अ.नं.

1

आमदार थािनक िवकास काय म 20102010-11 मंजूर कामे
कामाचे नांव
मंजूरी दनांक शा.मंजूरी कायावयीन यंणा
रम

वष

2010-11

मा.
मा.ना.
ना.ी िशवाजीराव देशमुख

हैशाळ ता.िमरज येथील आपासाहेब बेडगे घर ते बेडगे गली

65

18/06/2010

696044

िम.रता कॉटीकरण,उ#म पोतदार घर ते अ'ण साळुं खे यांचे
घरापय,त 150 िम.रता दगडी फरसीकरण,अ'ण साळुं खे घर ते
साठे घरापय,त 200िम.रता डांबरीकरण व आळते घर ते नामदेव
कोळी यांचे घरापय,त 100िम. रता दगडी फरसीकरण करणे.
2

2010-11

नाटोली(उदगीर नगर) ता.िशराळा येथे 2ामपंचायत िमळकत
.624 म3ये सामािजक सभागृह बांधणे.

सा.बा.िवभाग,
िमरज

16/07/2010

199418

3

2010-11 मादळगांव(जाधववाडी) ता.िशराळा येथील िव7ल रखुमाई मं9दर
ते अशोक जाधव यांचे घरापय,त:या र;याचे क<टीकरण करणे.

31/07/2010

299971

4

2010-11

31/07/2010

199723

वाकु ड= बु>क
ु ता.िशराळा येथील भगवान गली व नायकवडी
गलीम3ये रता क<टीकरण करणे.

5

2010-11 कासेगांव ता.वाळवा येथील मालखेड नेल= पाणंद(सावंत मळा ते
तांबवे रोड) र;याचे मुरमीकरण करणे.

04/08/2010

299399

6

2010-11 तडवळे ता.िशराळा येथील ?योितबा मं9दरा:या जवळील र;यास
संर@क Aभत बांधणे.

04/08/2010

249670

7

2010-11

िशरसी (घाटके वाडी) ता.िशराळा येथील बोळ र;याचे
क<टीकरण करणे व दोBही बाजूस आर.सी.सी. गटर बांधणे.

09/08/2010

200504

8

2010-11

रेड ता. िशराळा येथील िशवाजीराव देशमुख इंटीEूट ऑफ
टेGॉलॉजी जवळ एस.टी. िपकप शेड बांधणे.

09/08/2010

127840

9

2010-11

31/08/2010

148992

10 2010-11 भाडु गळे वाडी(आरळा) ता.िशराळा येथे 2ामपंचायत िम..809/2
म3ये सामािजक सभागृह बांधणे.

31/08/2010

199782

11 2010-11

31/08/2010

125362

31/08/2010

199935

नेल = ता.वाळवा येथील नेल = ते बोरगांव र;याचे अंदाजे

350 मी.

मुरमीकरण करणे.

इं2ुळ ता.िशराळा येथे हनुमान मं9दर ते िशवाजी ढोले यां:या
घरापय,त

12 2010-11

100 िम. र;याचे क<टीकरण करणे.

काकाचीवाडी ता. वाळवा येथील 2ामपंचायत िम..190/अ1
मधील फ9कर समाज कJथानला क= पाऊंड Aभत बांधणे.

काय1.अिभ.

काय1.अिभ.

इ. व
द.िज.प.,सांगली.
काय1.अिभ.
इ. व
द.िज.प.,सांगली.
काय1.अिभ.
इ. व
द.िज.प.,सांगली.
काय1.अिभ.
इ. व
द.िज.प.,सांगली.
काय1.अिभ.
इ. व
द.िज.प.,सांगली.
काय1.अिभ.
इ. व
द.िज.प.,सांगली.
काय1.अिभ.
इ. व
द.िज.प.,सांगली.
काय1.अिभ.
इ. व
द.िज.प.,सांगली.
काय1.अिभ.
इ. व
द.िज.प.,सांगली.
काय1.अिभ.
इ. व
द.िज.प.,सांगली.
काय1.अिभ.
सा.बा.(प), सांगली.

13 2010-11

14 2010-11

15 2010-11

िचकू ड= ता. वाळवा येथे बौ3द समाज वसाहतीत 2ामपंचायत

िम..981 म3ये अंगणवाडी .65 चे इमारत बांधकाम
करणे.(अनु.जाती)
काळमवाडी ता.वाळवा येथील 2ामपंचायत िम..968/अ1
मधील मशानभूमीस क= पाऊंड Aभत बांधणे.
कापूसखेड ता. वाळवा येथे 2ामपंचायत िम..183 म3ये
मशानभूमीशेड बांधणे.

31/08/2010

299946

31/08/2010

199857

31/08/2010

499440

16/09/2010

300000

16 2010-11 भाटवडे ता.वाळवा येथे मशानभूमी ते फॉरेटकडे जाणारा रता
मुरमीकरण करणे.
17 2010-11 वशी ता.वाळवा येथील महादेव गली ते वेताळबा गली 160
िम. र;याचे खडीकरण व पूव1 बाजूस आ.सी.सी. गटर बांधणे.
18 2010-11
रांजणवाडी ता.िशराळा येथे चावडी इमारत बांधणे.

16/09/2010

200000

16/09/2010

400547

19 2010-11

16/09/2010

100000

सांगली िजमखाना सांगली यानी 9दनांक

18 ते 25 जून 2010 या

21 2010-11

टेिनस टुना1मNट:या खचा1करीता '.1.00 ल@ देणे..

