मंजूर कामांची यादी सन 2016-17
विधानसभा मतदार संघाचे नांि- ममरज (मा.आ.सरु े श भाऊ खाडे)
अ.

कार्ाान्वर्ीन

क्रं.

र्ंत्रणा

1

कार्ाकारी

अ.क्रं.

प्रशासकीय

प्रशासकीय

मान्यता

मान्यता

ददलेला

रक्कम

ददनांक

रु.लक्ष

सि
ु ाषनगर र्ेथे बाळासो र्मगर ते अननल पाटील पर्ंतचा रस्ता

10/08/2016

9.05

सि
ु ाषनगर र्ेथील पठाण ते मोमीन पर्ंतचा रस्ता पे्हींग ब्लॉक

10/08/2016

5.69

सुिाषनगर र्ेथील शेमणेवाले ते सय्र्द पर्ंतचा रस्ता पे्हींग ब्लॉक

10/08/2016

4.89

सुिाषनगर र्ेथील राजु कंु िार ते हररबा कांबळे पर्ंतचा रस्ता

10/08/2016

5.34

सुिाषनगर र्ेथील मोमीन ते राजु बेग पर्ंतचा रस्ता पे्हींग ब्लॉक

10/08/2016

4.84

6

सुिाषनगर र्ेथील बंदी ते शेख पर्ंतचा रस्ता पे्हींग ब्लॉक बसववणे

10/08/2016

5.39

7

वड्डी र्ेथील म्है शाळ रोड मगदम
ु मळा ते बेळगांव रे ल्वे लाईनपर्ंत

24/08/2016

8.65

8

आरग र्ेथील मुस्लीम समाज स्मशानिम
ू ीस कंपाऊंड वॉल बांधणे

17/10/2016

9.84

9

िोसे र्ेथे गांधी चौक ते ग्हाण रस््र्ावर पुल बांधणे.

17/10/2016

7.02

10

बोलवाड फाटा र्ेथे एस टी वपकअप शेड बांधणे.

17/10/2016

3.84

11

भमरज बेडग रोड आडवा रस्ता र्ेथे एस टी वपकअप शेड बांधणे.

17/10/2016

3.83

12

खंडरे ाजुरी र्ेथे एस टी वपकअप शेड बांधणे.

17/10/2016

3.81

13

टाकळी र्ेथील दत्त मंदीर ते जलाराम मंदीर रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण

17/10/2016

14.76

1

अभिर्ंता,सा.बां
.वव.भमरज

कामाचे नांव

पेव्हं ग ब्लॉक बसववणे.
2

बसववणे.
3

बसववणे.
4

पे्हींग ब्लॉक बसववणे.
5

बसववणे.

रस्ता मुरमीकरण करणे.

करणे.

14

मन्सरु वाडी (आरग) र्ेथे स्मशान शेड बांधणे.

17/10/2016

5.89

15

तानंग ता.भमरज खंडरे ाजुरी र्ेथे एस टी वपकअप शेड बांधणे.

17/10/2016

2.97

16

नरवाड र्ेथे एस टी वपकअप शेड बांधणे.

17/10/2016

3.82

17

कांचनपूर र्ेथील जुना कुमठा रस्ता कांचनपूर-रसूलवाडी भशवेवरील रस्ता

17/10/2016

14.97

म्है शाळ ता.भमरज र्ेथील गणेशनगर (हे रवाडे प्लॉट मधील) अंतगात 4 रस्ते

17/10/2016

5.63

मुरुमीकरण करणे.

18

मुरुमीकरण करणे.

1

शेरा

19

बोलवाड र्ेथे एस.टी.वपकअप शेड बांधणे.

05/12/2016

3.81

20

भलंगनरु र्ेथे ग्रामपंचार्तीच्र्ा खल्
ु र्ा जागेत सांस्कृनतक िवन

05/12/2016

9.97

21

गवळीवाडी र्ेथील 2 रस्ते कााँक्रीटीकरण करणे.

05/12/2016

9.99

22

नरवाड र्ेथे माडगे गल्ली गटर व पेव्हं ग ब्लॉक बसववणे 500 मीटर

05/12/2016

5.62

23

भलंगनुर र्ेथील आरग रोडजवळील चौकामध्र्े एस.टी.वपकअप शेड

05/12/2016

3.80

24

बेडग र्ेथील जुना आरग (माने वस्ती मागा) रस्ता मुरमीकरण करणे.

05/12/2016

9.99

25

बेडग र्ेथील जुना लोकुर रस्ता डांबरीकरण करणे.

05/12/2016

9.75

26

कवलापुर र्ेथील ग्रामपंचार्त मोकळर्ा जागेत सिामंडप बांधणे.

05/12/2016

14.99

27

आरग र्ेथील रामनगर खोराडी ग्रा.प.मालकीच्र्ा खल्
ु र्ा जागेवर

17/12/2016

9.40

28

आरग र्ेथील कंु िार समाजास सिामंडप बांधणे.(मागासवगीर् काम)

17/12/2016

10.00

29

सलगरे र्ेथील मातंग समाज ्र्ार्ामशाळा बांधणे.(मागासवगीर्

17/12/2016

8.76

17/12/2016

14.99

बांधणे.

बांधणे.

सिामंडप बांधणे. (मागासवगीर् काम)

काम)
30

बेडग र्ेथे

ग्रामपंचार्त मालकीच्र्ा खुल्र्ा जागेत सिामंडप बांधणे.

31

बेडग ता.भमरज र्ेथील जुना आरग (मानेवस्ती मागा) रस्ता

17/12/2016

4.98

भमरज-सांगली रोडवरील कृपामर्ी समोरील डी.टी.एड.कॉलेजकडे

04/02/2017

1.28

33

कानडवाडी र्ेथील ग्रामपंचार्त कार्ाालर् ते संजर् पाररसा खोत व संतुबाई

08/03/2017

4.50

34

संतोषवाडी र्ेथील ग्रामपंचार्तीच्र्ा मोकळर्ा जागेत सांस्कृनतक

17/12/2016

8.04

सांगली र्ेथील तरुण मराठा ्र्ार्ाम मंडळ सांगलीवाडी र्ांचे वतीने

31/03/2017

0.50

कााँक्रीटीकरण करणे.
32

जाणा-र्ा रस््र्ावरील पेव्हं ग ब्लॉक बसववणे.

2

कार्ाकारी

अभिर्ंता,इवद

िवन बांधणे.

वज.प.

3

वजल्हा क्रक्रडा

35

अधधकारी,
सांगली

मंददर ते ओढर्ापर्ंत रस्ता कााँक्रीटीकरण करणे.

कब्बडउी स्पधाा
36

सांगली वजल्हा स्पोटा स ॲक्रोबॅटीक्स असोभसएशन भमरज र्ांचे वतीने

1.00

62 वी राष्ट्रीर् मल्लखांब क्रीडा स्पधाा दद.19 ते 20 जानेवारी 2017
स्पधाा

आर्ोजनासाठी ननधी दे णे.

