विधानसभा पररषद सदस्य - मा.आ.मशिाजीराि दे शमुख,
1

भशक्षणाधधकारी

1

(प्राथ), वज.प.
सांगली
2

कार्ाकारी

2
3

अभिर्ंता,

मातोश्री दहराई प्राथभमक ववदर्ालर्,कोकरुड ता.भशराळा र्ा शाळे स
फननाचर पुरववणे

खराळे पैकी काभशदवाडी ता.भशराळा र्ेथे बैठी टाकी बांधणे व ववतरण
्र्वंस्था करणे.

07/06/2016

2.98

07/06/2016

1.99

29/06/2016

4.98

09/03/2017

0.60

कार्ाकारी

5

कामेरी ता.वाळवा वॉडा क्र.2 मध्र्े अंतगात रस्ते डांबरीकरण करणे

03/09/2016

4.99

बां.वव. पवचचम

6

कामेरी ता.वाळवा र्ेथील वशीवाट पाणंद रस्ता मरु
ु मीकरण करणे

17/12/2016

4.00

कार्ा. अभि.

7

वानलेसवाडी, सांगली र्ेथील भशवनगर सोसार्टी मधील 150 फुटी

17/10/2016

4.99

16/06/2017

3.00

16/06/2017

3.00

16/06/2017

5.00

16/06/2017

3.00

08/07/2016

2.99

08/07/2016

4.99

08/07/2016

2.99

08/07/2016

2.99

08/07/2016

4.99

08/07/2016

4.99

25/07/2016

4.99

25/07/2016

2.99

25/07/2016

4.99

अभिर्ंता, सा.

रोड ते कुलकणी र्ांचे घर ते श्री खाडे घर ते ववठठल पवार र्ांच्र्ा

भमरज
कार्ाकारी

8

अभिर्ंता
(इवद),
बांधकाम
वविाग, वजल्हा
पररषद सांगली

भशरशी र्ा.भशराळा र्ेथे बंडू पांडुरं ग कंु िार घराजवळ ववंधन ववदहर
मारणे.

सा.बां.वव.
5

प्रर्ोगशाळा सादह्र्ं पुरववणे

4

सांगली

4

मातोश्री दहराई प्राथभमक ववदर्ालर्,कोकरुड ता.भशराळा र्ा शाळे स

रक्कम रु.लक्ष

ग्रा.पा.प.ु

वज.प.सांगली
3

नोडल जजल्हा - सांगली

9

घरापर्ात रस्ता मुरुमीकरण व खडीकरण करणे.

मौजे महादे वाडी ता.वाळवा र्ेथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे (नांगरे घर
ते ननपूल घर ते महादे व दे शमुख)

ओझडे ता. वाळवा र्ेथील रस्ता कााँक्रीटीकरण करणे.(वशीकर कोपरा
ते गावपाणंद ववदहर)

10

कामेरी ता.वाळवा र्ेथे वॉडा क्रं.4 मध्र्े रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे

11

मौजे कुसळे वाडी ता.भशराळा र्ेथील मेन कालवा ते बदहरे ववदहर
पर्ंतचा रस्ता खडीकरण करणे.

12

फाणेवाडी (बोरगाव) ता.वाळवा र्ेथील रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.

13

चरण ता.भशराळा र्ेथे ग्रामपंचार्त भमळकत क्रं. 510 मध्र्े
्र्ार्ामशाळा बांधणे.

14

खांबे गल्ली ऊरण इस्लामपूर ता.वाळवा र्ेथील अरववंद कामेरीकर
घर ते जगन्नाथ खांबे घर रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.

15

कोकरुड ता.भशराळा र्ेथे साळवी गल्ली मध्र्े आर.सी.सी.गटर
बांधणे.

16

र्ेलूर ता.वाळवा र्ेथील बाजारपेठ गावंदर ते सुरेश गार्कवाड रस्ता
डांबरीकरण करणे.

17

कवलापूर ता.भमरज र्ेथे रे णुकानगर हददीतील सांगली तांसगाव
रस्ता ते पाण्र्ाची टाकी ते संस्कृती बंगला रस्ता खडीकरण व
डांबरीकरण करणे.

18
19
20

लादे वाडी ता.भशराळा र्ेथे ग्रामपंचार्तीच्र्ा मोकळर्ा जागेत
सामावजक सिागह
ृ बांधणे.

कणदरू ता.भशराळा र्ेथे शेळके पाणंद रस्ता खडीकरण करणे.

र्ेडने नपाणी ता.वाळवा र्ेथे वॉडा क्र.5 मध्र्े आर सी.सी. गटर बांधणे.