हOरपूर ता.िमरज

येथील िनळकं ठ नगर भाग 2 मधील संजय गोरे
घर ते मालू इंिPलश कू ल पय,त र;याचे डांबरीकरण करणे.

इलामपूर ता.वाळवा येथील अशोककाका नगर म3ये

1000फू ट

23/09/2010

268091

कQडाईवाडी ता.िशराळा येथील पाटील आळी गलीतील अंतग1त

िजहा डा

काय1कारी अिभयंता

सा.बा.िवभाग,िमरज
.
23/09/2010

398903

र;याचे खडीकरण करणे.

22 2010-11

इ. व
द.िज.प.,सांगली.
काय1.अिभ.
इ. व
द.िज.प.,सांगली.
काय1.अिभ.
इ. व
द.िज.प.,सांगली.
काय1.अिभ.
सा.बा.(प),सांगली.
काय1.अिभ.
सा.बा.(प),सांगली.
काय1.अिभ.
इ. व
द.िज.प.,सांगली.
अिधकारी, सांगली.

कालावधीत आयोिजत के ले या राMीय पातळीवरील ?युिनअर

20 2010-11

काय1.अिभ.

काय1कारी अिभयंता

सा.बा.(प),सांगली.
23/09/2010

157443

काय1.अिभ.

इ. व
द.िज.प.,सांगली.
काय1.अिभ.
इ. व
द.िज.प.,सांगली.

रते क<टीकरण करणे.

23 2010-11

कापरी ता.िशराळा येथील सुजयनगर ते कापरी 1 9क.मी.रता
मुरमीकरण व खडीकरण करणे.

23/09/2010

298743

24 2010-11

Aलगनूर ता.िमरज येथील Aलगनूर आरग रता ते खटाव या सुमारे

01/10/2010

350000

0.93 र;याचे काम करणे.

काय1कारी अिभयंता

सा.बा.िवभाग,िमरज
.

25 2010-11 कणदूर ता.िशराळा येथील गणपती मं9दर ते फरशी पय,तची गली
र;याचे क<टीरण करणे.

01/10/2010

228592

26 2010-11

धामवडे ता.िशराळा येथील मोिहते गली माळवाडी अंतग1त
र;याचे क<टीकरण करणे.

01/10/2010

100000

27 2010-11

िशरसी ता.िशराळा येथील महRदवाडी दि@णेकडील र;याचे
मुरमीकरण व खडीकरण करणे.

01/10/2010

149699

काय1.अिभ.

इ. व
द.िज.प.,सांगली.
काय1.अिभ.
इ. व
द.िज.प.,सांगली.
काय1.अिभ.
इ. व
द.िज.प.,सांगली.

28 2010-11

िशराळा येथील िशवाजी पुतSयासमोरील गलीपासून ते बजरंग

25/10/2010

195359

काय1.अिभ.

तेल ी यां:या घरापय,त र;याचे क<टीरण करणे.

29 2010-11

िगरजवडे ता.िशराळा येथील नामदेव पाटील गलीम3ये रता
क<टीकरण करणे.

25/10/2010

235938

इ. व
द.िज.प.,सांगली.
काय1.अिभ.
सा.
बा.(प)., सांगली

30 2010-11

रेड ता.िशराळा येथील र;यास आर.सी.सी.गटर बांधणे.

25/10/2010

199239

काय1.अिभ.

31 2010-11

25/10/2010

349839

02/12/2010

368228

02/12/2010

175113

34 2010-11 कणदूर ता.िशराळा येथील द# िवXालय कणदूर येथे एस.टी िपकप् 14/12/2010
शेड बांधणे.

97602

35 2010-11

32 2010-11

आरळा ता.िशराळा येथे 2ामपंचायत िम..240 म3ये
Tायामशाळा इमारत बांधणे.
ओझड= ता.वाळवा

येथील पालकमळा 510 िम.रता करणे.

33 2010-11 ढोलेवाडी ता.िशराळा येथे अती;वातील गांव िविहरीतून पाणी
उचलून गांवात पाणीपुरवठा करWयासाठी पाईपलाईन करणे व

मोटर बसिवणे.

36 2010-11
37 2010-11

वशी ता.वाळवा येथील 179 मीटर अंतग1त रते क<टीकरण
करणे.
सागांव ता.िशराळा येथे एन.डी.पाटील बंगला ते गोसावी वाडा
र;याचे 125 मीटरचे क<टीकरण करणे व गटर काम करणे.

14/12/2010

349676

03/01/2011

250000

वाकू ड= खुद 1 ता.िशराळा येथील आडवी गली ते चोळ गली

03/01/2011

223034

काय1.अिभ.
इ.व द.िज.प.,सांगली
काय1.अिभ.
इ.व द.िज.प.,सांगली

र;याचे क<टीकरण करणे.

38 2010-11

पुनवत ता.िशराळा येथे 2ामपंचायत िमळकत .313 म3ये
मशान शेड बांधणे.

03/01/2011

200000

39 2010-11

आरळा ता.िशराळा येथे िम..1157) म3ये एस.टी.िपकप शेड
बांधणे.