एकूण प्रशासकीय मान्यता रक्कम बेरीज

251.60

सिवसाधारण कामे

223.44

अन.ु जाती/जमाती करीता राखीि ननधी मधील कामे

28.16

2

विधानसभा मतदार संघाचे नांि- सांगली (मा.आ.सुधीर गाडगीळ)
1

कार्ाकारी

1

अभिर्ंता,सा.बां
.वव.भमरज

रक्कम रु.लक्ष
07/07/2016

3.05

बध
ु गांव र्ेथे माळिाग स्वामी समथा है सोसा. र्ेथे रस्ते करणे

07/07/2016

5.15

बबसुर र्ेथील वॉडा क्र.3 मधील सदाभशव पाटील घर ते शंकर पाटील

07/07/2016

0.00

हररपुर र्ेथील ओम गणेश पाका श्री.िुके घर ते मराठे घर रस्ता

07/07/2016

10.00

हररपुर र्ेथील कृष्ट्णाई पाका मधील बजरं ग काटकर घर ते महे श मोरे

07/07/2016

2.21

हररपुर र्ेथील भशवानंद पाका र्ेथील अभ्र्ंकर घर ते हरी बोंद्रे घर

07/07/2016

6.00

इनामधामणी र्ेथील तातोबा चौगुले घर क्रकरण ववजर् पाटील घर

07/07/2016

3.33

इनामधामणी र्ेथील सुकुमार सौदे मळ्र्ापासुन पदमावती रे डरडी

07/07/2016

1.56

इनामधामणी र्ेथील शेकाप्पा नेहीलगार र्ांच्र्ा घरापासुन साहे बराव

07/07/2016

0.00

माधवनगर र्ेथील मंगळवार पेठ आनंद पवार घर ते दे वराज पवार
घर रस्ता करणे.

2

(खडीकरण)
3

घर रस्ता करणे.
4

रदद
काम

करणे.
5

घर रस्ता करणे.
6

रस्ता करणे.
7

रस्ता करणे.
8
9

र्ांच्र्ा घरापर्ंत रस्ता करणे. (मुरमीकरण)

पवार व सह
ु ास गंगाधर र्ांच्र्ा प्लॉट पर्ंत मरु मीकरण व खडीकरण

काम

करणे.
10

माधवनगर र्ेथील सहवास अपाटा मेंट ते नेिाणी घर रस्ता करणे.

07/07/2016

2.99

11

माधवनगर र्ेथील सोमवार पेठ मेन रोड ते मालू हार्स्कुल रस्ता

07/07/2016

3.00

माधवनगर र्ेथील सोमवार् पेठ मधील बावटे घर ते माणधणा घर

07/07/2016

2.99

करणे.
12

गटर व रस्ते करणे.
13

माधवनगर र्ेथील ननलेश गाला घर ते िद
ु डा घर गटर करणे.

07/07/2016

2.99

14

माधवनगर र्ेथील सुिाष बेदमथ
ु ा घर ते डोडीर्ा घर रस्ता करणे.

07/07/2016

3.00

15

माधवनगर र्ेथील सोमवार पेठ मधील शभशकांत पाटील घर ते बंग

07/07/2016

2.99

घरापर्ंत रस्ता करणे.
16

माधवनगर र्ेथील आनंदा भिडे घर ते रामकृष्ट्ण मंददर रस्ता करणे.

07/07/2016

2.99

17

माधवनगर र्ेथील सुमतीलाल शहा ते राजू ब्र्ार्जी घर पर्ंत रस्ता

07/07/2016

2.99

18

बध
ु गांव र्ेथे नवजीवन चौक ते रफीक भमरजे घर रस्ता करणे.

07/07/2016

4.37

19

बुधगांव र्ेथे कंु िार गल्ली मधील रमजान सारस िाई घर ते िागरे

07/07/2016

9.33

हररपरु र्ेथील वॉडा क्र.5 मधील मोहन कोरे घर ते शेखर हं कारे

26/07/2016

9.99

करणे

घर रस्ता करणे.
20

तसेच तक
ु ाराम वादवणे घर ते ववनोद पवार घर रस्ता करणे.

3

रदद

बबसरु र्ेथील तानाजी गणपती पाटील घर ते सदाभशव िाऊ पाटील

26/07/2016

4.40

22

बामणोली र्ेथील आवळे घर ते गंगने घर गटर करणे.

26/07/2016

2.49

23

बामणोली र्ेथील महे श कोरे घर ते एम आर्.डी.सी. पर्ंत रस्ता

26/07/2016

7.12

26/07/2016

3.54

26/07/2016

2.45

21

घरापर्ंत गटर करणे.

करणे.
24

सांगली भमरज कुपवाड महानगरपाभलका क्षेत्र लक्ष्मी मंददराजवळ

चाणक्र्नगर र्ेथील इंदम
ु ती अपाटा मेंट ते मकरं द करमकर घरापर्ंत
रस्ता व गटर करणे.
25

सांगली र्ेथील अशोक सरगर घर ते लता पाटील घर रस्ता
डांबरीकरण करणे.

26

सांगली र्ेथील भमरजकडून सांगली कडे जाणा-र्ा रस््र्ावर बस थांबा

24/08/2016

2.96

27

सांगली र्ेथील सांगलीकडून भमरजे कडे जाणा-र्ा रस््र्ावर बस थांबा

24/08/2016

2.96

गार्त्रीनगर बार्पास रोड सांगली र्ेथील नाल्र्ाला आर.सी.सी.गटर

24/08/2016

9.00

करणे. (ववजर्नगर)
करणे. (ववजर्नगर)

28

करणे.
29

कनााळ र्ेथील ववठ्ठलनगर मधील रस्ता करणे. (मागासवगीर् काम)

15/10/2016

5.00

30

माधवनगर र्ेथील ववठ्ठल रुवक्मणी नगर र्ेथे गटर करणे.

15/10/2016

2.99

(मागासवगीर् काम)
31

बबसूर र्ेथील कबरस्तान र्ेथे पे्हींग ब्लॉक बसववणे.

01/03/2017

5.48

32

नांद्रे र्ेथील प्रकाश पाटील घर ते समाज मंददर पर्ंत रस्ता करणे.

01/03/2017

6.81

01/03/2017

12.51

(मागासवगीर् वस्ती)
33

बुधगांव र्ेथे ग्रामपंचार्त हददीमध्र्े भमळकत क्र.1199 मध्र्े
सिागह
ृ बांधणे

एकूण प्रशासकीय मान्यता रक्कम बेरीज

146.64

सिवसाधारण कामे

131.84

अनु.जाती/जमाती करीता राखीि ननधी मधील कामे

14.80

विधानसभा मतदार संघाचे नांि- इस्लामपूर (मा.आ.जंयत पाटील)
1

कार्ाकारी.अभि
र्ंता. इवद.
वज. प. सांगली

रक्कम रु.लक्ष

1

तुजारपूर ता.वाळवा र्ेथे आर सी सी गटर करणे

26/07/2016

4.99

2

दध
ु ारी ता.वाळव र्ेथे अंतगात रस्ता सुधारणा करणे.