15

21

माखणकवाडी ता.वाळवा र्ेथे तानाजी मोदहते घर ते गळ
ु वे मळर्ापर्ात

25/07/2016

4.99

26/07/2016

6.99

10/08/2016

4.99

10/08/2016

2.99

10/08/2016

2.99

03/09/2016

3.00

03/09/2016

3.50

17/09/2016

4.99

17/09/2016

4.99

17/09/2016

7.00

29/09/2016

7.00

29/09/2016

3.00

29/09/2016

9.99

कोकरुड ता.भशराळा र्ेथील स्मंशान शेडची सध
ु ारणा करणे

29/09/2016

4.99

35

मोरे वाडी ता.भशराळा र्ेथे गणेशनगर पाणंद रस्ता मुरुमीकरण करणे.

29/09/2016

4.99

36

कवठे वपरान ता.भमरज र्ेथील वॉडा क्र.3 मधील वारणा डेअरी ते दे साई

29/09/2016

3.00

29/09/2016

4.99

17/12/2016

4.99

17/12/2016

4.99

17/12/2016

4.00

17/12/2016

2.49

रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे.
22

पलूस ता.पलूस र्ेथील समथा कॉलनीमध्र्े अंतगात रस्ते करणे.

23

कापरी ता.भशराळा र्ेथे ग्रामपंचार्त

24
25

मालकीच्र्ा सामावजक

सिागह
ृ ािोवती कंपाऊड बांधणे.

इंगरुळ ता.भशराळा र्ेथील ढोले मळर्ामध्र्े स्मंशान शेड बांधणे
ऐतवडे खुदा ता.वाळवा र्ेथे अदा ले मळा रान वस्तीमध्र्े रस्ता
कॉक्रीटीकरण करणे

26

कुसाईवाडी ता.भशराळा र्ेथे आर.सी.सी.गटर व रस्ता कॉक्रीटीकरण
करणे.

27
28

मौजे काळमवाडी क्रकनरे वाडी ता.भशराळा र्ेथे सामावजक
सिागह
ृ ािोवती भिंत बांधणे.

मौजे ऐतवडे खु. ता.वाळवा र्ेथे ग्रामपंचार्तीच्र्ा मालकीच्र्ा
भमळकत क्र.1405 अ/ मधील

29

सिागह
ृ ास संरक्षक भिंत बांधणे.

भशराळा ता.भशराळा नवजीवन वसाहत साई मंगल कार्ाालर् मागा
मटन माकेटकडे जाणारा रस्ता डांबरीकरण करणे.

30
31
32

वीरवाडी बबळाशी ता.भशराळा र्ेथील ग्रामपंचार्तीच्र्ा मोकळर्ा
जागेत सामावजक सिागह
ृ बांधणे

कोडाईवाडी ता.भशराळा र्ेथे ग्रामपंचार्त मालकीच्र्ा भमळकत क्रं
40/1 मध्र्े सिागह
ृ बांधणे

पलस
ू ता.पलस
ू र्ेथे आमणापरू रोड ते अरुण पवार घरापर्ात रस्ता
खडीकरण व डांबरीकरण करणे

33
34

फुक्रफरे ता.भशराळा र्ेथे ग्रामपंचार्ती मालकीच्र्ा भमळकत क्रं 465
मध्र्े सिागह
ृ बांधणे

घर पर्ातचा रस्र्ावर पेव्हं ग ब्लॉक बसववणे.
37
38

इटकरे ता.वाळवा दशरथ बाबासो पाटील ते तानाजी रामचंद्रं थोरबोले
स्मंशानिूमीकडे जाणारा रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे.

ऐतवडे खु. ता.वाळवा वज.सांगली ग्रामपंचार्त मालकीच्र्ा मालमत्ता
क्र.1403 मध्र्े

39
40

सामावजक सिागह
ृ

बांधणे.

वशी ता.वाळवा र्ेथील मानेवस्ती ते शंकर घानवट वस्ती पर्ातचा
रस्ता सुधारणा करणे.

मौजे राजंणवाडी पैकी बेंगडेवाडी ता. भशराळा र्ेथील पाणवटे रस्ता व
अंतगात रस्ते कॉक्रीटीकरण करणे

41

मौजे मांगले ता. भशराळा र्ेथे नरुटे गल्ली रस्ता कॉक्रीटीकरण व
आर.सी. सी. गटर बांधणे.

16

42

मौजे रांजणवाडी
क्र.268 मध्र्े

43

ता. भशराळा ग्रामपंचार्त मालकीच्र्ा भमळकत
स्मशानशेड उिारणे

17/12/2016

4.00

17/12/2016

5.29

09/03/2017

9.99

31/03/2017

4.30

31/03/2017

2.99

31/03/2017

4.99

31/03/2017

5.00

30/03/2017

1.00

10/08/2016

0.30

09/03/2017

0.96

03/09/2016

1.50

03/01/2016

4.98

24/06/2016

2.50

24/06/2016

2.50

21/09/2016

5.00

11/07/2016

10.00

धामवडे ता.भशराळा र्ेथे ग्रामपंचार्त मालकीच्र्ा भमळकत क्र.421
मागसवगीर् वस्तीमध्र्े सिामंडप बांधणे. (अनुसूचचत जाती
/जमातीचे कामे )

44
45

भशराळा ता.भशराळा र्ेथे बाजार सभमती आवारामध्र्े अंतगात रस्ते
सुधारणा करणे

मौजे माळे वाडी ता.भशराळा र्ेथे ग्रामपंचार्त मालकीच्र्ा जागेत
पेव्हं ग ब्लॉक बसववणे.

