9.12

खुजगाव
खुजगाव
Aवठूरायाचीवाडी

सा.बां(पिNचम) व.

.मा. दनांक

मतकुणक!

वायफळे

काय. अ0भ.

कामाचे नांव

मौजे खुजगाव ता.तासगाव येथील

ामपंचायत मालक!चा सावज=नक र6ता काँ#!ट करण करणे.

ामपंचायत मालक!चा रावसाहे ब पाट ल यांचे घर ते संपत रामु पाट ल व sीकांत कदम ते बाळासाहे ब कदम

यांचे घरापय@त जाणारा काँ#!ट करण र6ता तयार करणे.
मौजे खुजगाव ता.तासगाव येथील

ामपंचायत मालक!चा भानुदास गोपाळ पाट ल यांचे घर ते रमेश भगवान जाधव यांचे घरापय@त जाणारा

काँ#!ट करण र6ता तयार करणे.
Aवठुरायाचीवाडी ता.कवठे महांकाळ िज. सांगल येथे

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.208 मधील जागेस संरGण भंत बांधणे.

वंजारवाडी

वंजारवाडी ता.तासगाव येथे

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.366 म9ये >यायामशाळा बांधणे.

वंजारवाडी

मौजे वंजारवाडी ता.तासगाव िज.सांगल येथे आरफळ काल>यावर खरात व6ती र6ता व कॅनॉलजवळ पुलाचे बांधकाम करणे.

एकूण तासगाव क.महांकाळ वधानसभा मतदारसंघ - मंजूर कामे संAया -40
मा.आ. वलासराव जगताप, वधानसभा सद य, जत वधानसभा मतदारसंघ

235.06

काया वयीन
यं णा

गावाचे नाव

&.मा. र(कम

वाषाण ता.जत िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.195/1 मधील खु+या जागेम9ये सभामंडप बांधणे.

28/11/2017

6.80

आसंगी जत

आसंगी ता.जत िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.236/1 ख+
ु या जागेत सभामंडप बांधणे.

08/08/2017

7.00

गुलगंजनाळ

गुलगुंजनाळ ता.जत िज.सांगल येथे

08/08/2017

7.00

08/08/2017

7.00

08/08/2017

7.00

28/11/2017

2.77

08/08/2017

7.00

28/11/2017

7.00

28/11/2017

5.00

28/11/2017

7.00

धुळकरवाडी
कासल ंगवाडी
खंडनाळ
संदरू

कोनबगी ता.जत िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.194 म9ये खु+या जागेत सभामंडप बांधणे.

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.97 म9ये खु+या जागेत सभामंडप बांधणे.

धुळकरवाडी ता.जत िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.281 म9ये खु+या जागेत सभामंडप बांधणे.

कास लंगवाडी ता.जत िज.सांगल येथे बागलवाडी फाटा जत रोडवर ल

ामपंचायत मालक!चे मालम\ता #.259 मधील खु+या जागेत एस.ट .Aपक

अप शेड बांधणे.
खंडनाळ ता.जत िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.213/1 म9ये ख+
ु या जागेत सभामंडप बांधणे.

संदरू ता.जत िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.42 हु"चेpवर मं दरजवळील खु+या जागेम9ये सभामंडप बांधणे.

धावडवाडी

धावडवाडी ता.जत िज.सांगल येथे

=नगडी खद
ु

=नगडी खु. ता.जत िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.313 मधील खु+या जागेम9ये पे>ह ंग [लॉक बसAवणे.
ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.715 मधील ख+
ु या जागेम9ये सभामंडप बांधणे.

म+लाळ

म+याळ ता.जत िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.145 खु+या जागेत सभामंडप बांधणे.

01/09/2017

7.00

वळसंग

वळसंग ता.जत िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.106 माrती मं दरजवळील खु+या जागेम9ये सभामंडप बांधणे.

28/11/2017

6.83

जत शेगाव रोडवर ल(रा मा 125 tकमी.123/900) बाळुमामा मंद राशेजार (च>हाणव6ती =तjपेह?ळी हQ) येथे एस.ट .Aपक अप शेड बांधणे.

28/11/2017

2.75

उमराणी ता.जत िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.305 म9ये खु+या जागेत सभामंडप बांधणे.

01/09/2017

7.00

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.5 मधील ख+
ु या जागेम9ये >यायामशाळा बांधणे.

28/11/2017

6.85

28/11/2017

3.00

28/11/2017

5.00

28/11/2017

7.00

28/11/2017

3.00

28/11/2017

7.00

28/11/2017

3.00

जत
उमराणी
सा.बां. व. 0मरज

.मा. दनांक

वाषाण

कोणबगी

काय. अ0भ.

कामाचे नांव

हवरे

हवरे ता.जत िज.सांगल येथे

करे वाडी को.बो. करे वाडी को.बो. ता.जत िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!चे मालम\ता #.385 मधील खु+या जागेत एस.ट .Aपक अप शेड बांधणे.

करे वाडी को.बो. करे वाडी को.बो.ता.जत िज.सांगल येथे गावातील
उटगी

उटगी ता.जत िज.सांगल येथे

उं टवाडी

उं टवाडी ता.जत िज.सांगल येथे

सो याळ

सो याळ ता.जत िज.सांगल येथे

गुलगुंजनाळ
लवंगा

कa\येव बोबलाद

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.558 मधील खु+या जागेम9ये सभामंडप बांधणे.
ामपंचायत मालक!चे मालम\ता #.171/अ मधील खु+या जागेत एस.ट .Aपक अप शेड बांधणे.
ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.644 मधील खु+या जागेम9ये सभामंडप बांधणे.

गुलगुंजनाळ ता.जत िज.सांगल येथे
लवंगा ता.जत िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!चे सावज=नक र6ते काँ#!ट करण करणे.

ामपंचायत मालक!चे मालम\ता #.196 मधील खु+या जागेत एस.ट .Aपक अप शेड बांधणे.

ामपंचायत मालक!चे मालम\ता #.146 मधील खु+या जागेत एस.ट .Aपक अप शेड बांधणे. ( द.14/02/2018

0.00

रोजी"या आदे शा वये रQ झाले. कामाची र`कम r.3.00 लG)
कa\यव बaबलाद ता.जत िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.722 मधील खु+या जागेम9ये सभामंडप बांधणे. (ज मन Gे

810 चौ.मी., इमारतीचे जोते Gे .- 163.57 चौ.मी. चटई Gे - 150.30 चौ.मी.)

-

03/03/2018

12.00

काया वयीन
यं णा

गावाचे नाव

mगरगाव

आ`कळवाडी

Eबळूर
येळवी
जत

कामाचे नांव

.मा. दनांक

&.मा. र(कम

27/032018

7.00

27/032018

7.00

27/032018

7.00

01/09/2017

6.99

जत ता.जत िज.सांगल येथील जत येथील जत Aवजापूर र6ता ते उमराणी र6ता बं द6त गटस व र6ता rं द रणासह मरु मीकरण करणे.

19/12/2017

6.99

mगरगांव ता.जत िज.सागल येथे द लत व6तीम9ये
बांधणे.

(ज मन Gे

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.31 मधील जागेवर समाज मंद र/सामािजक सभागह
ृ

- 78.90 चौ.मी., चटई Gे - 73.22 चौ.मी.) (अन.ु जाती/जमाती कर ता राखीव नधीमधून)

आ`कळवाडी ता.जत येथील द लत व6तीम9ये

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.153 मधील जागेवर समाज मंद र/सामािजक सभागह
ृ

बांधणे. .(ज मन Gे – 148.65 चौ.मी., इमारतीचे जोते Gे .- 69.89 चौ.मी. चटई Gे - 63.04 चौ.मी.) (अन.ु जाती/जमाती कर ता राखीव नधीमधून)
Eबळूर ता.जत िज.सागल येथे द लत व6तीम9ये
बांधणे. (ज मन Gे

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.125 मधील जागेवर समाज मंद र/सामािजक सभागह
ृ

– 75.32 चौ.मी., चटई Gे - 66.54 चौ.मी.)

येळवी ता.जत िज.सांगल येथे

(अनु.जाती/जमाती कर ता राखीव नधीमधून)

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.816 म9ये खु+या जागेत सभामंडप बांधणे.

काय.अ0भ. इवद

Eबळूर

Eबळुर ता.जत िज.सांगल येथे रा.मा.156 वर सत
ु ार फाटा येथे एस.ट . Aपकअप शेड बांधकाम करणे.

22/11/2017

0.99

बांधकाम व.

Eबळूर

Eबळुर ता.जत िज.सांगल येथे रा.मा.156 वर ल‰मी फाटा बसग{ र6ता येथे एस.ट . Aपकअप शेड बांधकाम करणे.

22/11/2017

0.99

िज.प.

Eबळूर

Eबळुर ता.जत िज.सांगल येथे रा.मा.156 वर लोहारा फाटा जत र6ता येथे एस.ट . Aपकअप शेड बांधकाम करणे.

22/11/2017

0.99

Eबळूर

Eबळुर ता.जत िज.सांगल येथे रा.मा.156 वर केसराळ तलाव फाटा येथे एस.ट . Aपकअप शेड बांधकाम करणे.