03/01/2011

111159

कोक'ड ता.िशराळा चांभार पाणंद खोडके रान ते नदी पYय,तचा

03/01/2011

201111

03/01/2011

196814

40 2010-11

330 िमटर रता खडीकरण करणे.
41 2010-11

42 2010-11

43 2010-11

44 2010-11

इ. व
द.िज.प.,सां
गली.
काय1.अिभ.
इ. व
द.िज.प.,सांगली.
काय1.अिभ.
इ. व
द.िज.प.,सांगली.
काय1.अिभ.
2ा.पा.पु.िज.प
.सांगली.
काय1.अिभ.
इ. व
द.िज.प.,सांगली.
काय1.अिभ.
सा.बा.(प),सांगली
काय1.अिभ.
सा.बा.(प),सांगली

िचखलवाडी ता.िशराळा येथील भैरवनाथ मं9दरा शेजारील
ओZास संर@क Aभत बांधणे.
Oरळे ता.िशराळा

येथील मानेवाडा,सपकाळ गली व पाटील गली
म3ये आ.सी.सी. गटर बांधणे.

काय1.अिभ.

इ.व द.िज.प.,
सांगली
काय1.अिभ.
इ.व द.िज.प.,सांगली
काय1.अिभ.

इ.व द.िज.प.,सांगली
03/01/2011

124609

काय1.अिभ.

इ.व द.िज.प.,सांगली

चरण ता.िशराळा येथे भूमापन .3221/4 मधील मूलीम
मशान भूमीस क= पाऊंड Aभत बांधणे.

03/01/2011

कांदे ता.िशराळा येथील परीट गलीतील 145 मीटर र;याचे
क<टीकरण करणे.

15/01/2011

299347

काय1.अिभ.

इ.व द.िज.प.,सांगली
259152

काय1.अिभ.

सा.बा.(प),सांगली

45 2010-11 करंगुली ता.िशराळा येथील बापू ?योित पाटील यां:या घरापासून
नदी पय,तचा 175 िमटर रता करणे.

15/01/2011

46 2010-11

15/01/2011

मांगले येथील मांगले कांद े र;यावर चरापले वती ते वारणा नदी
दि@णेकडे जाणारा

47 2010-11

48 2010-11

300 िमटर पाणंद रता मुरमीकरण खडीकरण
करणे.

उपवळे ता.िशराळा गावातील उपवळे कदमवाडी र;यापासून
हOरजन वतीकडे जाणा-या 74 िमटर र;याचे खडीकरण व
क<टीकरण करणे.(अनु.जाती)
[ढी ता. िशराळा येथील [ढी करमाळा अ\ोच दुरंदव
े ाडी

300

218884

सा.बा.(प),सांगली
199205

50 2010-11

काय1.अिभ.

इ.व द.िज.प.,सांगली
15/01/2011

149632

काय1.अिभ.

इ.व द.िज.प.,
सांगली
15/01/2011

99345

िमटर रता मुरमीकरण करणे.@्66

49 2010-11

काय1.अिभ.

काय1.अिभ.

इ.व द.िज.प.,सांगली

िबळाशी ता. िशराळा येथील डोल पाणंद र;याचे 480 मीटर
मुरमीकरण खडीकरण करणे.
िशराळा येथे पाडळी र;यापासून गायकवाड मSयाकडे जाणा-या

29/01/2011

29/01/2011

248901

224647

169 िमटर र;याचे खडीकरण करणे.

काय1कारी अिभयंता

सा.बा.(प),सांगली
काय1कारी अिभयंता

इ. व द.िज.प
.,सांगली.

51 2010-11

मोरेवाडी ता.िशराळा येथील मोरेवाडी िशव ते मेणी ओढा
पय1त:या 425 मीटर रता मुरमीकरण व गटर करणे.

18/02/2011

211331

काय1कारी.अिभयंता,

52 2010-11

अं^ी बु.ता.िशराळा येथील अंबूशेठ पाणंद रता

18/02/2011

98805

काय1कारी.अिभयंता,

500 िमटर

मुरमीकरण करणे.
53 2010-11 पुनवत(शेळके वाडी) ता.िशराळा येथे 2ामपंचायत िम..भूमापन
.127 उपिवभाग 1/1 म3ये एस.टी.िपकप शेड बांधणे.

18/02/2011

114684

54 2010-11

18/02/2011

149909

18/02/2011

46584

Aचचोली येथील एस.टी.ट<ड ते ?योितबा देवालयापय,त रता
क<टीकरण करणे.

55 2010-11 भटवाडी ता.िशराळा साईनगर येथे 2ामपंचायत िम..26 म3ये
एक Aवधन िवहीर घेणे.

सा.बा.(प),सांगली.

इ. व द.िज.प.
सांगली.
काय1कारी.अिभयंता,
इ. व द.िज.प.
सांगली.
काय1.अिभ.
इ. व
द.िज.प.,सांगली.
काय1कारी.अिभयंता,
2ा.पा.पु..िज.प.

56 2010-11

वाडीभागाई ता.िशराळा िव7ल पाटील येथे 2ामपंचायत
िम..306 म3ये एक Aवधन िवहीर घेणे.

18/02/2011

46584

सांगली.
काय1कारी.अिभयंता,
2ा.पा.पु..िज.प.

57 2010-11

वाडीभागाई ता.िशराळा येथे लगडे वती मशान शेड जवळ
2ामपंचायत िम..307 म3ये एक Aवधन िवहीर घेणे.

18/02/2011

46584

सांगली.

काय1कारी.अिभयंता,
2ा.पा.पु..िज.प.

सांगली.

58 2010-11 वाडीभागाई ता.िशराळा

येथे 2ामपंचायत िम..305 म3ये एक

18/02/2011

46584

काय1कारी.अिभयंता,

Aवधन िवहीर घेणे.
2ा.पा.पु..िज.प.