46

मौजे उपवळे ता.भशराळा र्ेथे मागासवगीर् समाजामध्र्े रस्ता
कॉक्रीटीकरण करणे

47

मौजे सय्र्ंदवाडी ता.भशराळा र्ेथे मांगवस्ती मध्र्े आर सी.सी.गटर
बांधणे व रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. (अनस
ु धू चत /जाती जमातीचे
कामे)

48

मौजे मानेवाडी ता. भशराळा र्ेथील सोनवणे वस्तीमध्र्े
ग्रामपंचार्तीच्र्ा मालकीच्र्ा मोकळर्ा

6

वजल्हा क्रीडा

49

बांधणे. (अनस
ु धू चत /जाती जमातीचे कामे

दद.13 ते.16 ऑक्टोबर 2016 र्ा कालावधीत सांगली र्ेथील तरुण

अधधकारी

मराठा ्र्ार्ाम मंडळ,सांगलीवाडी (सांगली) र्ांच्र्ा वतीने 64 ्र्ा

सांगली

महाराष्ट्र राज्र् पुरुष व मदहला वररष्ट्ठ गट अंवजक्र् ननवड चाचणी
कब्बडी स्पधेचे आर्ोजनासाठी

7

वजल्हा ग्रंथालर्

50

अधधकारी
सांगली

51

मुख्र्ाधधकारी,

52

न.पा. आष्ट्टा

पुस्तंके/ग्रंथ पुरववणे

पणुंब्रे वारुण ता. भशराळा र्ेथील मातोश्री र्माई पाटील सावा.
पस्
ु तके व संगणक व वप्रंटर व

53

वजल्हाधधकारी

54

मनपा सांगली
10

कोल्हापूर

संगणक

आष्ट्टा ता.वाळवा र्ेथील चांदोली वसाहतीमध्र्े स्टे ज बांधणे
मा.आ.दे शमुख फंड

आर्ुक्त शहर

परु ववणे

पुरववणे रु. 44000 पुस्तके पुरववणे 52000 =96000
1.50

नगरपररषद स्वननधी
9

ननधी दे णे

कोकरुड ता.भशराळा र्ेथील भशवतेज सावाजननक ग्रंथालर्ास

वाचनालर्ास
8

जागेत सामावजक सिागह
ृ

आष्ट्टा

0.56

सांगली शहरातील डॉ जी. ए. दे शपांडे उदर्ान (बत्रकोण बाग )
ववकभसत करणे.

55

मौजे कडंगाव पैकी भशसेवाडी ता.िुदरगड र्ेथे सामावजक सिागह
ृ
बांधणे (अनूसूधचत जाती जमातीचे कामे)

मौजे आडे ता.िद
ु रगड र्ेथे सामावजक सिागह
ू ूचचत
ृ बांधणे.(अनस
जाती जमातीचे कामे)

56

कोल्हापूर शहरातील कोमनपा प्रिाग क्रं.07 अंतगात नननाई दे वी
हौभसंग सोसार्टी ते

साईबाबा कॉलनी पर्ातचा रस्ता चॅनेल गटर

करणे.
11

वजल्हाधधकारी
परिणी

57

सुप्पा जहागीर ता.गंगाखेड वज.परिणी र्ेथे भसमेट कॉक्रीट रस्ता
तर्ार करणे.

17

12

वजल्हाधधकारी
सातारा

58

ववजर्नगर ता.कराड वज.सातारा र्ेथे प्राथभमक शाळा इमारत बांधणे.

59

साजूर ता.कराड र्ेथे मुख्र् रस््र्ापासून ववकास कांबळे घर ते

60

17/10/2016

10.00

वजल्हा पररषद शाळा कॉक्रीटीकरणे (अनुसूचचत जाती जमाती )

17/10/2016

5.00

बेलदरे ता.कराड र्ेथे अंतगात रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे.

17/10/2016

5.00

एकूण प्रशासकीय मान्यता रक्कम बेरीज

261.60

सिवसाधारण कामे

236.32

अनु.जाती/जमाती करीता राखीि ननधी मधील कामे

25.28

विधानसभा पररषद सदस्य - मा.आ.सदाभाऊ खोत,
1

कार्ाकारी

1

अभिर्ंता
(इवद),
बांधकाम
वविाग, वजल्हा
पररषद सांगली

मौजे कावे ता.वाळवा वज.सांगली र्ेथे शामराव माने र्ांच्र्ा घर ते
भशराळा

2

नोडल जजल्हा - सांगली

अंतगात रस्ते करणे

मौजे डोंगरवाडी ता.वाळवा वज.सांगली गावा अंतगात रस्ते डांबरीकरण
करणे कॉक्रीटीकरण करणे.