22/11/2017

0.99

अंकले

अंकले ता.जत िज. सांगल येथे

19/07/2017

6.76

19/12/2017

7.99

03/03/2018

1.44

19/12/2017

9.83

01/09/2017

1.06

19/12/2017

1.06

01/09/2017

1.06

01/09/2017

1.06

01/09/2017

1.06

जत
काय. अ0भ.
9ा.पा.पु. िज.प.

अवंढ

जत

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.309/1 खु+या जागेत सभामंडप बांधणे.

जत ता.जत िज.सांगल येथील जत उमराणी र6ता
अवंढ ता.जत िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!चे जागेवर अि6त\वात असले+या Aवंधन Aवह र वर वीजपंप बसवून लघु न.पा.पु. योजना

करणे. (अनु.जाती/जमाती कर ता राखीव नधीमधून)
जत ता.जत िज.सांगल येथे महाराणा

शेगाव ता.जत िज.सांगल येथे जु या

कोसार

कोसार ता.जत िज.सांगल येथे

वायफळ

वायफळ ता.जत िज.सांगल येथे

डफळापूर

ताप चौक,गांधी चौक, वाचनालय चौक, संभाजी चौक व शवाजी चौक सावज=नक ठकाणी

\येक! एक

माणे एकूण 05 6g ट लाईट(High Mast Lighting Pole) बसAवणे.

शेगाव

येळवी

िजमा.67 ते म+याळ हQ र6ता मरु मीकरण व खडीकरण करणे.

येळवी ता.जत िज.सांगल येथे

ामपंचायत कायालयासमोर सावज=नक ठकाणी 6g ट लाईट(High Mast Lighting Pole) बसAवणे.

ामपंचायत समोर सावज=नक ठकाणी 6g ट लाईट(High Mast Lighting Pole) बसAवणे.
ामपंचायत कायालयासमोर सावज=नक ठकाणी 6g ट लाईट(High Mast Lighting Pole) बसAवणे.
ामपंचायत कायालयासमोर सावज=नक ठकाणी 6g ट लाईट(High Mast Lighting Pole) बसAवणे.

डफळापूर ता.जत िज.सांगल येथे मy
ु य बाजारपेठेम9ये सावज=नक ठकाणी 6g ट लाईट(High Mast Lighting Pole) बसAवणे.

काया वयीन
यं णा

काय.अ0भ. सा.बां.
वWयत
ु व. को>हापूर

गावाचे नाव

कामाचे नांव

.मा. दनांक

&.मा. र(कम

01/09/2017

1.06

01/09/2017

1.06

उमराणी ता.जत िज.सांगल येथे बसवेpवर चौकाम9ये सावज=नक ठकाणी 6g ट लाईट(High Mast Lighting Pole) बसAवणे.

01/09/2017

1.05

सोरडी

सोरडी ता.जत िज.सांगल येथे सोसायट कायालयासमोर सावज=नक ठकाणी 6g ट लाईट(High Mast Lighting Pole) बसAवणे.

01/09/2017

1.06

खोजनवाडी

खोजनवाडी ता.जत िज.सांगल येथे बसवेpवर मंद रासमोर सावज=नक ठकाणी 6g ट लाईट(High Mast Lighting Pole) बसAवणे.

01/09/2017

1.06

01/09/2017

1.06

01/09/2017

1.06

ामपंचायत कायालयासमोर सावज=नक ठकाणी 6g ट लाईट(High Mast Lighting Pole) बसAवणे.

अंकले

अंकले ता.जत िज.सांगल येथे

Eबळूर

Eबळुर ता.जत िज.सांगल येथे जु या

उमराणी

संख

संख ता.जत िज.सांगल येथे जु या

ामपंचायत कायालयासमोर सावज=नक ठकाणी 6g ट लाईट(High Mast Lighting Pole) बसAवणे.

ामपंचायत कायालयासमोर सावज=नक ठकाणी 6g ट लाईट(High Mast Lighting Pole) बसAवणे.

ामपंचायत कायालयासमोर सावज=नक ठकाणी 6g ट लाईट(High Mast Lighting Pole) बसAवणे.

mगरगांव

mगरगाव ता.जत िज.सांगल येथे

=तकaडी

=तकaडी ता.जत िज.सांगल येथे मy
ु य बाजार पेठेम9ये सावज=नक ठकाणी 6g ट लाईट(High Mast Lighting Pole) बसAवणे.

01/09/2017

1.06

दर बडची

दर बडची ता.जत िज.सांगल येथे गावातील मy
ु य र6\यावर सावज=नक ठकाणी 6g ट लाईट(High Mast Lighting Pole) बसAवणे.

01/09/2017

1.06

माड™याळ

माड™याळ ता.जत िज.सांगल येथे माrती मंद रसमोर सावज=नक ठकाणी 6g ट लाईट(High Mast Lighting Pole) बसAवणे.

01/09/2017

1.06

सो याळ

सो याळ ता.जत िज.सांगल येथे गांधी चौक सावज=नक ठकाणी 6g ट लाईट(High Mast Lighting Pole) बसAवणे

01/09/2017

1.06

उमद ता.जत िज.सांगल येथे 6टँ ड समोर सावज=नक ठकाणी 6g ट लाईट(High Mast Lighting Pole) बसAवणे.

22/11/2017

1.06

बालगाव ता.जत िज.सांगल येथे मy
ु य बाजारपेठेम9ये सावज=नक ठकाणी 6g ट लाईट(High Mast Lighting Pole) बसAवणे.

01/09/2017

1.06

उमद
बालगांव

एकूण जत वधानसभा मतदारसंघ - मंजूर कामे संAया -54

218.03

मा.आ.0शवाजीराव दे शमुख, वधानप#रषद सद य, महाराMZ वधानसभा सद यांXदारा
वाकुडc खुद
सवादकरवाडी

मौ.वाकुडc खु. ता. शराळा िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!"या सावज=नक र6\यावर पे>ह ंग [लॉक बसAवणे.

01/09/2017

1.49

मोरे वाडी

मौ.मोरे वाडी ता. शराळा िज. सांगल येथे मेन रोड ते कॅनालपय@त (कटके ग+ल ) सावज=नक र6ता काँ#!ट करण करणे. (अंतर 70 मी.)

28/07/2017

2.99

तडवळे

मौ.तडवळे ता. शराळा येथे िज.प.शाळा ते वाडदार तलावाकडे जाणारा सावज=नक र6ता मरु मीकरण व खडीकरण करणे. (अंतर 400 मी.)

28/07/2017

2.99

मणदरू पैक! कोळे करवाडी ता. शराळा येथे

07/07/2017

4.99

मणदरू पैक!
कोळे करवाडी

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.693

जागेत सामािजक सभागह
ृ बांधणे

काया वयीन
यं णा

गावाचे नाव
कणदरू
केदारवाडी
नेलc

सागांव

सागांव
vड ज
ठाणापुडे
Oहै साळ

आरळा

आरळा येसलेवाडी

कrं गल

mगरजवडे

मांगले

पेठ
mचकुडc
कापुसखेड
येलरू
काय.अ0भ. इवद

कामाचे नांव

.मा. दनांक

&.मा. र(कम

कणदरू ता. शराळा येथील दल प लोहार घर ते मांग ओढयापयत आर.सी.सी.गटर बांधणे

07/07/2017

2.99

केदारवाडी ता.वाळवा येथे अंतगत ् र6ता कॉ#!ट करण करणे.

05/07/2017

2.99

नेलc ता.वाळवा जांभळे ग+ल ते खार Aवह र चौक पयत र6ता डांबर करण करणे.

( द.14/02/2018 रोजी"या आदे शा >ये रQ र`कम r.2.99

0.00

लG)
मौजे सागाव ता. शराळा िज.सांगल येथे टे केpवर मंद रापासन
ु ते बाजीराव नांगरे यांचे घरापय@त नAवन बायपास र6ता करणे. tक.मी.0/00 ते

19/07/2017

2.49

19/07/2017

2.49

मौजे vड ज ता. मरज येथे गावातील अंतगत र6ता सध
ु ारणा करणे

29/05/2017

8.99

ठाणापुडे ता.वाळवा येथे िज+हा प]रषद शाळे पासन
ू डॉ.तानाजी पाट ल यां"या घराकडे जाणारा र6ता डांबर करण करणे

05/07/2017

4.99

0/125 ( अंतर 125मी)
मौजे सागाव ता. शराळा िज.सांगल येथे लोहार ग+ल पिpचमेकडील नAवन बायपास र6ता सध
ु ारणा करणे. tक.मी.0/125 ते 0/250 ( अंतर
125मी)

Oहै शाळ ता. मरज िज.सांगल येथील क\तलखाना ते वxडीकडे जाणारा

ामीण माग #.230 र6ता मरु मीकरण व खडीकरण करणे. (एकूण अंतर

0.00

200मी) (सदर काम Hद.14/02/2018 रोजीIया आदे शाJXये रP कामाची र(कम R. 3.00 ल: )
मौ.आरळा ता. शराळा िज.सांगल येथे नथुराम घेाडAवल यांचे घर ते महादे व तुपारे यांचे घरापय@त सावज=नक र6ता काँ#!ट करण करणे. (एकूण
अंतर 300 मी.) (अनु.जाती/जमाती राखीव नधी मधुन)
मौ.आरळा येसलेवाडी ता. शराळा येथे