59 2010-11

वाटेगांव ता.वाळवा दे.भ. बड= गु'जी मृतीिप;यथ1 सामािजक
सभागृह बांधणे.
तांबवे ता.वाळवा येथील जुना तांबवे रता(िशव) ते इलामपूर
रता या र;याचे खडीकरण करणे.
साखराळे ता.वाळवा येथील बाळासो पाटील िविहर ते के ल=कर
वती पाणंद र;यावर सी.डी.वक1 चे काम करणे.

23/03/2011

200000

28/03/2011

298762

28/03/2011

250425

62 2010-11

मौजे िड2ज ता.िमरज येथे 2ामपंचायत िम..1/1 म3ये सामािजक

28/03/2011

349949

63 2010-11

वाके _र मा3य.िवXालय, वाकु ड= येथे

04/03/2011

33280

60 2010-11
61 2010-11

सांगली.
का.अ. सा.बा.(प),
सांगली
का.अ. सा.बा.(प),
सांगली
का.अ. सा.बा.(प),
सांगली
का.अ. इ. व द.
िज.प. सांगली

04/03/2011

99840

िजहा िनयोजना

65 2010-11

सभागृह बांधणे.
1 सं◌ं◌ं◌ंगणक संच थािपत
करणे.
aी िननाईदेवी कBया िवXालय,कोक'ड येथे 3 संगणक संच
थािपत करणे.
समता िवXालय, देववाडी येथे 1 संगणक संच थािपत करणे.

04/03/2011

33280

िजहा िनयोजना

66 2010-11

\ाथिमक आaमशाळा,

04/03/2011

66560

िजहा िनयोजना

64 2010-11

1
2
3

4

क.िड2ज येथे 2 संगणक संच थािपत
करणे.

एकू ण
मा.
मा.आ.ी भाकर घाग$

13967896

2010-11 नाटोली ता.िशराळा येथे 2ामपंचायत िम..203 म3ये सामािजक
सभागृह बांधणे.
2010-11 वाटेगांव ता.वाळवा दे.भ. बड= गु'जी मृतीिप;यथ1 सामािजक
सभागृह बांधणे.
2010-11 सांगली िमरज कपवाड शहर महानगरपािलके :या गंगानगर येथील
गट नं.3 मधील अती;वातील सांकृ तीक कN >ास(सांकृ तीक
भवनांस) क= पाऊंड Aभत बांधणे.

21/03/2011

749600

23/03/2011

500000

28/03/2011

749000

2010-11

28/03/2011

499000

कडेपूर ता.कडेगांव येथील मा'ती मं9दर ते 2ामपंचायत मराठी
मुल ांची शाळा रता खडीकरण व डांबरीकरण करणे.

एकू ण

1
2
3
4
5

2010-11
2010-11

मा.
मा.आ.ी चं&कांत पाटील

हैशाळ ता.िमरज येथे भोसले मळा ते कोरेमळा रता मुरमीकरण

व खडीकरण करणे.

कवलापूर ता.िमरज येथे कवलाई गलीत 2ामपंचायत जागेत
Aवधन िविहर धेणे व हातपंप बसिवणे.
2010-11 कवलापूर ता.िमरज येथील चावडी चौक येथे 2ामपंचायत जागेत
Aवधन िविहर धेणे व हातपंप बसिवणे.
2010-11 कवलापूर ता.िमरज येथे झNडे गलीत 2ामपंचायत जागेत Aवधन
िविहर धेणे व हातपंप बसिवणे.
2010-11
कवलापूर ता.िमरज येथील िवराचाय1 चौक येथे 2ामपंचायत
जागेत Aवधन िविहर धेणे व हातपंप बसिवणे.

िजहा िनयोजना

अिध., सांगली.
अिध., सांगली.
अिध., सांगली.
अिध., सांगली.

का.अ. इ. व द.
िज.प. सांगली
काय1.अिभ.सा.बा.
सांगली
काय1.अिभ.
सा.बा.िमरज
का.अ. इ. व द.
िज.प. सांगली

2497600
04/01/2011

200000

04/01/2011

46584

04/01/2011

46584

04/01/2011

46584

04/01/2011

46584

काय1.अिभ.सा.बा.

िमरज
काय1.अिभ.2ा.पा.
पु.िज.प.सांगली
काय1.अिभ.2ा.पा.
पु.िज.प.सांगली
काय1.अिभ.2ा.पा.
पु.िज.प.सांगली
काय1.अिभ.2ा.पा.
पु.िज.प.सांगली

6

2010-11

सांगली िजहा पोट1स् bोबेटीcस असोिसएशन,

िमरज या
संथे:या वतीने 9दनांक 26 ते 28 िडसNबर 2010 रोजी आयोिजत
23 वी िमनी सब ?युिनयर मुली गट 24 वी िमनी सब ?युिन. मुले

03/02/2011

100000

िजहा डा

अिधकारी, सांगली.

गट राMीय मलखांब पध=करीता िनधी देणे

1

2010-11

2

2010-11

एकू ण
मा.
मा.ना.
ना.फौिजया खान

पाडळी ता.तासगांव येथे मानेवतीजवळ मोरी, गटर काम व
रता(मुरमीकरण) करणे
रांजणी ता.कवठे महंकाळ येथे 2ामपंचायत िम..194 म3ये
2ामसिचवालय बांधणे.

486336
09/08/2010

350000

27/12/2010

500000

एकू ण

1

2010-11 कोकळे ता.कवठे

2

2010-11

मा.
मा.आ.ी िवनायकराव मेटे

महंकाळ येथील अंतग1त रता क<टीकरण करणे.