रक्कम रु.लक्ष
17/12/2016

4.99

17/12/2016

3.99

3

मौजे-वशी ता.वाळवा वज.सांगली गावाअंतगात रस्ते, गटारी बांधणे.

17/12/2016

3.99

4

मौजे गौंडवाडी अंतगात रस्ते व गटार बांधणे ता.वाळवा वज.सांगली

20/12/2016

3.99

5

मौजे बोरगाव सरकारी दवाखन्र्ापासन
ू 1 क्रक.मी. पाणंद रस्ता

20/12/2016

3.99

20/12/2016

3.99

20/12/2016

2.99

20/12/2016

3.99

20/12/2016

3.99

20/12/2016

3.99

20/12/2016

14.99

20/12/2016

3.99

01/03/2017

3.99

01/03/2017

3.99

20/03/2017

3.99

20/03/2017

4.99

6
7

खडीकरण व मुरुमीकरण करणे.. ता.वाळवा वज.सांगली

मौजे बनेवाडी गावा अंतगात रस्ते करणे ता.वाळवा वज. सांगली
मौजे भशरटे ता.वाळवा वज.सांगली र्ेथे खंडोबा मंददर ते भसतादे वी
घाट आर आर सी गटार बांधणे.

8

मौजे-बेरडमाची ता.वाळवा वज.सांगली

मवच्छं द्रं नाथ पार्री ते

ग्रामपंचार्त चौक रस्ते, कॉक्रीटीकरण करणे.
9

मौजे महादे ववाडी गावा अंतगात रस्ते करणे. ता.वाळवा वज.सांगली

10

मरळनाथपूर ता.वाळवा र्ेथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ता.वाळवा.
वज. सांगली

11

मौजे मरळनाथपूर ता.वाळवा वज. सांगली ्र्ार्ामशाळा बांधणे

12

मौजे नवेखेड

ता.वाळवा र्ेथे केरु कांबळे घर ते िागवत जाधव घर

आर सी.सी. गटर बांधणे. व रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.(अनुसूचचत
जाती जमातीचे काम )
13

मौजे कंु डलवाडी,ता.वाळवा वज.सांगली मेन रोड ते घोडनपीर दे वस्थान
पर्ंत रस्ता करणे.

14
15

मौजे बहे , ता.वाळवा वज.सांगली मातंगवस्तीकडे जाणारा रस्ता
खडीकरण व कॉक्रीटीकरण करणे. (अनूसुचचत जाती /जमातीचे काम)
मौजे िडकंबे

गावातील

अंतगात आर सी सी गटर बांधणे.

ता.िाळिा जज.सांगली
16

मौजे काकाचीवाडी ता.वाळवा वज.सांगली गावा अंतगात्त रस्ते व आर

18

सी. सी. गटर बांधणे.
17

मौजे बावची ता.वाळवा वज.सांगली मांतग समाज ते धोंडीराम कोकाटे
घर रस्ता खडीकरण करणे (अनुसचचत जाती जमातीचे कामे )

18

मौजे वाटे गाव ता.वाळवा र्माई मंददर ते तामखडी मागे पाचब्र
ु ी रस्ते
करणे.

19

मौजे कारं दवाडी ता.वाळवा वज. सांगली गावा अंतगात रस्ते व आर
सी. सी. गटर बांधणे

20

मौजे पेठ ता.वाळवा वज. सांगली नॅशनल हार्वे क्र.4 ते माळी
मळर्ाकडे जाणारा रस्ता करणे.

21

मौजे नरभसहपूर ता.वाळवा वज.सांगली र्ेथे गावा अंतगात रस्ते
कॉक्रीटीकरण करणे.

22

मौजे बबचूद ता.वाळवा वज. सांगली गावा अंतगात आर सी.सी.गटर
बांधणे.

23

मौजे फाणेवाडी ता.वाळवा गावा अंतगात रस्ते कॉक्रीटीकरण करणे.

24

मौजे गाताडवाडी ता.वाळवा वज. सांगली सजेराव खोत घर ते

25

दक
ु ानगाळे पर्ंत रस्ता डांबरीकरण करणे.

मौजे र्ेडने नपाणी ता.वाळवा वज. सांगली एस.टी.स्टॅ ड ते जुनी
सोसार्टी रस्ता करणे

26

मौजे भमरजवाडी ता.वाळवा वज.सांगली खोत मळा ते च्हाण मळा
रस्ता करणे.

27

मौजे भशगाव ता.वाळवा वज.सांगली गावा अंतगात रस्ते कॉक्रीटीकरण
करणे.

28

मौजे जुनेखेड ता.वाळवा सोसार्टी ते मारुती मंददर रस्ता
कॉक्रीटीकरण करणे.

2

वजल्हाधधकारी
पुणे

29

मौजे ढवळी ता.भमरज गाव अंतगात आर सी सी गटर बांधणे.