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.837 म9ये अि6त\वात असले+या सामािजक सभागह
ृ ास संरGक भंत

बांधणे.
कrं गल ता. शराळा िज.सांगल येथे AवBलनगर म9ये

28/07/2017

2.99

01/09/2017

2.99

ामपंचायत मालक!"या मळकत #.224/2 ख+
ु या जागेवर सामािजक सभागह
ृ बांधकाम

0.00

करणे. (सदर काम Hद.14/02/2018 रोजीIया आदे शाJवये रP र(कम 6.99 ल: )
मौ.mगरजवडे ता. शराळा िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!"या सावज=नक मालम\ता #.206 म9ये शौचालय य=ु नट बांधणे. (सदर काम

0.00

Hद.14/02/2018 Iया आदे शाJवये रP कामाची र(कम R.4.99 ल:)
मौजे मांगले ता. शराळा िज.सांगल येथील पुनवसन वसाहत हादरे वाडी म9ये शासक!य मालक!"या भम
ु ापन #.93 उपAवभाग#.13 म9ये
सामािजक सभागह
ृ बांधकाम करणे.
पेठ ता.वाळवा येथे

ामपंचायती"या मालक!"या मालम\ता #.594p

खु+या जागेत सामािजक सभागह
ृ बांधणे. (सदर काम Hद. 14/03/2018

रोजीIया आदे शाJवये रP झाले)
mचकुडc ता.वाळवा येथील टाकळे वसाहतीमधील
कापूसखेड ता.वाळवा येथे

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.918 म9ये ख+
ु या जागेत सभागह
ृ बांधणे.

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.396 म9ये खु+या जागेत >यायामशाळा बांधणे.

येलरू ता.वाळवा िज.सांगल येथील काळबा मळा म9ये सी.डी.वक बांधणे व काँ#!ट करण करणे.

19/07/2017

3.99

14/03/2018

0.00

05/07/2017

4.99

05/07/2017

4.98

07/07/2017

5.99

काया वयीन
यं णा

गावाचे नाव

काय.अ0भ. इवद
बांधकाम व.
िज.प.

नाटोल
शवरवाडी
फुफ!रे
घागरे वाडी
कणेगाव
खराळे
उपवळे
Eबरणवाडी
इं ुळ
भाट शरगाव

कामाचे नांव
मौजे नाटोल ता. शराळा िज.सांगल येथे गावातील अंतगत र6ता काँ#!ट करण करणे. (द\त पतसं6था ते महादे व पाट ल यांचे घर व रामा पाट ल यांचे
घर ते बाबासो गणपती पाट ल यांचे घर एकूण अंतर 160 मी)

मौ. शवरवाडी ता. शराळा िज.सांगल येथे अंतगत र6ते काँ#!ट करण करणे. (एकूण अंतर 120 मी.)
मौ.फुAपरे ता. शराळा िज.सांगल येथे

.मा. दनांक

&.मा. र(कम

19/07/2017

2.99

28/07/2017

2.99

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.03 खु+या जागेत >यासपीठ बांधकाम करणे.( द.14/02/2018

0.00

रोजी"या आदे शा वये रQ र`कम r.1.99 लG)
01/09/2017

2.99

18/08/2017

2.99

18/08/2017

2.99

उपवळे ता. शराळा िज.सांगल येथे अंतगत सावज=नक पाणंद र6ता मरु मीकरण करणे.

18/08/2017

2.99

Eबरणवाडी ता.तासगाव िज.सांगल येथे अंतगत र6ते डांबर करण करणे.

29/01/2018

5.00

इं ुळ ता. शराळा येथील ह]रभाऊ द\तु पंचुƒे घर ते मोहन आनंदा मो हते यां"या घरापय@त आर.सी.सी.गटस बांधणे.

29/01/2018

2.99

मौ.भाट शरगाव ता. शराळा िज.सांगल येथे कुरणेव6ती म9ये

29/01/2018

2.49

घागरे वाडी ता. शराळा िज.सांगल येथे धुमाळवाडी अंतगत

ामपंचायत मालक!चा सावज=नक र6ता काँक!ट करण करणे.

कणेगाव ता.वाळवा िज.सांगल येथे अ=नता सादळकर घर ते मेनरोड व िज.प.शाळा ते अशोक पाट ल र6ता काँक!ट करण करणे.
मौ.खराळे ता. शराळा िज.सांगल येथे बाळु दाद ू बनसोडे घर ते शामराव बंडू बनसोडे यां"या घरापय@त सावज=नक र6ता काँ#!ट करण
करणे.(अनु.जाती/जमाती कर ता राखीव नधीमधुन)

ामपंचायत मालक!चा र6ता काँ#!ट करण करणे.

कापुसखेड

कापुसखेड ता.वाळवा येथील सरु े श दे साई घर ते hयो=तराम दे साई घरापय@त र6ता मरु मीकरण व खडीकरण करणे.

22/11/2017

2.99

कापुसखेड

कापुसखेड ता.वाळवा येथील भजनी मंडपासमोर ल डॉ.मोरे दवाखाना ते दे साई गुrजीं"या घरापय@त आर.सी.सी.गटस बांधणे.

22/11/2017

1.99

मौ.धसवाडी ता. शराळा िज.सांगल येथे

28/12/2017

2.99

15/02/2018

1.99

15/02/2018

4.99

29/01/2018

3.99

29/01/2018

2.99

16/03/2018

2.98

धसवाडी
इं ळ
ु
मराठे वाडी
मेणी
रांजणवाडी

मौ.इं ुळ ता. शराळा िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!चे अंतगत र6ते काँ#!ट करण करणे.
ामपंचायत मालक!चा आनंदा च>हाण घर ते अ=नल यादव यां"या घरापय@त जाणारा र6ता काँ#!ट करण

करणे.
मराठे वाडी ता. शराळा िज.सांगल येथे
मेणी ता. शराळा येथे

ामपंचायत मालक!चे अंतगत र6ते काँ#!ट करण करणे.

ामपंचायत मालक!चा मेन रोड पासन
ू ते हंदरू ाव चंद ु पाट ल यां"या घरापय@त र6ता काँक!ट करण करणे.

रांजणवाडी ता. शराळा िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!चा राजंवण चौक ते िज.प.शाळा पय@त जाणारा र6ता काँ#!ट करण करणे.

(अनु.जाती/जमाती कर ता राखीव नधीमधून)

वाकुडc बुqक
ु

मौ.वाकुडc बु. ता. शराळा येथील वाघग+ल चौकाम9ये

वाकुडc बुqक
ु

मौ.वाकुडc बु. ता. शराळा येथील मानेवाडी व6तीम9ये मोहन चंदर माने यांचे घराजवळील सावज=नक र6\यावर पे>ह ंग [लॉक बसAवणे.

16/03/2018

2.97

मांगले ता. शराळा िज.सांगल येथे मालम\ता #.367 म9ये असले+या

15/02/2018

9.99

29/01/2018

2.99

मांगले
मोरे वाडी

मौ.मोरे वाडी ता. शराळा िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!"या सावज=नक जागेत पे>ह ंग [लॉक बसAवणे.

ामसmचवालया"या प ह+या मज+यावर >यायामशाळा बांधणे.

ामपंचायत मालक!चा अंतगत र6ता काँ#!ट करण करणे.

काया वयीन
यं णा

गावाचे नाव
पणुंƒे वाrण
पणुंƒे वाrण
पणुंƒे वाrण
कणदरू
उपवळे
]रळे

कामाचे नांव
पणुंƒे वाrण ता. शराळा येथील

ामपंचायत मालक!चा वसंत Aवfणु तेल घर ते हं बीरराव दगडू पाट ल घर ते चंqकांत बाळकृfण जंगम घर ते

महे श काशीनाथ जंगम यां"या घरापय@त र6ता काँ#!ट करण करणे.
पणुंƒे वाrण ता. शराळा येथील

ामपंचायत मालक!चा जा लंदर नाना पाट ल घर ते तुकाराम भाऊ पाट ल घर ते अrण शंकर पाट ल घर ते

भमराव शंकर पाट ल यां"या घरापय@त र6ता काँ#!ट करण करणे.
पणुंƒे वाrण ता. शराळा येथील

ामपंचायत मालक!चा तातोबा लखू पाट ल घर ते तुषार तुकाराम गुरव यां"या घरापय@त तसेच पांडूरं ग तुकाराम

पाट ल घर ते AवBल सावेकर बोळ र6ता काँ#!ट करण करणे.
मौ.कणदरू ता. शराळा िज.सांगल येथील

ामपंचायत मालक!चा दे सकत पाणंद र6ता मरु मीकरण करणे.(अनु.जाती/जमाती कर ता राखीव

नधीमधून)
मौ.उपवळे ता. शराळा िज.सांगल येथील गायकवाड मळा ते दे वदास रामा गायकवाड यां"या शेतापय@त जाणारा

ामपंचायत मालक!चा पाणंद

र6ता खडीकरण व मरु मीकरण करणे. (अनु.जाती/जमाती कर ता राखीव नधीमधून)
]रळे ता. शराळा िज.सांगल येथील

ामपंचायत मालक!चा दोडके व6तीकडे जाणारा सावज=नक र6ता डांबर करण करणे.