26/07/2016

6.99

3

रे ठरे हरणाक्ष ता.वाळवा र्ेथे ग्रामपंचार्त इमारतीचे बांधकाम करणे.

26/07/2016

7.99

4

रे ठरे हरणाक्ष ता.वाळवा र्ेथील दध
ु ारी पाणंद रस्ता सुधारणा करणे.

26/07/2016

9.99

5

बनेवाडी ता.वाळवा र्ेथील बनेवाडी ते वंजारी मळा (मधला रस्ता)

26/07/2016

9.99

सुधारणा करणे

4

इस्लामपरू ता.वाळवा र्ेथील इस्लामपरू नगरपररषद मालकीच्र्ा

03/09/2016

14.99

आष्ट्टा ता.वाळवा र्ेथील गांधीनगर ते खोत मळा रस्ता सुधारणा

17/10/2016

9.99

कवठे वपराण ता.भमरज र्ेथे गॅस गोडाऊनकडे जाणारा रस्ता सध
ु ारणा

17/10/2016

0

9

सावळवाडी ता.भमरज र्ेथे नेमणगोंडा रस्ता सुधारणा करणे.

17/10/2016

6.99

10

िडकंबे ता.वाळवा र्ेथे मख्
ु र् रस्ता डांबरीकरण करणे.व दरभमक्स

17/10/2016

6.99

तुंग-कारं दरवाडी डेक्कन मोल्र्ासीस ते सवोदर् कारखाना रस्ता

24/11/2016

6.99

बागणी ता.वाळवा र्ेथे पांढरमळा जगताप वस्तीकडे जाणारा रस्ता

24/11/2016

6.99

बागणी ता.वाळवा र्ेथे ग्रामसधचवालर् बांधणे

24/11/2016

9.99

गोटखखंडी ता.वाळवा र्ेथे वॉडा क्रं.5 मध्र्े िज
ु ंगराव र्ांचे घरापासन
ू

24/11/2016

4.99

दध
ु ारी ता.वाळवा र्ेथे अंतगात रस्ते व आर.सी.सी.गटर बांधकाम

24/11/2016

4.99

आष्ट्टा ता.वाळवा र्ेथे बावची रस्ता सध
ु ारणा करणे(वाळवा बावची

08/12/2016

6.99

तुंग ता.भमरज र्ेथील ग्रामपंचार्तीच्र्ा गट नं.414 मधील मोकळर्ा

08/12/2016

4.99

इस्लामपरू ता.वाळवा र्ेथील क्रकसान कॉलनीतील रस्ते सध
ु ारणा

08/12/2016

11.99

बेरडमाची. ता.वाळवा र्ेथे काळोबा पाणंद रस्ता सुधारणा

08/12/2016

7.99

बोरगांव ता.वाळवा र्ेथील एस.टी.स्टाँ ड ते भशवाजी चौक मख्
ु र् रस्ता

08/12/2016

7.99

ताकारी ता.वाळवा र्ेथे अंतगात रस्ते व गटर बांधकाम

08/12/2016

11.99

17/12/2016

6.90

6
7

मोकळर्ा जागेचे रुपांतर क्रक्रडांगणात करणे व कंु पण घालणे.
करणे.

8

करणे.

काम

कााँक्रीटीकरण करणे.
11
12
13
14

सुधारणा करणे.

सुधारणा करणे.

मराठी शाळे पर्ंत आर.सी.सी.गटर बांधणे.
15

करणे.
16

भशव रस्ता)
17
18

जागेला कंपौड व शुशोभिकरण करणे.
करणे.

19

करणे.(मागासवगीर् काम)
20

डांबरीकरण करणे.
21

करणे.(मागासवगीर् काम)
22

साखराळे ता.वाळवा र्ेथे अंगणवाडी क्रं.249 िवती कंपाऊंड भिंत
बांधणे.

23

बागणी ता.वाळवा र्ेथे सिामंडप बांधणे.

20/12/2016

6.99

24

खरातवाडी ता.वाळवा र्ेथे सांडपाणी गटर ्र्वस्थापन करणे.

06/03/2017

6.99

25

कसबे डडग्रज ता.भमरज र्ेथे आठवडा बाजार दठकाणी अंतगात रस्ते

06/03/2017

4.99

06/03/2017

6.99

करणे
26

साखराळे ता.वाळवा र्ेथे मानेवस्ती जोड रस्ता सध
ु ारणा करणे.

5

रदद

2

कार्ाकारी

अभिर्ंता, ग्रा.पा.प.ु

27

कार्ाकारी अभिर्ंता
म.रा.वव.कं.मर्ाा.

26/09/2016

11.83

08/03/2017

0.35

टाकी बांधणे.

वज.प.सांगली

3

साखराळे ता.वाळवा र्ेथील श्रीनगर वसाहत र्ेथे वपण्र्ाच्र्ा पाण्र्ाची

28

फाळकेवाडी ता.वाळवा र्ेथे गावठाण हददीमध्र्े (रोदहत गुलाब
फाळके )र्ांच्र्ा घराजवळून

इस्लामपरू

जाणा-र्ा वस्रट लाईटच्र्ा तारा

वळववणे.

एकूण प्रशासकीय मान्यता रक्कम बेरीज

209.84

सिवसाधारण कामे

189.86

अन.ु जाती/जमाती करीता राखीि ननधी मधील कामे

19.98

विधानसभा मतदार संघाचे नांि- मशराळा (मा.आ.मशिाजीराि नाईक)
1

कार्ाकारी

1

अभिर्ंता
सा.बां.वव.पवचच
म सांगली

रक्कम रु.लक्ष

धचखली ता.भशराळा र्ेथे वार्दं डे गुरुजींच्र्ा घरापासुन धुरुंगवस्तीमध्र्े

16/06/2016

15.00

महादे ववाडी, ता.वाळवा र्ेथील मोहन आ्माराम कदम र्ांच्र्ा

16/06/2016

1.83

जाधववाडी (मणदरु ) ता.भशराळा र्ेथे ग्रामपंचार्तीच्र्ा मोकळ्र्ा

20/09/2016

9.22

भशराळा ता.भशराळा र्ेथील नार्कूडपुरा ग्रामपंचार्तीच्र्ा मोकळ्र्ा

17/10/2016

9.70

रे ड ता.भशराळा र्ेथे धनगर समाजासाठी ग्रामपंचार्तीच्र्ा मोकळ्र्ा

17/12/2016

9.71

ओझडे ता.वाळवा र्ेथील मुख्र् गल्लीतील रस्ता खडीकरण व

17/12/2016

9.48

वशी ता.वाळवा र्ेथील पवार-ननकम मळा रस्ता खडी व डांबरीकरण

17/12/2016

15.15

15/03/2017

7.78

िाट भशरगांव ता.भशराळा र्ेथील भलंबारे पाणंद रस्ता मरु
ु मीकरण

15/03/2017

6.03

धचंचोली ता.भशराळा भिमराव परीट र्ांच्र्ा घरापासून आ्मभलंग

15/03/2017

9.87

सोनवडे ता.भशराळा र्ेथील बाबु बळी पाटील र्ांचे घरापासन
ू ते

12/07/2016

9.99

धचंचव
े ाडी ता.भशराळा र्ेथील मख्
ु र् गल्लीतील रस्ता खडीकरण व

12/07/2016

0.00

करुं गली ता.भशराळा र्ेथील ग्रामपंचार्तीच्र्ा मोकळर्ा जागेत

20/09/2016

जाणारा रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे.(मागासवगीर् काम)
2