30

मौजे वाघळवाडी ता.बारामती वज. पण
ु े र्ेथे हार्मास्ट ददवे बसववणे.
(12 भमटर नग-2)

31

मौजे करं जेपूल ता.बारामती वज. पुणे र्ेथे ग्रामपंचार्त लगत
हार्मास्ट ददवे बसववणे. (12 भमटर नग-1)

32

मौजे सोरटे वाडी ता.बारामती वज. पण
ु े र्ेथे हार्मास्ट ददवे बसववणे.
(12 भमटर नग-1)

33

मौजे वाणेवाडी ता.बारामती वज. पुणे र्ेथे हार्मास्ट ददवे बसववणे.
(12 भमटर नग-1)

34

मौजे करं जेपूल ता.बारामती वज. पुणे र्ेथे हार्मास्ट ददवे बसववणे.
(12 भमटर नग-1)

35

मौजे करं जे ता.बारामती वज. पण
ु े र्ेथे हार्मास्ट ददवे बसववणे. (12
भमटर नग-1)

36

मौजे मगरवाडी ता.बारामती वज. पुणे र्ेथे हार्मास्ट ददवे बसववणे.

19

20/03/2017

4.98

20/03/2017

4.99

20/03/2017

4.99

20/03/2017

4.99

20/03/2017

4.99

21/03/2017

4.99

21/03/2017

4.98

21/03/2017

4.99

21/03/2017

4.99

21/03/2017

2.99

21/03/2017

4.99

27/03/2017

4.00

27/03/2017

4.99

27/02/2017

3.60

27/02/2017

1.80

27/02/2017

1.80

27/02/2017

1.49

27/02/2017

1.49

27/02/2017

1.49

27/02/2017

1.49

(12 भमटर नग-1)
3

वजल्हाधधकारी

37

परिणी
4
5

वजल्हाधधकारी
कोल्हापूर

वजल्हाधधकारी

मौजे ईसाद ता.गंगाखेड वज.परिणी गावातील अंतगात ् आर.सी.सी.
रोड तर्ार करणे.

38
39

सातारा

मौजे उदगाव ता.भशरोळ वज.कोल्हापरू र्ेथील श्री महावीर पाटील घर
ते दहमार्तवल्ली दर्गर्ाापर्ात िुर्ारी गटर बांधणे.

मौजे ददडवाघळवाडी ता.खटाव वज.सातारा र्ेथे स्थाननक स्वराज्र्
संस्थेच्र्ा मालकीचा अंतगात रस्ता कॉकींटीकरण करणे.

40

25/03/2017

5.00

04/03/2017

9.99

10/03/2017

3.96

10/03/2017

2.97

10/03/2017

2.97

10/03/2017

1.50

27/03/2017

1.30

27/03/2017

1.30

27/03/2017

1.30

27/03/2017

1.82

27/03/2017

1.82

27/03/2017

2.99

31/03/2017

7.99

31/03/2017

2.00

मौजे पळसगाव ता.खटाव वज.सातारा र्ेथील साईबाबा मंदीर ते
ग्रामपंचार्त पर्ंतचा स्थाननक स्वराज्र् संस्थेच्र्ा मालकीचा अंतगात
रस्ता कॉकींटीकरण करणे.

41

मौजे खातवळ ता.खटाव वज.सातारा र्ेथे स्थाननक स्वराज्र् संस्थेच्र्ा

42

मौजे िोसरे ता.खटाव वज.सातारा र्ेथे झेंडा चौक ते चौकीचा आंबा

मालकीच्र्ा मालकीच्र्ा जागेत आर.सी.सी.गटसा बांधणे..

र्ेथे हार्मास्ट ददवे बसववणे.
6

वजल्हाधधकारी
सोलापूर

43

मौजे भशदे वाडी ता.माढा र्ेथील सावाजननक चौकात हार्मास्टं ददवे
बसववणे. (9 मीटर)

44

मौजे वडाचीवाडी ता.माढा ग्रामपंचार्त समोर हार्मास्टं ददवे बसववणे

45

मौजे घाटणे ता.माढा र्ेथील कदमवस्ती र्ेथे हार्मास्टं ददवे बसववणे
(9 मीटर)

46

मौजे म्है सगांव

ता.माढा र्ेथील वेशीसमोरील चौक हार्मास्टं ददवे

बसववणे (11 मीटर)
47

मौजे उपळे वाडी ता.माढा र्ेथील िैरवनाथ मंददर हार्मास्टं ददवे
बसववणे (11 मीटर)

7

वजल्हाधधकारी

48

मौजे वपलीव

49

मौजे संगम ता.धारुर र्ेथील डापकर वस्तीमध्र्े रस्ता बांधकाम

बीड

ता. माळभशरस हार्मास्टं ददवे

बसववणे. नग-2

करणे. 0/0 ते 1/500
50

मौजे चोपनवाडी ता. माजलगाव वज.बीड र्ेथील प्राथभमक शाळे करीता
ववद्र्ार्थर्ांना ई-लननंग सुववधा पुरववणे.
एकूण प्रशासकीय मान्यता रक्कम बेरीज

197.77

सिवसाधारण कामे

197.77
12.96

अनु.जाती/जमाती करीता राखीि ननधी मधील कामे

विधानसभा पररषद सदस्य - मा.आ.मोहनराि कदम,
1

कार्ाकारी
अभिर्ंता
(इवद),
बांधकाम
वविाग, वजल्हा

नोडल जजल्हा - सांगली

रक्कम रु.लक्ष

1

रे णावी ता.खानापूर ग्रामपंचार्त मालकीच्र्ा जागेत सिागह
ृ बांधणे.