.मा. दनांक

&.मा. र(कम

29/01/2018

2.99

29/01/2018

2.99

29/01/2018

1.99

29/01/2018

2.99

29/01/2018

2.99

16/03/2018

4.99

काय. अ0भ.

कामेर

कामेर ता.वाळवा येथील सत
ु ार पाणंद र6ता मr
ु मीकरण करणे

05/07/2017

2.48

सा.बां(पिNचम) व.

कामेर

कामेर ता.वाळवा येथील

05/07/2017

2.48

गुढे ता. शराळा येथे िज+हा प]रषद शाळे "या आवारात मळकत/गट #.266 म9ये Aवंधन Aवह र मारणे.

22/11/2017

0.63

mचखलवाडी ता. शराळा येथे

22/11/2017

0.63

15/02/2018

3.07

22/11/2017

0.30

28/12/2017

3.00

22/11/2017

10.00

गुढे
काय. अ0भ.

mचखलवाडी

लग
ु डे

पाणंद र6ता मr
ु मीकरण करणे

ामपंचायत मालक!"या सावज=नक 6मशानभम
ु ी प]रसरात मळकत/गट #.294 म9ये Aवंधन Aवह र मारणे.

9ा.पा.पु. िज.प.
मेणी
िज>हा 9ंथालय
अ<धकार सांगल
िज>हा<धकार
को>हापूर

कोकrड

को+हापरू
जैताळ

मेणी ता. शराळा िज.सांगल येथे भमनगर मधील पाणीपुरवठा योजना कायाि वत करणे. (अनु.जाती/जमाती कर ता राखीव नधीमधून)
शवतेज सावज=नक

ंथालय, कोकrड ता. शराळा िज.सांगल या शासनमा यता

ाjत वाचनालयास पु6तके पुरAवणे

को+हापरू िज.को+हापरू येथील फुलेवाडी ]रंगरोड #ांती संह नाना पाट ल नगर शेवटचा बस6टॉप गंगाई लॉन(गंगाईनगर) वाड #.80 मधील jलॉट122 अ कडे जाणारा र6ता खडीकरण करणे.
जैताळ ता.करवीर िज.को+हापूर येथील >यायामशाळा इमारत बांधणे.

एकूण मा.आ.0शवाजीराव दे शमुख, व.प.स. मंजूर कामे संAया - 56

174.14

मा.आ.सदाभाऊ खोत, वधान प#रषद सद य, महाराMZ वधानसभा सद यांXदारा
िज>हा<धकार
0संधुदग
ू

तळगाव
हरोल

तळगाव ता.मालवण िज. संधुदग
ु येथील दारवळवाडीतील sी गोपाळ रघुनाथ दळवी यां"या घरापासन
ू sी ƒाOहणदे व म दरारापयत आणी sी
ƒाOहणदे व

मं दर ते दारवळवाडीवर ल मy
ु य र6\यापयत (नेतापयत) र6\याचे डांबर करण करणे.(0/279 ते 0/735)

मौजे हरोल ता. शरोळ िज.को+हापूर येथे पदपथ तयार करणे.

31/05/2017

9.99

31/07/2017

5.00

काया वयीन

गावाचे नाव

कामाचे नांव

.मा. दनांक

&.मा. र(कम

08/08/2017

2.95

अजुनवाड ता. शरोळ िज.को+हापूर येथे बाळासो आjपा महाडीक शेत ते अिजत माळी पाट ल शेत पाणंद र6ता मरु मीकरण करणे

15/02/2018

5.00

बांबावडे

बांबावडे ता.शाहूवाडी िज.को+हापूर येथे गावअंतगत र6ते काँ#!ट करण करणे.

05/03/2018

4.99

िज>हा<धकार

कुलाबा

अमर 6व6तीक चाळ, कुलाबा, मब
ुं ई येथे गटारे , लाद व पायवाटा बसAवणे.

22/11/2017

2.50

मब
ुं ई शहर

कुलाबा

मांगेला समाज, कुलाबा माकcटजवळ, कुलाबा, मब
ुं ई येथे गटारे , लाद व पायवाटा बसAवणे.

22/11/2017

2.50

िज>हा<धकार बीड

कंु बेफळ

कंु बेफळ ता.आंबेजोगाई िज.बीड गाव अंतगत र6ता काँ#!ट करण करणे.

15/02/2018

2.98

तडवळे

मौजे तडवळे ता. माढा येथे

ा.पं. जागेत अंतगत र6ते काँ#!टकरण करणे.

06/12/2017

4.00

बारलोणी

मौजे बारलोणी ता.माढा येथे

ा.पं. जागेत अंतगत र6ते काँ#!टकरण करणे.

06/12/2017

3.00

06/12/2017

3.00

यं णा
िज>हा<धकार
को>हापूर

कोलोल
अजुनवाड

रोपळे

सोलापूर

कर ता राखीव नधीमधुन)

मौजे रोपळे ता.माढा येथे

ा.पं. जागेत अंतगत र6ते काँ#!टकरण करणे.

Eबटरगाव

मौजे Eबटरगाव ता.माढा येथे सभागह
ृ बांधणे.

06/12/2017

7.00

आळजापूर

मौजे आळजापूर ता.करमाळा येथे

06/12/2017

3.00

29/01/2018

1.30

29/01/2018

1.30

29/01/2018

1.30

झरे

िज>हा<धकार

मौजे कोलेाल ता.प हाळा िज.को+हापूर येथे ह]रजन व6ती व मातंग समाज व6ती अंतगत र6ता पे>ह ंग [लॉक बसAवणे. (अनु.जाती/जमाती

ा.पं. जागेत अंतगत र6ते काँ#!टकरण करणे.

मौजे झरे ता.करमाळा िज.सोलापूर येथे

उमरड

मौजे उमरड ता.करमाळा िज.सोलापूर येथे

मांगी

मौजे मांगी ता.करमाळा िज.सोलापूर येथे

ामपंचायत जागेत हायमा6ट दवा बसAवणे.
ामपंचायत जागेत हायमा6ट दवा बसAवणे.
ामपंचायत जागेत हायमा6ट दवा बसAवणे.

वडगाव उ\तर

मौजे वडगाव उ. ता.करमाळा िज.सोलापरू येथे

ामपंचायत जागेत हायमा6ट दवा बसAवणे.

29/01/2018

1.30

सोगाव पुव

मौजे सोगाव पू. ता.करमाळा िज.सोलापूर येथे

ामपंचायत जागेत हायमा6ट दवा बसAवणे.

29/01/2018

1.30

29/01/2018

1.30

29/01/2018

1.30

29/01/2018

1.30

29/01/2018

1.30

29/01/2018

1.30

]रटे वाडी
वांगी नं.2
जातेगाव
पोमलवाडी
Aवट

मौजे ]रटे वाडी ता.करमाळा िज.सोलापूर येथे

ामपंचायत जागेत हायमा6ट दवा बसAवणे.

मौजे वांगी नं.2 ता.करमाळा िज.सोलापूर येथे
मौजे जातेगाव ता.करमाळा िज.सोलापूर येथे

ामपंचायत जागेत हायमा6ट दवा बसAवणे.

मौजे पोमलवाडी ता.करमाळा िज.सोलापूर येथे
मौजे Aवट ता.करमाळा िज.सोलापूर येथे

ामपंचायत जागेत हायमा6ट दवा बसAवणे.

ामपंचायत जागेत हायमा6ट दवा बसAवणे.

ामपंचायत जागेत हायमा6ट दवा बसAवणे.

भाळवणी

मौजे भाळवणी ता.पंढरपरू िज.सोलापरू येथे

ामपंचायत जागेत हायमा6ट दवा बसAवणे.

29/01/2018

1.30

सरकोल

मौजे सरकोल ता.पंढरपूर िज.सोलापूर येथे

ामपंचायत जागेत हायमा6ट दवा बसAवणे.

29/01/2018

1.30

ओझेवाडी

मौजे ओझेवाडी ता.पंढरपूर िज.सोलापूर येथे

29/01/2018

1.30

29/01/2018

1.30

रांजणी

मौजे रांजणी ता.पंढरपूर िज.सोलापूर येथे

ामपंचायत जागेत हायमा6ट दवा बसAवणे.
ामपंचायत जागेत हायमा6ट दवा बसAवणे.

काया वयीन
यं णा
िज>हा<धकार
सातारा

गावाचे नाव

कामाचे नांव

.मा. दनांक

&.मा. र(कम

म.अप शंगे

मौजे- अप शंगे ( म). ता.िज.सातारा येथे Aपbयाची पाbयाची टाक! व धोबी घाट बांधणे.

24/01/2018

5.00

म.अप शंगे

मौजे- अप शंगे ( म). ता.िज.सातारा येथे शाळे कर ता 6टे ज बांधणे.

24/01/2018

2.00

म.अप शंगे

मौजे- अप शंगे ( म). ता.िज.सातारा येथे एस.ट .Aपकअप शेड बांधणे.