िशरढोण ता.कवठे

महंकाळ येथील अंतग1त रते क<टीकरण

850000
21/03/2011

500000

21/03/2011

500000

करणे.

एकू ण
मा.
मा.ऑ.उषा दराडे

1

2010-11 नांगोळे ता.कवठे

महंकाळ येथील अंतग1त रता क<टीकरण करणे.

2

2010-11 करेली (टी) ता.कवठे

महंकाळ येथील अंतग1त रता क<टीकरण

1000000
21/03/2011

500000

21/03/2011

500000

करणे.

एकू ण

1

2010-11

मा.
मा.आ.ी ताप+सह मोिहते पाटील

Adशग ता.कवठे महंकाळ येथे 2ामपंचायत िम..1548/1 म3ये

1000000
03/02/2011

496000

बeउfेिशय सभागृह बांधणे.

1

1

1

अ.नं.
1

मा.
मा.आ.ी उ/हास पवार

का.अ. इ. व द.
िज.प. सांगली
का.अ. इ. व द.
िज.प. सांगली

का.अ. इ. व द.
िज.प. सांगली
का.अ. इ. व द.
िज.प. सांगली

का.अ. इ. व द.
िज.प. सांगली
का.अ. इ. व द.
िज.प. सांगली

काय1.अिभ.सा.बा.

िमरज

2010-11 बुधगांव ता.िमरज येथे 2ापंचायत .537 म3ये बeउfेिशय हॉल
बांधणे.

25/03/2011

799000

का.अ. इ. व द.
िज.प. सांगली

2010-11

वशी ता.वाळवा येथील दिलतवतीमधील रते खडीकरण
डांबरीकरण करणे.

23/03/2011

398000

काय1.अिभ.सा.बा.

येळावी ता.तासगांव अंतग1त सुय1वंशीवाडी येथील रते
(मुरमीकरण) करणे.

23/03/2011

2010-11

मा.
मा.आ.ी पाशा पटेल

मा.
मा.आ.ी काश िबनसाळे

आमदार थािनक िवकास काय म 20102010-11 मंजूर कामे
वष
कामाचे नांव
2010-11

मा.
मा.आ.ी िवलासराव +शदे

साखराळे ता.वाळवा येथील अमोल राजाराम पाटील यांचे
घरापासून इलांमपूर बहे र;यापय,तचा रता अंदाजे 200 मी.
मुरमीकरण खडीकरण करणे.

िमरज
500000

काय1.अिभ.सा.बा.

सांगली

मंजूरी दनांक शा.मंजूरी कायावयीन यंणा
रम
25/08/2010

254820

काय1कारी अिभयंता

सा.बा.(प.)
िवभाग,सांगली

2

2010-11

ढवळी ता. वाळवा येथील मशानभूमी अंतग1त (रते)
क<टीकरण करणे.(िम..721अ)

25/08/2010

31/08/2010

354133

31/08/2010

201218

3

2010-11

आgा नगरपOरषद हfीतील जूना Aशदे मळा येथे भूमापन .368

4

2010-11

आgा नगरपOरषद हfीतील िवशालनगर मधील रता डांबरीकरण

म3ये Tायामशाळा इमारत बांधणे.

करणे.

100092

5

2010-11

आgा नगरपOरषद हfीतील रामरिहम कॉलनी मधील गटर बांधणे.

31/08/2010

201208

6

2010-11

आgा नगरपOरषद हfीतील जमादार कॉलनीम3ये रता करणे.

31/08/2010

202925

7

2010-11

आgा नगरपOरषद हfीतील धनगर समाज सोसायटीम3ये गटर

31/08/2010

204648

बांधणे.

8

2010-11

आgा नगरपOरषद हfीतील िशराळकर कॉलनीम3ये गटर बांधणे.

31/08/2010

202928

9

2010-11

आgा नगरपOरषद हfीतील लjमीबाई नायकवडी नगरम3ये गटर

31/08/2010

201208

31/08/2010

204648

बांधणे.

काय1कारी अिभयंता

इ. व द.िज.प.,
सांगली.
मुiयािधकारी,
नगरपOरषद,आgा
मुiयािधकारी,
नगरपOरषद,आgा
मुiयािधकारी,
नगरपOरषद,आgा
मुiयािधकारी,
नगरपOरषद,आgा
मुiयािधकारी,
नगरपOरषद,आgा
मुiयािधकारी,
नगरपOरषद,आgा
मुiयािधकारी,
नगरपOरषद,आgा
मुiयािधकारी,
नगरपOरषद,आgा
मुiयािधकारी,
नगरपOरषद,आgा

10 2010-11

आgा नगरपOरषद हfीतील गांधीनगर हराळे लॉट येथे गटर

11 2010-11

आgा नगरपOरषद हfीतील गांधीनगर शेळके मळा येथे गटर बांधणे.

31/08/2010

202928

12 2010-11

आgा ता. वाळवा येथील जनरल लायJरी, आgा याना पुतके व

31/08/2010

60000

13 2010-11

सांगली येथील वाड1 नं.12 मधील पैल वान हौAसग सोसायटी

06/10/2010

296961

काय1.अिभयंता

सा.बा.िवभाग,
िमरज.
काय.अिभयंता
सा.बा.(प.)
िवभाग,सांगली.

बांधणे.

इतर सािह;य पुरिवणे.