17/12/2016

4.99

2

माहूली ता.खानापूर र्ेथील प्राथभमक शाळे स संरक्षण भिंत बांधणे.

17/12/2016

4.99

3

पारे ता.खानापरू र्ेथील स्टाँ न्ड पररसरातील ग्रामपंचार्त जागेत

17/12/2016

4.99

पेव्हं ग ब्लॉक बसववणे

20

पररषद सांगली

4

धचंचणी अं. ता.कडेगाव र्ेथे ग्रामपंचार्त हदीत पेव्हं ग ब्लॉक

20/12/2016

4.99

20/12/2016

9.99

20/12/2016

4.99

20/12/2016

4.99

20/12/2016

7.00

धचंचणी ता.कडेगाव र्ेथे अंतगात रस््र्ाची सध
ु ारणा करणे.

20/12/2016

10.00

10

नेली ता.कडेगाव नेली तडसर रस््र्ावर मोरी बांधकाम

20/12/2016

2.00

11

धचंचणी (अ) ता.कडेगाव र्ेथील ग्रामपंचार्त मालकीच्र्ा िूमापन

क्र.३३०/अ/२ मध्र्े मागासवगीर् वस्तीमध्र्े स्मशानिूमी शेड बांधणे.

20/12/2016

5.00

सोनसळ ता.कडेगाव र्ेथील गावठाण गटर बांधणे.

20/12/2016

3.00

धचंचणी(अ) ता.कडेगाव धचंचणी ते मेरवे खोरे रस्ता सुधारणा करणे.

01/03/2017

5.00

बसववणे
5
6

सोनसळ ता.कडेगाव र्ेथील सोनसळ ते भिकंु डकडे जाणारा रस्ता
सुधारणा करणे.

वाजेगाव ता.कडेगाव र्ेथील ग्रामपंचात हदीत पेव्हं ग ब्लॉक बसववणे
व संरक्षण भिंत बांधणे.

7

क्रकल्लेमवच्छद्रं गड ता.वाळवा र्ेथेील ग्रामपंचार्त जागेस संरक्षण भिंत
बांधणे.

8

सोनसळ ता.कडेगाव र्ेथील दभलत वस््ीीमध्र्े ग्रामपंचार्त
मालकीच्र्ा मालम्ता क्र.३७८ मध्र्े सिामंडप बांधणे.

9

12
13

(अनु.जाती/जमातीचे काम)

करणे.

(अन.ु जाती/जमातीचे काम)

एकूण प्रशासकीय मान्यता रक्कम बेरीज

71.93

सिवसाधारण कामे

59.93

अनु.जाती/जमाती करीता राखीि ननधी मधील कामे

12.00

एकुण प्रशासकीय मान्यता रक्क्म (विधानपररषद सदस्य- सांगली जजल्हा)

531.30

एकुण प्रशासकीय मान्यता रक्क्म (वि.स.स.+ वि.प.स.) - सांगली जजल्हा)

2052.76

इतर जजल््यामधील मा.विधान पररषद सदस्यांनी प्रस्तावित केलेली ि मंजूर झालेल्या कामांचा तपमशल िषव 2016-17

विधानसभा पररषद सदस्य - मा.आ.रामराजे नाईक ननंबाळकर,
1

वजल्हा क्रीडा

1

अधधकारी

नोडल जजल्हा - सातारा

दद.13 ते 16 ऑक्टोंबर 2016 र्ा कालावधीत सांगली र्ेथील तरुण मराठा
्र्ार्ाम मंडळ सांगलीवाडी (सांगली) र्ांच्र्ा वतीने 64 ्र्ा महाराष्ट्र राज्र्
पुरुष व मदहला वररष्ट्ठ गट अवजंक्र् ननवड चाचणी कब्बडी स्पंधेचे

सांगली

30/03/2017

आर्ोजनासाठी ननधी दे ण.े

एकूण प्रशासकीय मान्यता रक्कम बेरीज
विधानसभा पररषद सदस्य - मा.आ.आनंदराि पाटील,
1

कार्ाकारी
अभिर्ंता
(इवद),

1.00

1

1.00

नोडल जजल्हा - सातारा

मौजे पलस
ु ता.पलस
ु वज.सांगली र्ेथे आमणापरू रस्ता ते

बोरजाईनगर रस्ता (वांगकरमळा) रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण
करणे.