24/01/2018

2.00

काकाचीवाडी ता.वाळवा िज.सांगल येथे माळी म?याम9ये

01/09/2017

6.99

29/01/2018

9.99

05/07/2017

2.99

काकाचीवाडी
बागणी
रोझावाडी

बागणी ता.वाळवा िज.सांगल येथे
रोझावाडी ता.वाळवा येथे

ामपंचायत मालक!चे मळकत #.510 सावज=नक जागेम9ये सां6कृ=तक भवन बांधणे.

ामपंचायत मालक!"या खोत मळा ते नांदोल वसाहत र6ता डांबर करण करणे.

ामपंचायत मालक!"या जागेत पेि>हं ग [लॉक बसAवणे.

कामेर

कामेर ता.वाळवा येथे वॉड #.2 व 3 मधील र6ते कॉ#!ट करण / पेि>हं ग [लॉक बसAवणे. मr
ु मीकरण/डांबर करण करणे.

05/07/2017

4.99

ढवळी

ढवळी ता. मरज िज.सांगल येथील गावठाणाअंतगत सावज=नक ठकाणी आर.सी.सी.गटस बांधकाम करणे.

01/09/2017

5.00

Eबऊर

मौ.Eबऊर ता. शराळा िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!चे मळकत #.169 व 170 सावज=नक जागेम9ये बहुउQे शय सभागह
ृ बांधकाम करणे.

01/09/2017

7.49

केदारवाडी

केदारवाडी ता.वाळवा िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!चा सmचन mचखलकर घर ते सागर uखलारे यांचे घरापय@तचा र6ता काँ#!टकरण करणे.

15/02/2018

2.94

साटपेवाडी

साटपेवाडी ता.वाळवा िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!चे गावाअंतगत सावज=नक र6ते काँ#!ट करण करणे.

28/11/2017

2.99

भवानीनगर

मौ.भवानीनगर ता.वाळवा िज.सांगल येथे

29/01/2018

1.99

भवानीनगर

भवानीनगर ता.वाळवा िज.सांगल येथे धनगरव6तीम9ये

29/01/2018

2.99

काकाचीवाडी

काकाचीवाडी ता.वाळवा िज.सांगल येथे

28/11/2017

2.99

15/02/2018

3.00

गोटuखंडी

गोटuखंडी ता.वाळवा िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!"या मराठe शाळा ते पशुवैiयक!य दवाखाना र6ता मरु मीकरण करणे.
ामपंचायत मालक!"या र6ता मरु मीकरण करणे.

ामपंचायत मालक!"या लाडले साहे ब दगा प]रसरात पे>ह ंग [लॉक बसAवणे.

ामपंचायत मालक!चा मल
ु ाणी व6ती ते गाताडवाडी र6\यापय@त र6ता मरु मीकरण करणे.

नागाव

नागाव ता.वाळवा िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!चा लोहार घर ते संभाजी पाट ल घर र6ता काँ#!ट करण करणे.

28/11/2017

2.99

ामपंचायत मालक!चा शंकर इवले घर ते शंकर पाट ल घर र6ता काँ#!ट करण करणे.

28/11/2017

2.99

14/02/2018

3.00

नागाव

नागाव ता.वाळवा िज.सांगल येथे

काय.अ0भ. इवद

कोरे गाव

कोरे गाव ता.वाळवा िज.सांगल येथे िज.प./पं.स. मालक!"या

बांधकाम व.

समडोळी

समडोळी ता. मरज येथे मरु खे व6ती कडे जाणारा पाणंद र6ता मरु मीकरण करणे.

29/01/2018

3.00

िज.प.

दध
ु ार

दध
ु ार ता.वाळवा िज.सांगल येथे नAवन वसाहत अंतगत

29/01/2018

2.99

29/01/2018

4.99

29/01/2018

2.99

29/01/2018

1.20

साखराळे
ऐतवडे बुqक
मदवाडी

साखराळे ता.वाळवा िज.सांगल येथे

ामा #.250 वर ल मंडपाळकर पाणंद र6ता मरु मीकरण करणे.

ामपंचायत मालक!चे र6ते काँ#!ट करण करणे व गटर बांधकाम करणे.

ामपंचायत मालक!चा ल‰मी चौक र6ता काँ#!ट करण करणे.

ऐतवडे बु.ता.वाळवा िज.सांगल येथे द लतव6तीम9ये

ामपंचायत मालक!चा र6ता काँ#!ट करण व पे>ह ंग [लॉक बसAवणे.

(अनु.जाती/जमातीकर ता राखीव नधी मधून)
मदवाडी ता.वाळवा िज.सांगल येथे मोटवाट येथे र6\याम9ये समwट पाईप टाकणे.

काया वयीन
यं णा

गावाचे नाव

कामाचे नांव

.मा. दनांक

&.मा. र(कम

माuणकवाडी

मौ.माuणकवाडी ता.वाळवा िज.सांगल येथे पाbयाची Aवह र ते तेलकट पाणंद सावज=नक र6ता मरु मीकरण करणे.

29/01/2018

2.99

भाटवाडी

भाटवाडी ता.वाळवा िज.सांगल येथे mचलाई मंद र प]रसरात

14/02/2018

2.99

शेखरवाडी

शेखरवाडी ता.वाळवा िज.सांगल येथे हनुमान मंद र प]रसरात

14/02/2018

2.99

22/03/2018

2.99

14/02/2018

2.99

14/02/2018

2.99

ामपंचायत मालक!"या खु+या जागेत पे>ह ंग [लॉक बसAवणे. 22/03/2018

2.99

वाटे गाव
इ6लामपूर
भाग #.5

सा.बां. व. 0मरज
काय.अ0भ. सा.बां.
वWयत
ु व. को>हापूर

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.2141 खु+या जागेत पे>ह ंग [लॉक बसAवणे.

भाग #.05 म9ये नगरपा लका मालक!चा स=ु नल इंगळे घर ते संतोष इंगळे घर र6\यावर पे>ह ंग [लॉक

बसAवणे. (अनु.जाती/जमाती कर ता राखीन नधीमधून)
इ6लामपूर ता.वाळवा िज.सांगल येथील नगरपा लका मालक!चा कामेर र6\यापासन
ू कापूरकर घर ते कारं जकर घर र6ता काँ#!ट करण करणे.

कासेगाव

कासेगाव ता.वाळवा िज.सांगल येथे वाड #.01म9ये AवBल Eबरदे व मं दर प]रसरात

इ6लामपूर ता.वाळवा िज.सांगल येथील नगरपा लका मालक!चा आfटा नाका ते कामेर र6\यावर ल मोरे पाणंद, Aवलास मोरे ते tकरण मोरे घर

14/02/2018

2.99

14/02/2018

5.00

रे ठरे धरण ता.वाळवा िज.सांगल येथे सावज=नक ठकाणी हायमा6ट दवे बसAवणे.

29/01/2018

1.50

मरळनाथपरू

मरळनाथपरू ता.वाळवा िज.सांगल येथे सावज=नक ठकाणी हायमा6ट दवे बसAवणे.

29/01/2018

3.00

येडेमि"छं q

येडेमि"छं q ता.वाळवा िज.सांगल येथे सावज=नक ठकाणी हायमा6ट दवे बसAवणे.

29/01/2018

1.50

27/03/2018

11.00

मनपा सांगल
रे ठरे धरण

मA
ु या<धकार
नगरपा0लका

इ6लामपूर ता.वाळवा िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!"या र6\यावर पे>ह ंग [लॉक बसAवणे.

इ6लामपूर

इ6लामपूर
काय. अ0भ.

वाटे गाव ता.वाळवा िज.सांगल येथे Eबरोबा मं दर प]रसरात

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.411 म9ये पे>ह ंग [लॉक बसAवणे.

इ6लामपूर

इ लामपूर

र6ता मरु मीकरण करणे.
सांगल

मरज व कुपवाड शहर महानगरपा लका अंतगत कुपवाड येथील वाड #.6 कापसे jलॉट येथे आर.सी.सी. गटस बांधकाम करणे.

(अनु.जाती/जमाती कर ता राखीव नधीमधून)

उरण इ6लामपूर ता.वाळवा येथे नगर प]रषद मालक!"या स.स.#.3383 ब मधील जागेम9ये संरGक भंत बांधकाम करणे. (अनु.जाती/जमाती

कर ता राखीव नधीमधून)

एकूण मा.आ.सदाभाऊ खोत, व.प.स. मंजूर कामे संAया - 65
मा.आ.मोहनराव कदम, वधानप#रषद सद य, सांगल सातारा
रे ठरे बु.
येणके
पालc
चौगुळेमळा

207.53
था नक &ा<धकार सं था

रे ठरे बु. ता.कराड िज. सातारा येथील इंिजन पाणंद र6ता खडीकरण करणे.

06/12/2017

3.00

येणके ता.कराड िज.सांगल येथील अंतगत र6ते काँ#!ट करण करणे.

06/12/2017

2.00

पालc ता.कराड िज.सातारा येथील

06/07/2017

7.00

06/12/2017

2.00

ामपंचायती"या मोक?या जागेत ( मळकत नं.247/2) सभामंडप बांधणे.