घरापासुन ते अननल भशवराम कदम र्ांच्र्ा घरापर्ंत रस्ता
खडीकरण व डांबरीकरण करणे.
3
4
5

जागेत सामावजक सिागह
ृ बांधणे.
जागेत सामावजक सिागह
ृ बांधणे.

जागेत समाज मंददर बांधणे.मालमत्ता क्रं.113
6

डांबरीकरण करणे.
7

करणे.
8

कासेगांव ता.वाळवा र्ेथील सावंत मळा ते मदहंद्र गावडे र्ांच्र्ा
वस्तीपर्ंतचा रस्ता डांबरीकरण करणे

9

करणे.(500 मी.)
10
2

कार्ाकारी.अभि

11

र्ंता. इवद.

दे वालर्ाकडे जाणारा रस््र्ाची सुधारणा करणे.

ग्रामपंचार्त कार्ाालर्ाकडे जाणा-र्ा नाल्र्ाच्र्ा कडेला संरक्षक भिंत

वज. प. सांगली

बांधणे व ग्रामपंचार्तीच्र्ा मोकळर्ा जागेत रस््र्ावर कााँक्रीटीकरण
करणे.
12

डांबरीकरण करणे
13

कााँक्रीटीकरण करणे व संरक्षक भिंत बांधणे

6

रदद
केले

4.99

14

रे ठरे धरण ता.वाळवा र्ेथे कामेरीकर मळा रस्ता खडीकरण करणे.

17/12/2016

7.83

15

ऐतवडे बु. ता.वाळवा र्ेथील ग्रामपंचार्त कार्ाालर् ते कमावीर

17/12/2016

4.99

वाटे गांव ता.वाळवा र्ेथील औताडे मळा र्ेथे ग्रामपंचार्तच्र्ा

17/12/2016

2.99

बेलदारवाडी ता.भशराळा र्ेथील मुख्र् गल्ली ते र्ोगेश मस्कर र्ांचे

17/12/2016

5.99

बेलेवाडी ता.भशराळा र्ेथे ग्रामपंचार्तीच्र्ा मोकळर्ा जागेत स्टे ज

17/12/2016

2.99

15/03/2017

14.99

03/01/2017

2.00

पतसंस्थे पर्ंत आर.सी.सी.गटर करणे.
16

मोकळर्ा जागेत कााँक्रीटीकरण करणे.
17

घरापर्ंतचा रस्ता खडीकरण करणे.
18

बांधणे
19

वाघवाडी ता.वाळवा र्ेथील जाधव वस्ती (ददनदर्ाळनगर) ते
एन.एच.4 रस््र्ाला जोडणारा रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे.

3

वजल्हा क्रक्रडा

अधधकारी,सांगली

20

वजल्हा क्रक्रडा पररषद र्ांच्र्ा वतीने 62 वी राष्ट्रीर् खो खो स्पधाा
मुले/मुली

150.53

एकूण प्रशासकीय मान्यता रक्कम बेरीज
सिवसाधारण कामे

135.53

अनु.जाती/जमाती करीता राखीि ननधी मधील कामे

15.00

विधानसभा मतदार संघाचे नांि- पलूस-कडेगांि (मा.आ.पंतगराि कदम)
1

कार्ाकारी

भशरगांव ता.कडेगांव र्ेथे ग्रामपंचार्त खुल्र्ा जागेत सामावजक

22/06/2016

6.00

सासपडे ता.कडेगांव र्ेथे ग्रामपंचार्त खल्
ु र्ा जागेत सामावजक

22/06/2016

5.99

कान्हरवाडी ता.कडेगांव र्ेथील अंतगात रस्ते सुधारणा करणे

22/06/2016

2.99

4

खेराडे ववटा ता.कडेगांव र्ेथील अंतगात रस्ता सुधारणा करणे

22/06/2016

2.99

5

आंबेगांव ता.कडेगांव र्ेथील अंतगात रस्ते सुधारणा करणे

22/06/2016

2.99

6

र्ेतगांव ता.कडेगांव र्ेथे ग्रामपंचार्त खुल्र्ा जागेत ्र्ार्ाम शाळा

04/07/2016

5.99

ननमसोड ता.कडेगांव र्ेथे ग्रामपंचार्त जवळ खल्
ु र्ा जागेत

04/07/2016

6.00

सावंतपूर वसाहत सुर्ोग कॉलनी वॉडा नं.3 मध्र्े रस्ता खडीकरण व

04/07/2016

2.99

9

शेळकबाव ता.कडेगांव र्ेथे एस.टी.वपक-अप शेड बांधणे

04/07/2016

3.48

10

दहंगणगांव बु. ता.कडेगांव र्ेथील भसध्दे चवर मंदीर पररसर

25/07/2016

2.99

धचंचणी (अं) ता.कडेगांव र्ेथील हनम
ु ान मंदीर पररसर सश
ु ोभिकरण

25/07/2016

1.99

शाळगांव ता.कडेगांव र्ेथील महादे व मंदीर पररसर सश
ु ोभिकरण

25/07/2016

4.99

1

अभिर्ंता,सा.बां
.वव.भमरज

रक्कम रु.लक्ष

2
3

सिागह
ृ बांधणे
सिागह
ृ बांधणे

बांधणे
7
8

सामावजक सिागह
ृ बांधणे
डांबरीकरण

11

सुशोिीकरण करणे ( पेवींग ब्लॉक बसववणे)
करणे. (पेवींग ब्लॉक बसववणे)

12

करणे.(पेवींग ब्लॉक बसववणे)

7

2

कार्ाकारी.अभि
र्ंता. इवद.
वज. प. सांगली

13

सोनक्रकरे ता.कडेगांव र्ेथील अंतगात रस्ते सुधारणा करणे.

16/09/2016

2.92

14

सोनक्रकरे ता.कडेगांव र्ेथील अंतगात रस््र्ावर गटर बांधकाम करणे.