21

26/07/2016

4.99

बांधकाम

2

वविाग, वजल्हा
पररषद सांगली

मौजे पलस
ु ता.पलस
ु वज.सांगली र्ेथे पटे ल कॉम्पलेक्सं ते सधचन
डाके घर रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे.

3

कोकरुड ता.भशराळा मातोश्री दहराई प्राथभमक ववदर्ालर् सिोवतालीचे
क्रक्रडागण ववकभसत करणे.

2

कार्ा. अभि.

20/09/2016

9.95

कोकरुड ता.भशराळा र्ेथे पुरुष शौचालर् र्ुननट बांधणे

20/09/2016

4.99

5

कोकरुड ता.भशराळा र्ेथे स्त्री शौचालर् र्ुननट बांधणे

20/09/2016

4.99

6

सांगली भमरज कुपवाड शहर महानगरपाभलका क्षेत्रातील सांगली शहर
18/03/2017

6.99

30/03/2017

0.50

र्ेथील बार्पास रोड लगत स्हे नं.124 लगतच्र्ा नाल्र्ाचे आर

भमरज

सी.सी.

वजल्हा क्रीडा

4.99

4

सा.बां.वव.
3

26/07/2016

7

अधधकारी

बांधकाम करणे.

दद.13 ते 16 ऑक्टोंबर 2016 र्ा कालावधीत सांगली र्ेथील तरुण मराठा
्र्ार्ाम मंडळ सांगलीवाडी (सांगली) र्ांच्र्ा वतीने 64 ्र्ा महाराष्ट्र राज्र्
परु
ु ष व मदहला वररष्ट्ठ गट अवजंक्र् ननवड चाचणी कब्बडी स्पंधेचे

सांगली

आर्ोजनासाठी ननधी दे ण.े

एकूण प्रशासकीय मान्यता रक्कम बेरीज
विधानसभा पररषद सदस्य - मा.आ. नरें द्र पाटील,
1

कार्ाकारी

37.40

नोडल जजल्हा - सातारा

1

बेडव
े ाडी (आरळा) ता.भशराळा र्ेथे ्र्ार्ामशाळा बांधणे.

05/08/2016

6.00

बांधकाम वविाग,

2

वीरवाडी(बबळाशी) ता.भशराळा र्ेथे सामावजक सिागह
ृ बांधणे.

05/08/2016

6.00

वजल्हा पररषद

3

इंग्रळ
ु ता.भशराळा र्ेथील र्ादव मळा रस्ता खडीकरण करणे

05/08/2016

3.99

4

मौजे र्ेडने नपाणी ता.वाळवा वज.सांगली र्ेथे मांतग समाजासाठी
01/03/2017

6.99

01/12/2016

5.99

अभिर्ंता (इवद),

सांगली

ग्रामपंचार्तीच्र्ा मालकीच्र्ा जागेत समाजमंदीर बांधकाम करणे
5

(अनु.जाती/जमातीचे काम)

मानेवाडी ता.भशराळा सामावजक सिागह
ृ बांधणे.

एकूण प्रशासकीय मान्यता रक्कम बेरीज
विधानसभा पररषद सदस्य - मा.आ. विजय चगरकर,
1

कार्ाकारी
अभिर्ंता (इवद),

1

28.97

नोडल जजल्हा - मुंबई उपनगर

मौजे शेगांव ता. जत वज. सांगली र्ेथील वाळे खखडी रस््र्ा जवळील
ग्रामपंचार्त मालकीच्र्ा भमळकत क्रंमाक 621 मध्र्े

बांधकाम वविाग,

सामावजक

सिागह
ृ बांधणे (अनुसूधचत जाती/जमातीचे काम)

वजल्हा पररषद

21/03/2017

6.82

सांगली

एकूण प्रशासकीय मान्यता रक्कम बेरीज
ं े,
विधानसभा पररषद सदस्य - मा.आ. जगन्नाथ मशद
1

कार्ाकारी
अभिर्ंता (इवद),

1

6.82

नोडल जजल्हा - ठाणे

फाणेवाडी (बोरगाव) ता.वाळवा वज. सांगली र्ेथील मुख्र् चौक रस्ता डांबरीकरण
करणे.

बांधकाम वविाग,

01/03/2017

वजल्हा पररषद
सांगली

22

4.99

एकूण प्रशासकीय मान्यता रक्कम बेरीज
विधानसभा पररषद सदस्य - मा.आ. मझ्
ु झफर हुसेन,
1

कार्ाकारी
अभिर्ंता (इवद),

1

सांगली वजल्हर्ातील

संतोषवाडी ता. भमरज

4.99

नोडल जजल्हा - ठाणे

र्ेथील कॅनॉल रस्ता ते

बा.बा.वाघमारे वस्ती ते शेरीमळा रस््र्ाचे खडीकरण व डांबरीकरण

बांधकाम वविाग,

करणे

वजल्हा पररषद

10/03/2017

4.79

सांगली

एकूण प्रशासकीय मान्यता रक्कम बेरीज

4.79

विधानसभा पररषद सदस्य - मा.आ. श्रीमती शोभा फडणिीस,
1

वजल्हा ग्रंथालर्
अधधकारी सांगली

1

नोडल जजल्हा - चंद्रपूर

सांगली वजल्हर्ातील अ,ब,क,ड दजााच्र्ा सावाजननक वाचनालर्ाना
पुस्तकांचा पुरवठा करणे (र्ादी सोबत जोडणेत आली आहे .)