येथील शबीर पठाण यांचे घरापासून ते तेल ी यांचे घरापय,त रता

डांबरीकरण करणे.
14 2010-11 पेठ ता.वाळवा येथे 2ामपंचायत िम..594 म3ये Tायामशाळा
इमारत बांधणे.

06/10/2010

351000

15 2010-11

24/11/2010

189758

िवटा नगरपOरषद हfीतील िबसूरकर गलीम3ये न.भू..5241

एक शौचालय युिनट बांधणे.
िवटा नगरपOरषद हfीतील \भाग .19

मधील िशतोळे

24/11/2010

201880

गलीतील लहान बोळाचे क<टीकरण करणे व kही गटर बांधणे.

17 2010-11

18 2010-11

24/11/2010

आgा ता.वाळवा येथील आgा ते सवा1◌ेदय कारखाना र;यापासून

24/11/2010

कवठे िपरानकडे जाणारा रता

मुरमीकरण करणे.

काय1कारी अिभयंता

काय1कारी अिभयंता

सा.बा.(प.)
िवभाग,सांगली.

कुं डल ता.पलूस अंतग1त स;यिवजय बlक ते एस.टी.ट<ड रता
डांबरीकरण करणे.

दि@णेकडे वPयाणी, Aहगणगांवे

संचालक, पुणे.

सा.बा.(प.)
िवभाग,सांगली.

म3ये स3या असले या शौचालयाशेजारी मिहलांसाठी चार िसटचे

16 2010-11

सहायक 2ंथालय

403097

काय1कारी अिभयंता

सा.बा.िवभाग,िमरज
.
194644

मुiयािधकारी,
नगरपOरषद,आgा

19 2010-11

िमरज येथे समतानगर भागातील गोकु ळनगर येथील रता करणे.

04/12/2010

154163

काय1कारी अिभयंता

सा.बा.िवभाग,
िमरज
20 2010-11

46 म3ये तुलसीराम सरगर घर लाईन येथील
रता करणे.

04/12/2010

21 2010-11 येळापूर ता.िशराळा येथील शेडगेवाडी ते कराड र;यापासून Bयू
इंिPलश कू ल येळापूर या िवXालयाकडे जाणारा रता 125
िमटर मुरमीकरण व खडीकरण करणे.

11/01/2011

22 2010-11 एरंडोली ता.िमरज येथील जानकदेवी मं9दरापासून बेडग रता
सुय1वंशी वती पय,त 500 मीटर मुरमीकरण व खडीकरण करणे.

11/01/2011

23 2010-11

15/01/2011

िमरज येथील वाड1

पोखणm ता. वाळवा येथील पोखणm ते संतोशनगर (लQढे

154163

काय1कारी अिभयंता

सा.बा.िवभाग,
िमरज
100000

काय1कारी अिभयंता

सा.बा.(प)
िवभाग,सांगली.
274981

काय1कारी अिभयंता

सा.बा.िवभाग,िमरज

200113

वतीपासून जाणारा) रता करणे.

काय1कारी अिभयंता

सा.बा.(प)िवभाग,

24 2010-11

बागणी ता.वाळवा येथील सदािशव बाबर नगर मधील लॉट
नं.35 पासून बागणी ढवळी र;या पय,तचा रता करणे.
25 2010-11 बाज ता. जत येथे नगर भूमापन .1 या 2ामपंचायती:या खुया
जागेत सामािजक सभागृह बांधणे.

15/01/2011

200142

सांगली.

29/01/2011

318664

काय1कारी अिभयंता

26 2010-11

21/03/2011

सांगली िमरज कपवाड महानगरपािलका हfीतील सं◌ंतनगर

सा.बा.िवभाग,
299563

येथील वाड1 नं.12 मधील वाnगडे लॉटमधील पाटील घर ते

सा.बा.िवभाग,
िमरज

oानेpवर नगर रता खडीकरण व डांबरीकरण करणे.

27 2010-11

28 2010-11

इलामपूर नगर पOरषद हfीतील वाड1 .13

मधील सुरेश सलगर
घर ते गणीभाई घरापय,त गटर करणे.

इलामपूर नगर पOरषद हfीतील वाड1 .11 मधील qकार

21/03/2011

116152

30 2010-11

िवलासराव Aशदे मा3य.उr मा3य. िवXालय,आgा येथे

मुiयािधकारी,
नगरपOरषद,इलांम

21/03/2011

136083

कॉलनी येथे गटर करणे.
29 2010-11

काय1कारी अिभयंता

पूर

मुiयािधकारी,
नगरपOरषद,इलांम

3 संगणक,

3 A\टर थािपत करणे.

04/03/2011

अिध., सांगली

31 2010-11

04/03/2011

85072

िजहा िनयोजन

32 2010-11

Bयू इंिPलश कू ल ,

04/03/2011

42536

िजहा िनयोजन

रेठरे धरण येथे 1 संगणक, 1 A\टर थािपत
करणे.
33 2010-11 Bयू इंिPलश कू ल, िबऊर येथे 2 संगणक, 2 A\टर थािपत करणे.
34 2010-11

Bयू इंिPलश कू ल ,

वारणावती येथे 1 संगणक, 1 A\टर थािपत
करणे.

04/03/2011
04/03/2011

42536

पूर
िजहा िनयोजन

1
संगणक 1 A\टर थािपत करणे.
Bयू इंिPलश कू ल , तुंग येथे 2 संगणक, 2 A\टर थािपत करणे.