24/06/2016

4.99

15

सोनसळ ता.कडेगांव र्ेथे दभलत वस्तीमधील सामावजक सिागह
ृ ास

24/06/2016

2.99

16

रार्गांव ता.कडेगांव र्ेथील अंतगात रस्ते सुधारणा करणे

24/06/2016

2.99

17

तोंडोली ता.कडेगांव र्ेथील अंतगात रस्ते सध
ु ारणा करणे

24/06/2016

2.99

18

र्ेतगांव ते तप
ु ेवाडी (र्ेत) ग्रा.मा.32 रस््र्ावर मोरी बांधकाम करणे

24/06/2016

3.99

19

वडडर्ेरार्बाग ता.कडेगांव र्ेथील अंतगात रस्ते सध
ु ारणा करणे

24/06/2016

4.99

20

शेळकबाव ता.कडेगांव र्ेथे स्मशानिूमीकडे जाणारा रस्ता सध
ु ारणा

24/06/2016

0.99

21

र्ेवलेवाडी ता.कडेगांव र्ेथील अंतगात रस्ते सुधारणा करणे

24/06/2016

2.99

22

तुपेवाडी ते भिकवडी खुदा ग्रा.मा.96 रस््र्ावर मोरी बांधकाम करणे

24/06/2016

7.00

वांगी ता.कडेगांव र्ेथील ग्रामपंचार्त खुल्र्ा जागेत सामावजक

04/07/2016

9.99

24

भि.स्टे -र्ेळावी रस्ता ते राजाराम माने घर रस्ता कााँक्रीटीकरण करणे.

08/07/2016

3.99

25

ववठ्ठलवाडी ते श्रीराम नगर रस््र्ाची सुधारणा करणे.

08/07/2016

4.99

26

कंु डल डुबल दे शमख
ु वस्ती अंतगात रस्ते सध
ु ारणा करणे.

08/07/2016

4.99

27

बांबवडे स्मशानिूमी पररसर पे्हींग ब्लॉक बसववणे व कााँक्रीटीकरण

08/07/2016

4.99

खंडोबाचीवाडी धचतळे कॉनार ते खंडचे वरी नं.1 पर्ंत आर.सी.सी.गटर

08/07/2016

4.99

दध
ु ोंडी वॉडा नं.4 मधील रस्ते कााँक्रीटीकरण करणे व पे्हींग ब्लॉक

25/07/2016

2.49

30

दध
ु ोंडी वॉडा नं.3 मधील गटर बांधकाम करणे.

25/07/2016

2.49

31

सांवतपूर वसाहत मधील अंतगात रस्ते वगटर बांधकाम करणे

25/07/2016

3.99

32

सुखवाडी अंतगात रस्ते कााँक्रीटीकरण व गटर बांधकाम करणे

25/07/2016

3.99

33

चोपडेवाडी

25/07/2016

3.99

34

पलूस हारुण मुल्ला घर ते व्ह.के.पाटील घर रस्ता कााँक्रीटीकरण व

26/07/2016

2.99

संरक्षण भिंत बांधणे. (मागासवगीर् काम)

सा.क्रं.0/500

करणे

सा.क्रं.0/500
23

सिागह
ृ बांधणे

करणे
28

बांधणे
29

बसववणे.

अंतगात रस्ते कााँक्रीटीकरण करणे.

पे्हींग ब्लॉक.

8

पलूस वसंत सुतार घर ते बाबरु ाव माळी घर रस्ता डांबरीकरण

26/07/2016

1.50

पलूस नवोदर् ववद्र्ालर् गेट ते जवाहरनगर रस्ता डांबरीकरण

26/07/2016

3.99

37

पलूस कन्र्ाशाळा रोड ते धचंचेचा मळा रस्ता डांबरीकरण करणे

26/07/2016

2.99

38

पलस
ू हुता्मा स्मारक मख्
ु र् रस्ता सध
ु ारणा करणे.

26/07/2016

3.99

39

पलूस गांवतळर्ापासून ते धोंडीराम डोंगरे घर रस्ता कााँक्रीटीकरण

26/07/2016

1.99

पलूस नारार्ण आप्पासो साळंु खे घर ते धचंगरी घर रस्ता

26/07/2016

2.50

पलूस कृष्ट्णा कॅनॉल ते ननकम वस्ती रस्ता खडीकरण,डांबरीकरण

26/07/2016

1.99

पलूस आमणापूर रस्ता ते मोटकटटी वस्तीकडे जाणारा रस्ता

26/07/2016

2.99

43

कंु डल

26/07/2016

4.99

44

अंकलखोप चौगुले गल्ली रस््र्ास संरक्षक भिंत बांधणे

26/07/2016

3.99

45

बेलवडे ता.कडेगांव र्ेथील अंतगात रस्ते सुधारणा करणे

10/08/2016

2.99

46

पण
ु दीवाडी मख्
ु र् रस््र्ावर गटर बांधकाम करणे.

10/08/2016

2.99

47

बुली

10/08/2016

4.99

48

पुणदी (वा) मागासवगीर् वस्तीकडे जाणारा रस्ता खडीकरण

10/08/2016

4.99

खंबाळे (औंध) ता.कडेगांव र्ेथील ग्रा.पं.गट नं.91 मध्र्े खुल्र्ा

10/08/2016

3.99

घोगांव मागासवगीर् वस्तीत समाज मंदीर बांधणे.(मागासवगीर्

20/09/2016

7.00

35

करणे.
36

करणे.

करणे.
40

कााँक्रीटीकरण करणे.
41

करणे
42

खडीकरण करणे.

गांवठाण हददीतील अंतगात रस्ते सुधारणा करणे

ग्रामसधचवालर् इमारत बांधकाम करणे.

डांबरीकरण करणे.(मागासवगीर् काम)
49

जागेत कंपाऊंड बांधणे.
50

काम)
51

संतगाव ग्रामपंचार्त भमळकत र्ेथे सिामंडप बांधणे.

04/10/2016

7.00

52

माळवाडी ता.पलूस र्ेथील वसगडे रस्ता ते दे माण्णा चौगुले र्ांचे

14/12/2016

6.99

पलूस ता.पलूस र्ेथील बुरांडस
े र घर ते अशोक कोले घर

14/12/2016

3.00

घरापर्ंत खडीकरण व डांबरीकरण करणे.((मागासवगीर् काम))
53

कााँक्रीटीकरण करणे.