2

सांगली वजल्हर्ातील अ,ब,क,ड दजााच्र्ा सावाजननक वाचनालर्ाना
पुस्तकांचा पुरवठा करणे (र्ादी सोबत जोडणेत आली आहे .)

3

सांगली वजल्हर्ातील अ,ब,क,ड दजााच्र्ा सावाजननक वाचनालर्ाना
पुस्तकांचा पुरवठा करणे (र्ादी सोबत जोडणेत आली आहे .)

10/08/2016

10.00

10/08/2016

10.00

10/08/2016

10.00

एकूण प्रशासकीय मान्यता रक्कम बेरीज
विधानसभा पररषद सदस्य - मा.आ. जयदे ि गायकिाड,
1

कार्ाकारी अभिर्ंता
(इवद), बांधकाम

1

30.00

नोडल जजल्हा - पुणे

मौजे फाणेवाडी (बोरगाव) ता.वाळवा वज.सांगली र्ेथील आर.सी.सी.
गटर बांधणे

वविाग, वजल्हा

24/08/2016

4.99

30/03/2017

1.00

पररषद सांगली

वजल्हा क्रीडा

2

अधधकारी

दद.13 ते 16 ऑक्टोंबर 2016 र्ा कालावधीत सांगली र्ेथील तरुण मराठा
्र्ार्ाम मंडळ सांगलीवाडी (सांगली) र्ांच्र्ा वतीने 64 ्र्ा महाराष्ट्र राज्र्
पुरुष व मदहला वररष्ट्ठ गट अवजंक्र् ननवड चाचणी कब्बडी स्पंधेचे

सांगली

आर्ोजनासाठी ननधी दे ण.े

एकूण प्रशासकीय मान्यता रक्कम बेरीज

विधानसभा पररषद सदस्य - मा.आ. आकी गाडगीळ,
1

कार्ाकारी
अभिर्ंता (इवद),
बांधकाम वविाग,
वजल्हा पररषद
सांगली

1

5.99

नोडल जजल्हा - पुणे

पलस
ु र्ेथील खंडोबा मंददर ते प्रदीप पाटील घर रस्ता खडीकरण व
डांबरीकरण करणे.

2

पलुस र्ेथील म्हाडा कॉलनी अंतगात रस्ते खडीकरण व डांबरीकरण
करणे.

3

पलस
ु र्ेथील फॅशन कॉनार ते पंडीत ववष्ट्णु ददगंबर चौक रस्ता
डांबरीकरण करणे.

4

पलुस र्ेथील भशवदत्त कॉलनी अंतगात रस्ते कााँक्रीटीकरण करणेबाबत.
एकूण प्रशासकीय मान्यता रक्कम बेरीज

23

28/09/2016

4.00

28/09/2016

4.99

28/09/2016

4.00

28/09/2016

2.00
14.99

विधानसभा पररषद सदस्य - मा.आ. शरद रणवपसे,
1

कार्ाकारी
अभिर्ंता (इवद),
बांधकाम वविाग,
वजल्हा पररषद

1

नोडल जजल्हा - पुणे

पलूस ता.पलूस वज. सांगली र्ेथील कृवषनगर ते जर्भसंग मोरे र्ांचे
घरापर्ात रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे.

2

पलस
ू ता.पलस
ू वज. सांगली र्ेथील प्रमोद कांबळे र्ांचे घर ते पढ
ु ाले
मळा पर्ात रस्ताचे

सांगली

3

डांबरीकरण करणे.

पलूस ता.पलूस वज. सांगली र्ेथील माकेट कभमटी रस्ता ते अशोक
कोले र्ांचे घरापर्ात ् रस््र्ावर पेव्हं ग ब्लॉक्स बसववणे.

4

पलुस ता.पलूस वज. सांगली र्ेथील गोववंद नगर अंतगात ् रस््र्ाचे
खडीकरण करणे.

17/10/2016

3.00

17/10/2016

4.00

17/10/2016

4.00

17/10/2016

4.00

एकूण प्रशासकीय मान्यता रक्कम बेरीज

विधानसभा पररषद सदस्य - मा.आ. हुस्नबानु खमलफे,
1

वजल्हा ग्रंथालर्
अधधकारी सांगली

1

15.00

नोडल जजल्हा - रत्नाचगरी

सांगली वजल्हर्ातील अ,ब,क,ड दजााच्र्ा सावाजननक वाचनालर्ाना
पुस्तकांचा पुरवठा करणे (र्ादी सोबत जोडणेत आली आहे .)

एकूण प्रशासकीय मान्यता रक्कम बेरीज

24

01/03/20
17

9.78

9.78