पंचोशी इं◌ं◌ं◌ं◌ं◌ं◌ं◌ं◌ं◌ं◌ं◌ं◌ं◌ंिPलश कू ल कोरेगांव येथे

04/03/2011

127608

85072
42536

िजहा िनयोजन

अिध., सांगली
अिध., सांगली
अिध., सांगली
िजहा िनयोजन

अिध., सांगली
िजहा िनयोजन

अिध., सांगली

35 2010-11

कुं डलवाडी येथे 2 संगणक, 2 04/03/2011
A\टर थािपत करणे.
36 2010-11 महा;मा गांधी िवXा.आgा येथे 1 संगणक, 1 A\टर थािपत करणे. 04/03/2011

1

वनaी नानासाहेब माहािडक िवXा.

एकू ण
मा.
मा.आ.ी िशवाजीराव पाटील

िजहा िनयोजन

42536

िजहा िनयोजन

6535088

अिध., सांगली
अिध., सांगली

येलूर ता. वाळवा येथील 2ामपंचायत िमळकत .1994 म3ये
23/06/2010
सामािजक सभागृह बांधणे.
2010-11
येलूर ता. वाळवा येथील रघुनाथ गावडे यां:या घरापासून
31/07/2010
(\िजमा.26 पासून) िजहा पOरषद दवाखाBयाकडे जाणारा रता
डांबरीकरण करणे.
2010-11
तांदळ
ु वाडी ता.वाळवा येथे गोसावी समाज वसाहतीत
31/07/2010
2ामपंचायत िमळकत .1245 म3ये Tायामशाळा इमारत बांधणे.

500000

काय1.अिभ.

768857

सा.बा.(प), सांगली.
काय1.अिभ.
सा.बा.(प), सांगली.

312742

काय1.अिभ.

4

2010-11 कामेरी ता. वाळवा येथील Aनबाळकर पाणंद र;यापासून पोिलस
पाटील वतीपय,त (400 मी.) रता मुरमीकरण खडीकरण करणे.

25/08/2010

500000

5

2010-11

ऐतवडे खुद 1 ता.

18/09/2010

249958

6

2010-11

\काश पाटील बालिवकास मं9दर,बोरगांव

04/03/2011

151632

7

2010-11

aी द# मा3यिमक िवXालय,

04/03/2011

31401

2

3

8

2010-11

85072

2010-11

वाळवा येथील िम..1186 मधील िज.प.शाळे स
कं पाऊंड वॉल बांधणे.
येथे 4 संगणक, 2 A\टर

थािपत करणे.

येलूर येथे 2 A\टर व 2
यु.पी.एस.थािपत करणे.
aी द# मा3यिमक िवXालय, जत येथे 2 A\टर व 2
यु.पी.एस.थािपत करणे.

04/03/2011

एकू ण

1

मा.
मा.आ.ी रमेश श2डगे

सा.बा.(प), सांगली.

31401

2545991

अिभ.
इ.
व द. िज.प.,
सांगली.
काय1. अिभ.
इ.
व द. िज.प.,
सांगली.
िजहा िनयोजन

अिध., सांगली
िजहा िनयोजन

अिध., सांगली
िजहा िनयोजन

अिध., सांगली

2010-11 सा.िम.कु . महापािलका हfीतील वाड1 नं.22 मधील अिहयादेवी
हौAसग सोसायटी संजयनगर, सांगली येथे महापािलके :या जागेत
Aवधन िविहर घेणे.

31/07/2010

2

2010-11

खटाव ता.पलूस येथील सव1 गटारीचे पाणी िtनेज पाईपलाईन
क'न नदीला काढू न देणे.

24/11/2010

499783

3

2010-11

पा^ेवाडी ता.आटपाडी येथील जाधववती ते कोळे शी रता करणे.

01/01/2011

308873

कायकारी अिभयंता
सा.बा.(प)सांगली.

4

2010-11

10/01/2011

500000

5

2010-11

05/02/2011

522255

कायकारी अिभयंता
इ. व द.िज.प.,
सांगली.
कायकारी अिभयंता
इ. व द.िज.प.,
सांगली.

9दघंची ता.आटपाडी

येथे आर.सी.सी. गटर बांधणे.

चुडAे खडी ता.कवठे महंकाळ येथे गावांतग1त रते क<टीकरण

करणे.

46584

काय1.

काय1.अिभ. 2ा.

पा.पु.
िवभाग.िज.प.,
सांगली
काय1. अिभ.,
सा.बा.िवभाग,िमरज

6

2010-11

10/02/2011

999183

10/02/2011

535735

24/02/2011

499281

28/02/2011

139398

28/02/2011

194327

28/02/2011

500000

अिभ.,
सा.बा.िवभाग,िमरज

12 2010-11 राजापूर ता.तासगांव येथे 2ामपंचायत िमळकत .215/अ म3ये
सभामंडप बांधणे.
13 2010-11 माधवनगर ता.िमरज येथील बांफना लॉट ते मोकाशी लॉट पय,त
360 िम.रता खडीकरण डांबरीकरण करणे.

21/03/2011

195030

काय1.अिभ.

07/03/2011

957253

सा.बा.(प) ,सांगली.
काय1. अिभ.,
सा.बा.िवभाग,िमरज

14 2010-11

23/03/2011

200000

काय1.अिभ.

04/03/2011

66560

माधवनगर येथील अgिवनायक कॉलनी अंतग1त मालू लॉट ते
ह#ीकर लॉट

7

2010-11

410 िमटर रता खडीकरण डांबरीकरण करणे.