एकूण प्रशासकीय मान्यता रक्कम बेरीज

214.97

सिवसाधारण कामे

193.00

अन.ु जाती/जमाती करीता राखीि ननधी मधील कामे

21.97

9

विधानसभा मतदार संघाचे नांि- खानापूर-आटपाडी (मा.आ.अननल बाबर)
1

कार्ाकारी

ववटा ता.खानापूर र्ेथे सुर्न
ा गर र्ेथील मनोहर रामहरी सुर्व
ा ंशी घर

22/06/2016

2.99

ववटा ता.खानापरू र्ेथील गळ
ु वणी घर ते पांढरीचा उवारीत रस्ता

22/06/2016

2.99

3

नागेवाडी ता.खानापूर र्ेथील मार्ाक्का मंदीर रस्ता करणे

31/08/2016

3.00

4

ववटा ते पारे रस््र्ावर पल
ू ाजवळ गटर बांधकाम करणे

31/08/2016

2.99

5

ववटा ता.खानापूर र्ेथील नेवरी रस्ता ते भशतोळे पोल्री फामा पर्ंतचा

08/12/2016

9.99

बलवडी िा. ता.खानापूर

र्ेथील अंतगात रस्ते करणे.

25/07/2016

4.99

7

धचंचणी मं.

र्ेथील अंतगात रस्ते व गटर करणे.

25/07/2016

4.98

8

मादळमुठी ता.खानापूर र्ेथील अंतगात रस्ते करणे.

25/07/2016

4.99

9

गोरे वाडी

31/08/2016

7.00

1

अभिर्ंता
सा.बां.वव.पवचच
म सांगली

2

कार्ाकारी.अभि
र्ंता. इवद.
वज. प. सांगली

रक्कम रु.लक्ष

ते प्रवजमा 22 ववटा ढवळे चवर रस्ता करणे.
2

करणे.

6

रस्ता सुधारणा करणे.(उवारीत काम)

बांधणे

ता.खानापूर

ता.खानापरू र्ेथील ग्राप भमळकत नं.125 मध्र्े सिामंडप

10

िांबडे ता.खानापूर र्ेथील वज.प.शाळे स संरक्षक भिंत बांधणे.

17/10/2016

3.24

11

लें गरे ता.खानापूर अंतगात रस्ते करणे.

17/10/2016

2.99

12

पानमळे वाडी ता.तासगांव र्ेथील वाडा नं.2 मध्र्े अंतगात रस्ते करणे.

28/11/2016

4.99

13

धामणी ता.तासगांव र्ेथील मंडले वस्तीमध्र्े गट नं.35 र्ा जागेवर

28/11/2016

7.00

ववसापरू ता.तासगांव र्ेथील ग्रामपंचार्त भमळकत नं.473 मध्र्े

28/11/2016

9.99

पळशी ता.खानापूर र्ेथील ग्रामपंचार्त भमळकत नं.4 र्ा जागेवर

06/03/2017

6.99

मांजडे ता.तासगांव र्ेथील

06/03/2017

7.00

ददघंची ता.आटपाडी र्ेथील मुस्लीम जामा मवजद दफनिूमी

06/03/2017

4.99

दहंगणगादे र्ेथे मातंग समाजासाठी सिागह
ृ बांधणे.

09/03/2017

6.99

19

वाळुज ता.खानापुर र्ा दठकाणी अंतगात रस्ते करणे.

09/03/2017

4.99

20

भिकवडी ता.खानापरु

र्ा दठकाणी अंतगात रस्ते करणे.

09/03/2017

6.01

21

घोटी खु. ता.खानापुर

र्ा दठकाणी अंतगात रस्ते करणे.

09/03/2017

6.99

22

दहवरे ता.खानापुर र्ेथे सामावजक सिागह
ृ बांधणे.

09/03/2017

6.99

23

धोंडेवाडी

09/03/2017

4.99

14

सांस्कृनतक िवन बांधणे.
सिामंडप बांधणे.

15

सिामंडप बांधणे
16

ग्रामपंचार्त भमळकत नं.711 (अ) र्ा

जागेवर सिामंडप बांधणे.
17
18

ग्रामपंचार्त भमळकत नं.213 र्ेथे सुववधा करणे.

ता.खानापरु र्ेथे अंतगात रस्ते करणे

10

3

वजल्हा क्रीडा
अधधकारी,सांग
ली

09/03/2017

6.99

09/03/2017

6.99

09/03/2017

6.99

अथा व सांवख्र्की संचालनालर् क्रक्रडा स्पधाा 2016

05/12/2016

1.50

तरुण मराठा ्र्ार्ाम मंडळ र्ांचव
े तीने

31/03/2017

1.00

24

झरे

ता.आटपाडी र्ेथे सनगरसमाजासाठी सिागह
ृ बांधणे.

25

घानंद

26

वविूतवाडी (पवारवस्ती)

27
28

ता.आटपाडी र्ेथे सामावजक सिागह
ृ बांधणे
ता.आटपाडी

र्ेथे सांस्कृनतक िवन बांधणे.

64 वी वरीष्ट्ठ गट (पुरुष व

मदहला) राज्र् अवजंक्र्पद कबडडी स्पधाा दद.13 ते 16 ऑक्टोंबर
2016 र्ा कालावधीत सांगली भमरज व कुपवाड शहर
महानगरपाभलका शाळा क्रं.9 चे क्रक्रडांगण सांगलीवाडी

र्ेथे

आर्ोवजत केली आहे .
एकूण प्रशासकीय मान्यता रक्कम बेरीज

151.54

सिवसाधारण कामे

11.98

अनु.जाती/जमाती करीता राखीि ननधी मधील कामे

139.56

विधानसभा मतदार संघाचे नांि- तासगांि-किठे महांकाळ (मा.आ.श्रीमती सम
ु न आर पाटील)
1

कार्ाकारी

1

तासगांव खाडेवाडी रस््र्ावरील हुलवाणे ओघळी पासून मोदहते
च्हाण वस्ती पर्ात रस्ता करणे.

17/10/2016

10.00

2

तासगांव र्ेथील स्टे शन रोडवरील आपटे बोळ र्ेथे पे्हींग ब्लॉक

17/10/2016

2.49

अभिर्ंता
सा.बां.वव.पवचच
म सांगली

रक्कम रु.लक्ष

बसववणे.
3

नवीन डोली ता.तासगांव र्ेथे एस टी वपक अप शेड बांधणे

28/11/2016

3.00

4

मौजे पण
ु दी (ता.) ता.तासगांव र्ेथे एस.टी.वपक शेड बांधणे.

28/11/2016

2.99

5

मौजे

28/11/2016

2.99

28/11/2016

2.99

28/11/2016

2.99

17/12/2016

9.99

मणेराजुरी

ता.तासगांव

र्ेथे

करोली

फाटी

जवळ

र्ेथे

एस.टी.वपक शेड बांधणे.
6

मौजे वार्फळे ता.तासगांव

7

मौजे

बबरणवाडी

र्ेथे एस.टी.वपक शेड बांधणे.

ता.तासगांव

र्ेथे

सावळज

फाटी

जवळ

र्ेथे

एस.टी.वपक शेड बांधणे.
8

तासगांव र्ेथील रा.मा.60 ला वसंतदादा महाववद्र्ालर्ास जोडणा-र्ा
रस््र्ाचे डांबरीकरण करणे.