चौगुळेमळा ता. कराड येथील अंतगत र6ते सध
ु ारणा करणे.

काया वयीन
यं णा

गावाचे नाव
शरवडे
येरवळे
धनगरवाडी

वेळू

सातारा

शरवडे ता.कराड िज.सातारा येथील चौक ते ताल म र6ता सध
ु ारणा करणे.
मौजे येरवळे ता.कराड िज.सातारा येथे कंु भार आळी ते शेटे आळी र6ता (6था=नक 6वराhय सं6था मालक!चा) काँ#!ट करण करणे.
मौजे धनगरवाडी(मो हतेवाडी) ता.कोरे गाव िज. सातारा येथे धनगरव6तीत

ामपंचायत मालक!"या जागेत (मालम\ता #.332) सामािजक सभागह
ृ

बांधणे.
मौजे वेळू ता.कोरे गाव िज.सातारा येथे रामोशी व6तीत

ामपंचायत मालक!"या जागेत ( मळकत नं219) सामािजक सभागह
ृ बांधकाम करणे.

.मा. दनांक

&.मा. र(कम

08/08/2017

5.00

21/07/2017

5.00

21/07/2017

7.00

21/07/2017

7.00

कराड

कराड िज.सातारा येथील 65वी पुrष व म हला राhय अिजं`यपद =नवड चाचणी कबxडी 6पधास =नधी दे णे.

22/11/2017

5.00

वाठार

मौज वाठार ता.कराड िज.सातारा येथील

22/11/2017

7.00

मौजे पाटखळ ता.िज.सातारा येथील hयो=तबा माळ ते सोनगाव पाणंद र6ता सध
ु ारणा करणे.

22/11/2017

3.00

वडूज

मौजे वडूज ता.खटाव येथील शवाजीनगर येथे अंतगत र6ते करणे.

06/12/2017

5.00

तांबवे

तांबवे ता.कराड िज.सातारा येथील अंतगत र6ते काँ#!ट करण करणे. भाग -गांधी चौक ते रघुनाथ मं दरमागc संतसेना महाराज मं दरापय@त

06/12/2017

5.00

ओंडोशी

ओंडोशी ता.कराड िज.सातारा येथील अंतगत र6ते काँ#!ट करण करणे.

06/12/2017

3.00

मालखेड

मालखेड ता.कराड िज.सातारा येथे

06/12/2017

2.00

नांदगाव

मौजे नांदगाव ता.कराड िज.सातारा येथील अंतगत र6ते काँ#ट करण करणे.

06/12/2017

3.00

भई
ु ज ता.वाई येथील भई
ु ज

22/11/2017

7.00

20/12/2017

3.00

20/12/2017

3.00

03/03/2018

5.00

03/03/2018

5.00

मौजे पांगर ता.माण िज.सातारा येथील पांगर मोरदरा(6था=नक 6वराhय सं6थे"या मालक!चा र6ता) खडीकरण व गटर करणे.

03/03/2018

3.00

अप शंगे

मौजे अप शंगे ता.कोरे गाव िज.सातारा येथील सापकर व6ती-महादे वनगर 6था=नक 6वराhय सं6थे"या मालक!चा र6ता डांबर करण करणे.

03/03/2018

5.00

vड6कळ

मौजे vड6`ळ ता.खटाव िज.सातारा येथील >यायामशाळे स सा ह\य दे णे.

03/03/2018

3.00

19/07/2017

5.00

पाटखळ

िज>हा<धकार

कामाचे नांव

भई
ु ज
हजारमाची
हजारमाची
+हासण
ु c

ामपंचायत समोर पे>ह ंग [लॉक बसAवणे.

ामपंचायतीं"या मोक?या जागेत सभामंडप बांधकाम

ामपंचायत हQीत मोक?या जागेत सभामंडप बांधणे.

मौजे हजारमाची ता.कराड येथील अंतगत र6ता hयो=तबा मं दर ते महादे व गुरव यां"या घरापय@त र6ता सध
ु ारणा करणे.
मौजे हजारमाची ता.कराड येथील अंतगत र6ता जग नाथ काळे यां"या घरा"या पाठeमागुन ते मोहन पवार यां"या घरापय@तचा र6ता सध
ु ारणा
करणे.
मौजे +हासण
ु c ता.कोरे गाव िज.सातारा येथे गावअंतगत पे>हस [लॉक बसAवणे.

स9दे pवर कुरोल मौजे स9दे pवर कुरोल ता.खटाव िज.सातारा येथील
पांगर

चोपडेवाडी

चोपडेवाडी ता.पलस
ू येथे

ामपंचायती"या मालक!"या

ामपंचायत मालक!"या जागेत सभामंडप बांधणे.

खु+या जागेत सामािजक सभागह
ृ

बांधणे

काया वयीन
यं णा

गावाचे नाव

कामाचे नांव

कसबे vड ज

कसबे vड ज ता. मरज िज. सांगल येथील

ामपंचायत इमारत जवळील सावज=नक ना+यास संरGक भंत बांधकाम करणे.

.मा. दनांक

&.मा. र(कम

22/11/2017

4.99

01/09/2017

4.96

08/08/2017

2.99

येडेमि"छं q

येडेमि"छं q ता.वाळवा िज.सांगल येथे िज.प.शाळे "या पटांगणात काँ#!ट करण करणे व पे>ह ंग [लॉक बसAवणे.

पलस
ू

पलस
ू ता.पलस
ू िज.सांगल येथे नगरपा लका हQीम9ये भम
ु ापन #./गट #. 2अ मधील खु+या जागेवर संरGण

पलस
ू

पलस
ू ता.पलस
ू िज.सांगल येथे नगरपा लका हQीम9ये भम
ु ापन #./गट #. 2अ मधील ओˆयावर सी.डी.वक करणे

08/08/2017

2.00

हणमंतवvडये ता.कडेगाव िज.सांगल येथे

08/08/2017

4.99

हणमंतवvडये

भंत बांधकाम करणे.

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.431 म9ये सभामंडप बांधकाम करणे.

Eबरणवाडी

Eबरणवाडी ता.तासगाव िज.सांगल येथे अंतगत सावज=नक र6ते करणे.

01/09/2017

5.00

माड™याळ

मौजे माड™याळ ता.जत येथील कोरे व6ती ते धोडकल तलाव सावज=नक र6ता मरु मीकरण करणे.

01/09/2017

2.49

01/09/2017

2.99

08/08/2017

2.49

पायाjपाचीवाडी ता. मरज िज.सांगल येथील अंतगत र6\याची सध
ु ारणा करणे.

01/09/2017

2.00

कामथ

कामथ ता.आटपाडी िज.सांगल येथे

22/11/2017

1.99

हर पुर

हर पुर ता. मरज िज.सांगल येथील काळीवाट, गंगाधरनगर, Aवजयपाक येथील

22/11/2017

4.99

22/11/2017

2.99

22/11/2017

2.99

20/12/2017

2.99

कडेगाव

कडेगाव नगरपंचायत ता.कडेगाव अंतगत

भाग #.१३ मधील सावज=नक र6ता (नंद वाले समाज)

वvडयेरायबाग

वvडयेरायबाग ता.कडेगाव िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!"या

पायाjपाचीवाडी

ं
कॉ#!ट
करण करणे.

ामपंचायत कायालया समोर ल खु+या जागेवर पे>ह ंग [लॉक बसAवणे.

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.230 Eबरोबा मंद रजवळ ख+
ु या जागेत पे>ह ंग [लॉक बसAवणे.
ामपंचायत मालक!चे अंतगत र6ते सध
ु ारणा करणे

फाणcवाडी

फाणcवाडी(बी) ता.वाळवा िज.सांगल येथील

नेलकरं जी

नेलकरं जी ता.आटपाडी िज.सांगल येथे

काय.अ0भ. इवद

सावंतपुर

सावंतपूर ता.पलस
ू िज.सांगल येथील पंचsी कॉलनीम9ये

बांधकाम व.

कुल„

मौ.कुल„ ता.खानापरू िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.221 मधील ख+
ु या जागेत सभामंडप बांधणे.

29/01/2018

5.00

िज.प.

नागठाणे

नागठाणे ता.पलस
ू िज.सांगल येथील

ामपंचायत मालक!चे अंतगत र6ते सध
ु ारणा करणे.

09/01/2018

6.99

29/01/2018

1.99

14/03/2018

2.99

20/12/2017

2.49

14/02/2018

4.99

अंकलखोप
कळं बी
माड™याळ
ऐतवडे खुद

ामपंचायत मालक!चे अंतगत सावज=नक र6ते सध
ु ारणा करणे

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.529 मि6जद जवळ खु+या जागेत पे>ह ंग [लॉक बसAवणे.

अंकलखोप ता.पलस
ू येथील कुराडे व6ती(सभ
ु ाषनगर) म9ये
कळं बी ता. मरज िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!चे र6ता सध
ु ारणा करणे.

ामपंचायत मालक!"या सावज=नक र6ता मरु मीकरण करणे व पे>ह ंग [लॉक बसAवणे.