2

कार्ाकारी.अभि
र्ंता. इवद.
वज. प. सांगली

9

नेहरुनगर ता.तासगांव र्ेथे रस्ता करणे

17/06/2016

5.00

10

उपळावी ता.तासगाव

17/06/2016

5.00

िाट घर ते वजल्हा पररषद शाळा रस्ता

कााँक्रीटीकरण करणे.
11

वज्रचौंडे ता.तासगाव र्ेथे एस.टी.वपकअप शेड बांधणे.

17/06/2016

3.50

12

पुणदी र्ेथे वॉडा क्र.2 चौंडेचवरी मंददरा समोरील रस्ता कााँक्रीटीकरण

17/06/2016

3.00

पुणदी

17/06/2016

3.00

करणे.
13

र्ेथे वॉडा क्र. 3 मारुती मंददर ते मवस्जद व मधुकर जाधव

र्ांचे घर रस्ता कााँक्रीटीकरण करणे.

11

14

मतकुणकी र्ेथे स्मशानिम
ू ी रस्ता कााँक्रीटीकरण करणे.

17/06/2016

3.00

15

लोढे र्ेथे एस.टी.स्टाँ ड ते वारकरी (पाटील वस्ती) रस्ता करणे.

17/06/2016

5.00

16

कौलगे ता.तासगांव र्ेथे ग्रामपंचार्तीच्र्ा मोकळर्ा जागेत सिा

26/07/2016

7.00

नागज ता.कवठे महांकाळ र्ेथे ग्रामपंचार्त खुली जागा नं.652

26/07/2016

7.49

धचंचणी ता.तासगांव र्ेथील अंतगात रस्ते खडीकरण व डांबरीकरण

17/10/2016

9.99

मंडप बांधणे.
17

जागेत ्र्ार्ामशाळा इमारत बांधणे
18

करणे.
19

मौजे भशरढोण ता.कवठे महांकाळ र्ेथे ग्रामपंचार्तीच्र्ा समोरील

17/10/2016

4.00

20

मौजे अग्रण धळ
ु गांव ता.कवठे महांकाळ र्ेथे मस्
ु लीम समाज

17/10/2016

4.99

चोरोची ता.कवठे महांकाळ र्ेथील ववजापूर सातारा रस्ता ते

28/11/2016

6.99

मौजे धुळगांव ता.तासगांव र्ेथे मुस्लीम समाजातील रस्ता करणे.

28/11/2016

6.99

23

मौजे मणेराजुरी ता.तासगांव र्ेथील वाचनालर् इमारत बांधणे.

17/12/2016

7.49

24

मौजे मणेराजुरी ता.तासगांव र्ेथील ्र्ार्ामशाळा इमारत बांधणे.

17/12/2016

7.49

25

मौजे ववठ्ठलवाडी ता.कवठे महांकाळ र्ेथील एस.टी.वपक अप शेड

17/12/2016

3.27

मौजे वासुंबे ता.तासगांव र्ेथील श्री.प्रताप एडके र्ांचे घर ते वासुंबे

17/12/2016

0.99

मौजे नागज ता.कवठे महांकाळ र्ेथे र्ुवराज कुरणे र्ांचे घर ते

17/12/2016

2.99

08/03/2017

9.99

मोकळर्ा जागेत ्र्ासपीठ बांधणे
कब्रसथान संरक्षक भिंत बांधणे

21

मागासवगीर् स्मशानिूमीपर्ंत व भसध्दनाथ दे वालर्ाच्र्ा पाठीमागून
22

ते ववजापूर सातारा रोड पर्ंत रस्ता कााँक्रीटीकरण करणे.

सममोरील रस््र्ावर सी.डी.वका बांधणे.
26

ओढ्र्ापर्ंत रस्ता करणे.
27

साबळे गुरुजी र्ांचे दक
ु ानापर्ंत रस्ता कााँक्रीटीकरण करणे.
(मागासवगीर् काम)
28

आरवडे ता.तासगांव र्ेथील ग्रामपंचार्त मालकीच्र्ा मोकळर्ा जागेत
सिामंडप बांधणे.

29

वासुंबे ता.तासगांव र्ेथे ग्रामपंचार्तीच्र्ा मोकळर्ा जागेत सामावजक

08/03/2017

7.49

30

कवठे एकंद ता.तासगांव सत
ु ार गल्ली र्ेथील रस्ता कााँक्रीटीकरण

08/03/2017

2.50

08/03/2017

6.99

पण
ु दी ता.तासगांव ग्रामपंचार्तीच्र्ा मोकळर्ा जागेत सिामंडप

08/03/2017

9.00

मौजे मतकुणकी ता.तासगांव र्ेथील जोनतबा मंददर ते पाटील वस्ती

08/03/2017

2.99

उपळावी ता.तासगांव र्ेथे उपळावी कुमठे रस्ता ते माळीनगरकडे

27/03/2017

9.99

सिागह
ृ बांधणे
करणे.

31
32

ददहवडी र्ेथील वजल्हा पररषद शाळे स शाळा खोली बांधणे

बांधणे.
33

रस््र्ावर सी.डी.वका बांधणे.
34

12

जाणारा रस्ता कााँक्रीटीकरण करणे.
35

ग्हाण ता.तासगांव र्ेथे अंतगात गटर बांधकाम करणे

27/03/2017

6.99

36

नागांव कवठे ता.तासगांव र्ेथील वजल्हा पररषद शाळे स संरक्षक भिंत

27/03/2017

5.99

27/03/2017

6.99

पुणदी ता.तासगांव र्ेथे स्मशानिूमी शेड बांधणे. (मागासवगीर्

27/03/2017

4.99

39

पुणदी ता.तासगांव र्ेथे दभलत वस्ती स्मशानिूमी अंतगात

29/03/2017

2.99

40

तरुण मराठा ्र्ार्ाम मंडळ र्ांचव
े तीने

31/03/2017

1.00

31/03/2017

1.00

बांधणे.
37

घाटनांद्रे ता.कवठे महांकाळ दभलत वस्ती र्ेथील अंतगात रस्ते करणे.
(मागासवगीर् काम)

38

काम)

3

वजल्हा क्रक्रडा

कााँक्रीटीकरण करणे.(मागासवगीर् काम)

64 वी वरीष्ट्ठ गट (परु
ु ष व

अधधकारी,सांग

मदहला) राज्र् अवजंक्र्पद कबडडी स्पधाा दद.13 ते 16 ऑक्टोंबर

ली

2016 र्ा कालावधीत सांगली भमरज व कुपवाड शहर
महानगरपाभलका शाळा क्रं.9 चे क्रक्रडांगण सांगलीवाडी

र्ेथे

आर्ोवजत केली आहे .
41

सांगली वजल्हा स्पोटा स ॲक्रोबॅटीक्स असोभसएशन भमरज र्ांचे वतीने
62 वी राष्ट्रीर् मल्लखांब क्रीडा स्पधाा दद.19 ते 20 जानेवारी 2017
स्पधाा

आर्ोजनासाठी ननधी दे णे.

एकूण प्रशासकीय मान्यता रक्कम बेरीज

213.52

सिवसाधारण कामे

195.56

अनु.जाती/जमाती करीता राखीि ननधी मधील कामे

17.96

विधानसभा मतदार संघाचे नांि- जत (मा.आ.विलासराि जगताप)
1

कार्ाकारी

1

अभिर्ंता,सा.बां

2

.वव.भमरज

3
4

रक्कम रु.लक्ष

धगरगांव ग्रामपंचार्तीच्र्ा खुल्र्ा जागेत सिागह
ृ बांधणे

29/09/2016

10.83

हळळी ग्रामपंचार्तीच्र्ा खुल्र्ा जागेत सिामंडप बांधणे.

04/10/2016

7.18

बोगी (खुदा) ग्रामपंचार्तीच्र्ा खुल्र्ा जागेत सिामंडप बांधणे

04/10/2016

7.30

उमदी वाडा नं.3 मधील तेली गल्ली ते कंु िार गल्ली पर्ंत 100

04/10/2016

6.30

मौजे रामपूर मौजे

01/12/2016

1.98

01/12/2016

2.00

नतल्र्ाळ मालमत्ता क्रं.156 र्ा ग्रामपंचार्तीच्र्ा खुल्र्ा जागेत

01/12/2016

7.00

खैराव ते हं धगरगे (0/0 ते 1/0 क्रक.मी.) रस्ता मुरुमीकरण करणे.

01/12/2016

2.06

संख दलीतवस्तीसाठी सिामंडप बांधणे

01/12/2016

7.64

संख ग्रामपंचार्तीच्र्ा खुल्र्ा जागेत सिामंडप बांधणे (मालमत्ता

01/12/2016

9.00

गग
ु वाड मालमत्ता क्रं.5 र्ा ग्रामपंचार्तीच्र्ा खल्
ु र्ा जागेत सिामंडप

01/12/2016

9.11

मीटर रस्ता कााँक्रीटीकरण करणे
5
6
7

रामपूर ते गौभसध्द फाटा (घाडगेवाडी रस््र्ास

जोडणारा रस्ता) मुरुमीकरण करणे

उमराणी ते उं टवाडी रस्ता मुरुमीकरण करणे.
सिामंडप बांधणे.

8
9
10

क्रं.910)
11

बांधणे.

13

12

खोजनवाडी ग्रामपंचार्तीच्र्ा खल्
ु र्ा जागेत सिामंडप बांधणे.

06/12/2016

7.00

13

मौजे वज्रवाड ता.जत र्ेथे ग्रामपंचार्त कार्ाालर्ास नवीन इमारत

06/12/2016

9.99

बांधणे
14

मानीकनाळ ग्रामपंचार्तीच्र्ा खल्
ु र्ा जागेत सिामंडप बांधणे

06/12/2016

7.00

15

ननगडी (खुदा) ग्रामपंचार्तीच्र्ा खुल्र्ा जागेत सिामंडप बांधणे

06/12/2016

7.00

ननगडी बु स्हे नं.81/2ब मालमत्ता क्रं.110/1 र्ा ग्रामपंचार्तीच्र्ा

17/12/2016

7.29

शेगांव ता.जत नाईकवस्ती (गणेश मंदीर जवळ) एस.टी.वपकअप शेड

17/12/2016

3.07

उं टवाडी ग्रामपंचार्तीच्र्ा खुल्र्ा जागेत सिामंडप बांधणे (मालमत्त

17/12/2016

7.00

जत आंबेडकरनगर र्ेथील बौध्द वसाहतीतील खल्
ु र्ा जागेत

02/01/2017

14.91

करे वाडी (नतकोंडी) ग्रामपंचार्तीच्र्ा खुल्र्ा जागेत सिागह
ृ बांधणे (

01/03/2017

7.16

बबळुर एस.टी.वपकअप शेड बांधणे

01/03/2017

2.66

जालीहाळ खु.ग्रामपंचार्त खुल्र्ा जागेत सिामंडप बांधणे (65*25)

01/12/2016

9.99

बेवनूर ते गुळवंची स्टे शन रस्ता मुरुमीकरण करणे

06/12/2016

1.99

24

बबळुर ते उमराणी रस्ता मरु
ु मीकरण करणे.इवजमा क्रं.193

17/12/2016

2.49

25

बबळुर ते खोजनवाडी रस्ता मुरुमीकरण करणे इवजमा क्रं.192

17/12/2016

2.49

26

उमराणी ते उं टवाडी रस्ता मरु
ु मीकरण करणे.

01/03/2017

1.99

27

उटगी ते करजगी (0/0

01/03/2017

1.99

28

नतल्र्ाळ ते शेळकेवस्ती तलावापर्ंत जाणारा रस्ता मरु
ु मीकरण

01/03/2017

1.97

्हसपेठ ते जाधववस्ती ग्रामा.148 (1/000 ते 2/500 क्रक.मी.) रस्ता

01/03/2017

1.99

01/03/2017

1.99

18/07/2016

3.85

18/07/2016

3.11

20/09/2016

5.49

16
17

खुल्र्ा जागेत सिामंडप बांधणे.
बांधणे.

18

क्रं.306)
19

सिामंडप बांधणे. (मागासवगीर् काम)
20

मालमत्ता क्रं.232)
21
2

कार्ाकारी.अभि

22

र्ंता. इवद.

23

वज. प. सांगली

ते 2/00 क्रक.मी.) रस्ता मुरुमीकरण करणे

करणे.
29
30
3

कार्ाकारी

31

अभिर्ंता,

4

32

वविाग

33

ननर्ंत्रक,रा.प.

र्ेळवी ते प्रवजमा.69 ग्रामा.22(4/000 ते 5/600 क्रक.मी.) रस्ता
सुधारणा करणे

मौजे कागनरी बरकडेवस्ती ता.जत र्ेथे बोअर व वपण्र्ाच्र्ा पाण्र्ाची
टाकी बांधणे (5000 लीटर )

ग्रा.पा.प.ु

वज.प.सांगली

मुरुमीकरण करणे

मौजे उटगी च्हाण वस्ती र्ेथे वपण्र्ाच्र्ा पाण्र्ाची पाईप लाईन
टाकणे
बेवनूर ता.जत र्ेथे एस टी वपकअप शेड बांधणे
एकूण प्रशासकीय मान्यता रक्कम बेरीज

182.82

सिवसाधारण कामे

167.91

अन.ु जाती/जमाती करीता राखीि ननधी मधील कामे

14.91

एकुण प्रशासकीय मान्यता रक्क्म (विधानसभा मतदासंघ- सांगली जजल्हा)

14

1521.46