ामपंचायत हQीम9ये दगा प]रसरात सावज=नक ठकाणी पे>ह ंग [लॉक बसAवणे.

मौ.माड™याळ ता.जत िज.सांगल येथे उमद व6ती ते धोडकल तलाव सावज=नक र6ता सध
ु ारणा करणे.
मौ.ऐतवडे खु.ता.वाळवा िज.सांगल येथील
आर.सी.सी.गटस बांधकाम करणे.

ामपंचायत मालक!चा चच ते Aवpवसेवा पि[लक 6कूल चा र6ता खडीकरण व डांबर करण करणे व

काया वयीन
यं णा

गावाचे नाव
सोनसळ

सोनसळ
mचंचणी
सोनसळ

बोरगाव
खेराडेवांगी

काय. अ0भ.
9ा.पा.पु. िज.प.
काय. अ0भ.
सा.बां. व. 0मरज
काय.अ0भ. सा.बां.
वWयत
ु व. को>हापूर

िज>हा D डा
अ<धकार सांगल

कामाचे नांव
सोनसळ ता.कडेगाव िज.सांगल येथील मागासवग{य व6तीम9ये अि6त\वात असलेले

ामपंचायत मालक!चे सभामंडप समेार काँ#!ट करण करणे.

(अनु.जाती/जमाती कर ता राखीव नधीमधून)
सोनसळ ता.कडेगाव िज.सांगल येथे मागासवग{य व6तीम9ये

ामपंचायत मालक!चे र6ते काँ#!ट करण करणे व गटर बांधकाम करणे.

(अनु.जाती/जमाती कर ता राखीव नधीमधून)
mचंचणी ता.कडेगाव िज.सांगल येथे
मौजे सोनसळ ता.कडेगाव येथे

ामपंचायत मालक!चे अंतगत र6ते सध
ु ारणा करणे.

ामपंचायत समोर

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.12 मधील सावज=नक जागेवर हायमा6ट एलईडी

बसAवणे.
मौजे बोरगाव ता.वाळवा िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.304 मधील मोक?या जागेत सामािजक सभागह
ृ बांधकाम करणे.

(ज0मन:ेS – 1200 चौ.फुट. इमारतीचे जोते:ेS- 750 चौ.फुट. चटई :ेS-550 चौ.फुट.)
तालक
ु ा कडेगाव िज.सांगल येथील खेराडे वांगी ते शवणी टे क इ.िज.मा.56

र6ता सध
ु ारणा करणे.

.मा. दनांक

&.मा. र(कम

15/02/2018

4.99

15/02/2018

9.99

15/02/2018

6.99

27/03/2018

3.99

22/03/2018

9.99

03/03/2018

1.00

कंु डल

कंु डल ता. पलस
ू िज.सांगल येथील

ामपंचायत मालक!चे सावज=नक र6ते काँ#!ट करण व डांबर करण करणे.

14/03/2018

6.00

हजारवाडी

हजारवाडी ता.पलस
ू िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!चा

कोळी मळा र6ता खडीकरण व डांबर करण करणे.

14/03/2018

4.99

गुंडेवाडी

गुंडेवाडी ता. मरज िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!"या सावज=नक र6\यावर लहान पुल बांधणे.

14/03/2018

13.45

14/03/2018

2.48

14/02/2018

7.00

14/02/2018

1.96

आवंढ

कुपवाड

सांगल

िजमा.56 ते गारे व6ती

मौजे आवंढ ता.जत िज.सांगल येथे डaगरे व6ती( शवारव6ती) येथील

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.59/2 म9ये सावज=नक Aपbया"या

पाbयाची टाक! बांधणे व पाणीपुरवठा Aवतरण >यव6था करणे.
सांगल

मरज आuण कुपवाड शहर महानगरपा लका अंतगत कुपवाड येथील अ ह+यानगरम9ये महानगरपा लके"या भम
ू ापन/ स.स. #.2024

मधील मोक?या जागेत सामािजक सभागह
ृ बांधणे.
सांगल

मरज आuण कुपवाड शहर महानगरपा लका अंतगत Aवiयानगर ग+ल नं.5, वारणाल रोड, Aवsामबाग येथे सावज=नक ठकाणी

एल.ई.डी. हायमा6ट पोल उभारणे.

सांगल

सांगल vड6g `ट हॅ डबॉल असो शएशन यांचे वतीने 40 वी hयु=नअर मल
ु राhय अिजं`यपद हॅ डबॉल 6पधा सन 2017-18 6पधcस =नधी दे णे.

09/01/2018

5.00

सांगल

सांगल शहर व िज+हा tककबॉि`संग असो सएशन वाको महाराfg खुल राhय6तर य tककबॉि`संग चषक 2017-18 6पधcस =नधी दे णे.

09/01/2018

1.00

एकूण मा.आ.मोहनराव कदम, व.प.स. मंजूर कामे संAया - 60
मा.आ.नर[ \ पाट ल, वधान प#रषद सद य, नोडल िज>हा - सातारा

159.13

काया वयीन
यं णा

गावाचे नाव

कामाचे नांव

.मा. दनांक

&.मा. र(कम

मौजे बोरगाव ता.वाळवा िज. सांगल येथील मy
ु य र6\यापासन
ु सावकार दादा कॉलनीकडे जाणारा र6ता डांबर करण करणे.

22/11/2017

6.99

14/02/2018

5.00

काय.अ0भ. इवद
बांधकाम व.

बोरगाव

िज.प.
काय. अ0भ.
सा.बां. व. 0मरज

मनपा सांगल

सांगल

वाड #.३४

करणे.

मरज कुपवाड महानगरपा लका Gे ातील मनपा शाळा #.34 "या प]रसरातील महानगरपा लका मालक!चे र6ते खडीकरण व डांबर करण

एकूण मंजूर कामे - 02

11.99

मा.आ.Aवाजा बेग, वधान प#रषद सद य, नोडल िज>हा - यवतमाळ
काय.अ0भ. इवद
बांधकाम व.

संतोषवाडी

िज.प.
काय.अ0भ. सा.बां.
वWयुत व.
को>हापूर
िज>हा D डा
अ<धकार सांगल

मनपा सांगल
वाड #.३४
मरज

संतोषवाडी ता. मरज िज.सांगल येथील गावातील शाळा ते वाघमारे व6तीकडे जाणा-या ओढयातील र6\याचे खोत व6ती पय@त र6ता मरु मीकरण
व खडीकरण करणे.

सांगल

मरज कुपवाड महानगरपा लका अंतगत वाड #.34 मधील स>हc #.12778/84 मधील सावज=नक उiयानाम9ये Aवiयुतीकरण करणे.

सांगल िज+हयाम9ये द.06 ते 09 ऑ`टaबर 2016 या कालावधीम9ये आयोिजत करbयात आले+या खो-खो 6पधc"या आयोजनावर ल खच
भागAवbयासाठe =नधी उपल[ध करणे.

08/08/2017

2.80

27/03/2018

5.00

31/03/2018

1.00

एकूण मंजूर कामे - 03

8.80

मा.आ.हे मंत टकले, वधान प#रषद सद य, नोडल िज>हा - ना0शक
काय. अ0भ.
सा.बां(पिNचम) व.

पा ेवाडी

मौजे पा ेवाडी ता.आटपाडी िज.सांगल येथील कदम व6ती ते शंदे व6ती र6ता मरु मीकरण करणे.

08/08/2017

एकूण मंजूर कामे - 01

3.00

3.00

मा.आ.आनंदराव पाट ल, वधान प#रषद सद य, नोडल िज>हा - सातारा
काय.अ0भ. इवद
बांधकाम व.

कोकrड

मौजे कोकrड ता. शराळा िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!चा वारणा कॉलनी ते पाणीपरु वठा योजनेपय@त र6ता खडीकरण करणे.

14/02/2018

2.99

िज.प.

एकूण मंजूर कामे - 01

2.99

काया वयीन
यं णा

गावाचे नाव

कामाचे नांव

.मा. दनांक

&.मा. र(कम

मा.आ.द]ताSय सावंत, वधान प#रषद सद य, नोडल िज>हा - सोलापूर
लwगरे

लwगरे ता.खानापुर िज.सांगल येथील

ामपंचायत मालक!चा रानमळा ओढा खोल करण व rं द करण करणे.

30/10/2017

2.99

लwगरे

लwगरे ता.खानापरु िज.सांगल येथील

ामपंचायत मालक!चा वाडी ओढा खोल करण व rं द करण करणे.

30/10/2017

2.99

30/10/2017

2.99

30/10/2017

2.99

30/10/2017

2.99

30/10/2017

2.99

30/10/2017

2.99

30/10/2017

2.87

30/10/2017

2.99

30/10/2017

2.94

22/03/2018

2.99

22/03/2018

2.99

31/03/2018

2.99

31/03/2018

2.99

हंगणगादे
मwगाणवाडी

मwगाणवाडी
काय.अ0भ. छोटे
पाटबंधारे व.िज.प.

सांगोले
करगणी

करगणी

करगणी
काळे वाडी

हंगणगादे ता.खानापुर िज.सांगल येथील

ामपंचायत मालक!चा जाधववाडी ते मदने मळापय@त ओढा खोल करण व rं द करण करणे.

मwगाणवाडी ता.खानापुर िज.सांगल येथील

ामपंचायत मालक!चा सतीश जाधव यां"या शेतापासन
ं जाधव यां"या शेतापय@त ओढा
ु हनुमत

खोल करण व rं द करण करणे.
मwगाणवाडी ता.खानापुर िज.सांगल येथील

ामपंचायत मालक!चा टाक!ची Aवह र ते ल‰मण जाधव यां"या शेतापय@त ओढा खोल करण व

rं द करण करणे.
सांगोले ता.खानापुर िज.सांगल येथील
करगणी ता.आटपाडी िज.सांगल येथील

ामपंचायत मालक!चा रानमळा ओढा खोल करण व rं द करण करणे.
ामपंचायत मालक!चा बनपुर र6ता पुल ते दलावर इनामदार यां"या शेतापय@त ओढा खोल करण व

rं द करण करणे.
करगणी ता.आटपाडी िज.सांगल येथील

ामपंचायत मालक!चा आटपाडी र6ता पुल ते ल‰मण खंदारे यां"या शेतापय@त ओढा खोल करण व

rं द करण करणे.
करगणी ता.आटपाडी िज.सांगल येथील

ामपंचायत मालक!चा नामदे व साबळे शेतापासन
ु बाळासाहे ब सरगर यां"या शेतापय@त ओढा खोल करण

व rं द करण करणे.
काळे वाडी ता.आटपाडी िज.सांगल येथील पाणी पुरवठा Aवह र जवळील

ामपंचायत मालक!"या पाझर तलावातील गाळ काढणे.

सांगल िज+हयातील ( शराळा, आटपाडी, मरज ताल`
ु यातील) एकूण 18 शाळांना 6वंयच लत Aवiयुत घंटा पुरAवणेबाबत ( शाळांची याद सोबत
जोडणेत आल आहे .)
सांगल िज+हयातील कवठे महांकाळ ताल`
ु यातील एकूण 20 शाळांना सोबत जोडले+या अ9यापन त`\यांची याद माणे अ9यापन त`ते पुरAवणे.
0श:णा<धकार
(मा_य.) िज.प.

(शाळांची याद सोबत जोडणेत आल आहे .)
सांगल िज+žयातील 18 अनुदा=नत मा9य मक शाळांना मायक#ोकंgोल/टाईम टे बल ]रंmगंग बेल पुरAवणे. (शाळांची याद सोबत जोडल आहे )
सांगल िज+हयातील कवठे महांकाळ ताल`
ु यातील एकूण 20 शाळांना सोबत जोडले+या अ9यापन त`\यांची याद माणे अ9यापन त`ते पुरAवणे.
(शाळांची याद सोबत जोडणेत आल आहे .

एकूण मंजूर कामे - 14
मा.आ.महादे व जानकर, वधान प#रषद सद य, नोडल िज>हा - सातारा

41.69

काया वयीन
यं णा
काय. अ0भ.
सा.बां. व. 0मरज

गावाचे नाव
सोनtकरे

काय.अ0भ. इवद
बांधकाम व.

शेगाव

िज.प.

कामाचे नांव
मौजे सोनtकरे ता.कडेगाव िज.सांगल येथील

ामपंचायत मालक!चा अंतगत र6ता काँ#!ट करण करणे.

शेगाव ता.जत िज.सांगल येथे महादे व मंद राजवळ रे वनाळ र6ता भागाम9ये

ामपंचायत मालक!चे मालम\ता #.1612 मधील खु+या जागेम9ये

सामािजक सभागह
ृ बांधकाम करणे.

.मा. दनांक

&.मा. र(कम

26/03/2018

5.00

15/02/2018

9.99

एकूण मंजूर कामे - 02

14.99

मा.आ.रामहर Rपनवर, वधान प#रषद सद य, नोडल िज>हा - सोलापूर

सांगल िज+हयातील सामािजक

याय Aवभागा"या 09 आsमशाळां"या

ंथालयांना पु6तके पुरवठा करणे. ( =त शाळा ₹ 31350)

1.hयोतीराव फुले

ाथ मक आsमशाळा, सनमडी ता.जत

सहायक आयु(त
समाजक>याण
सांगल

2.

ाथ मक आsमशाळा आटपाडी ता.आटपाडी 3.

5.

ाथ मक आsमशाळा रे ठेरधरण ता.वाळवा 6.

ाथ मक आsमशाळा तुरची ता.तासगाव 4. मा9य मक आsमशाळा कवठे महांकाळ ता.कवठे महांकाळ
ाथ मक आsमशाळा आfटा ता.वाळवा

13/03/2018

2.82

29/01/2018

4.99

7. सiगुr मा9य मक आsमशाळा शराळा ता. शराळा 8. सौ.Aवजयमाला कदम मा9य मक आsमशाळा सांडगेवाडी ता.पलस
ू 9. मा9य मक आsमशाळा आfटा ता.वाळवा

काय.अ0भ. इवद
बांधकाम व.

सावंतवाडी

मौजे सावंतवाडी ता. शराळा िज.सांगल येथे गावातील

ामपंचायतीचे र6ते काँ#!ट करण करणे व गटार बांधकाम करणे

िज.प.

एकूण मंजूर कामे - 02

7.81

मा.आ.जगJनाथ 0शंदे, वधान प#रषद सद य, नोडल िज>हा
काय.अ0भ. इवद
बांधकाम व.
िज.प.

पण
ु द

पण
ु द ता.तासगाव िज.सांगल येथे

ामपंचायत मालक!"या अंतगत र6\यावर पे>ह ंग [लॉक बसAवणे.

14/02/2018

2.49

पण
ु द

पण
ु द ता.तासगाव िज.सांगल येथे

ामपंचायती समोर

14/02/2018

2.49

29/01/2018

9.99

22/03/2018

9.99

14/02/2018

10.00

26/03/2018

5.00

जुनेखेड
मनपा सांगल

काय. अ0भ.
सा.बां. व. 0मरज

- ठाणे

मनपा सांगल

मनपा सांगल

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #. 487 ख+
ु या जागेत पे>ह ंग [लॉक बसAवणे.

जुनेखेड ता.वाळवा िज.सांगल येथे भैरवनाथ मं दर समोर"या
सांगल

मरज कुपवाड शहर महानगरपा लका अंतगत

ामपंचायत मालक!"या मालम\ता #.1 मधील ख+
ु या जागेत सभामंडप बांधणे.

भाग #.34 म9ये वसवाडे हॉ6पीटल समोर ल आuण चेतन पेgोल पंपाशेजार ल

महानगरपा लका मालक!चा र6ता तयार करणे.
सांगल येथील मरज कुपवाड माहनगरपा लकेतील वाड #.34 मधील चांदणी चौक ते माळी mच मंद र समार ल र6ता साईड पŸीसह र6ता
डांबर करण करणे.( द.14/03/2018"या आदे वाये कामाचे नावाम9ये बदलासह सध
ु ार त)
सांगल महानगरपा लका अंतगत वाड #.34 मधील केमी6ट भवन समोर ल महानगरपा लका मालक!"या
Aवकसीत करणे.

स.स.#.12778/84 म9ये उiयान

काया वयीन
यं णा
िज>हा D डा
अ<धकार सांगल

गावाचे नाव
मरज

कामाचे नांव
सांगल िज+हयाम9ये द.06 ते 09 ऑ`टaबर 2016 या कालावधीम9ये आयोिजत करbयात आले+या खो-खो 6पधc"या आयोजनावर ल खच
भागAवbयासाठe =नधी उपल[ध करणे.

.मा. दनांक

&.मा. र(कम

31/03/2018

1.00

एकूण मंजूर कामे - 07
मा.आ. वWया चXहाण, वधान प#रषद सद य, नोडल िज>हा
काय. अ0भ.
सा.बां. व. 0मरज
िज>हा D डा
अ<धकार सांगल

मनपा सांगल
वाड #.३४
मरज

40.96
- मुंबई उपनगर

सांगल महानगरपा लका वाड #.34 मधील स>हc नं.12778/84 मधील उiयानाम9ये खुले सभागह
ृ बांधणे. (जागेचे Gे फळ-1124.600चौ.मी.
इमारतीचे जोते Gे - 182.70 चौ.मी.)
सांगल िज+हयाम9ये द.06 ते 09 ऑ`टaबर 2016 या कालावधीम9ये आयोिजत करbयात आले+या खो-खो 6पधc"या आयोजनावर ल खच
भागAवbयासाठe =नधी उपल[ध करणे.

27/03/2018

5.00

31/03/2018

1.00

एकूण मंजूर कामे - 02

6.00

मा.आ.जयदे व गायकवाड, वधान प#रषद सद य, नोडल िज>हा - पुणे
काय. अ0भ.
सा.बां. व. 0मरज

मनपा सांगल
वाड #.३४

सांगल , मरज आuण कुपवाड शहर महानगरपा लका अंतगत वाड #.34 मधील दमाणी हाय6कुल प]रसरातील महानगरपा लके"या मालक!चे
सावज=नक र6ते काँ#!ट करण करणे.

एकूण मंजूर कामे - 01

14/02/2018

2.00

2.00