सांगली िमरज कपवाड शहर महापािलका वाड1 .13

मधील

पाटणे लॉट हfीतील aी \िवण िभसे यांचे घरापासून ते िनितन
माने यांचे घरापय,त

8

2010-11

210 मीटर रता डांबरीकरण करणे.

इलामपूर नगरपािलका हfीतील खोल पाणंद र;याच

385 मी.

मुरमीकरण व खडीकरण करणे.(पुढील टपा)
9

2010-11

10 2010-11

गkहाण ता.तासगांव

येथे एस.टी.िपक अप शेड बांधणे.

सांगली िमरज कु पवाड शहर महापािलका वाड1 .12

मधील
वाnगडे लॉट मधील oाने_र नगर ते 100 फू टी र;यापय,त 73
मी.दगडी गटर बांधणे
11 2010-11 िशरढोण ता.कवठे महांकाळ येथील \.रा.माग1 3 ते हOरजन वती
र;यावर साकव बांधणे.(अनु.जाती)

वाटेगांव ता.वाळवा दे.भ. बड= गु'जी मृतीिप;यथ1 सामािजक
सभागृह बांधणे.
15 2010-11 तहिसल काया1लय, कवठे महंकाळ येथे 2 संगणक संच थािपत
करणे
16 2010-11 पोिलस टेशन कवठे महंकाळ येथे 1 संगणक संच थािपत करणे.

04/03/2011

एकू ण

अ.नं.
1

2
3

आमदार थािनक िवकास काय म 20102010-11 मंजूर कामे
वष
कामाचे नांव

मा.
मा.आ.ी संजय पाटील

6197542

04/01/2011

2010-11

17/02/2011

कु मठे (िम..1801) Tायामशाळे स
Tायामसािह;य पुरिवणे.
2010-11 2ामपंचायत Tायामशाळा, गौरगांव (िम..301) Tायामशाळे स
Tायामसािह;य पुरिवणे.

कायकारी अिभयंता
इ. व द.िज.प.,
सांगली.
काय1. अिभ. इ. व
द.िज.प., सांगली.
काय1. अिभ.,
सा.बा.िवभाग,िमरज
काय1.

सा.बा.(प) ,सांगली.
िजहा िनयोजन

अिध., सांगली
िजहा िनयोजन

अिध., सांगली

मंजूरी दनांक शा.मंजूरी कायावयीन यंणा
रम

2010-11 ताकारी ता.वाळवा येथे कराड तासगांव र;यास गावाम3ये संर@क
Aभत बांधणे.
2ामपंचायत Tायामशाळा,

33280

कायकारी अिभयंता
इ. व द.िज.प.,
सांगली.
कायकारी अिभयंता
इ. व द.िज.प.,
सांगली.

17/02/2011

254611

131000
131000

काय1कारी अिभयंता,

इ. व द. िज.प.
सांगली
िजहा डा

अिधकारी, सांगली
िजहा डा

अिधकारी, सांगली

4

5
6
8

9

2010-11

2010-11

ढवळी ता.तासगांव येथील 2ामपंचायत िम..692 म3ये
Tायामशाळा इमारत बांधणे.
2ामपंचायत Tायामशाळा,

17/02/2011

303765

लांडगेवाडी(िम..34/1) मधील
Tायामशाळे स Tायामसािह;य पुरिवणे.
2010-11 2ामपंचायत Tायामशाळा, कवठे महंकाळ(िम..3530) मधील
Tायामशाळे स Tायामसािह;य पुरिवणे.
2010-11 यंगटार Tायाममंडळाकडील 2ामपंचायत Tायामशाळा, मांजड=
(िम..602) या Tायामशाळे स Tायामसािह;य पुरिवणे.

24/02/2011

131000

24/02/2011

131000

2010-11

24/02/2011

सांगली िमरज कु पवाड महानगरपािलका अंतग1त वाड1 .12

वसंत

24/02/2011

131000

काय1कारी अिभयंता,

इ. व द. िज.प.
सांगली
िजहा डा

अिधकारी, सांगली
िजहा डा

अिधकारी, सांगली
िजहा डा

अिधकारी, सांगली
398557

काय1कारी अिभयंता,

नगर वाnगडे लॉट िव_ास पाटील घर ते oाने_र नगर पय,त
र;यास आर.सी.सी.गटर

10 2010-11

11 2010-11

बांधणे.

येळावी ता.तासगांव येथील 2ामपंचायती:या िसटी सkह=
नं.1522(िम..1031) म3ये Tायामशाळा इमारत बांधणे.
आरेवाडी ता.कवठे

महंकाळ येथे 2ामपंचायत िम..767 म3ये

सा.बा.िवभाग,िमरज
24/02/2011

24/02/2011

154398

306064

मशान शेड बांधणे.

12 2010-11

13 2010-11

14 2010-11

15 2010-11

पुणदी ता.तासगांव येथे एस.टी.िपक अप शेड बांधणे.

07/03/2011

दिहवडी ता.तासगांव येथे 2ामपंचायत िम..143 म3ये
एस.टी.िपक अप शेड बांधणे.

07/03/2011

िवठू रायाची वाडी ता.कवठे महंकाळ येथे 2ामपंचायत भूमापन
.597 म3ये एस.टी.िपक अप शेड बांधणे.

07/03/2011

घाटनां> े ता.कवठे महंकाळ येथे 2ामपंचायत भूमापन .33 म3ये

07/03/2011

139335

139535

140000

353854

Tायामशाळा इमारत बांधणे.

16 2010-11

तासगांव शहरात भूमापन .92 म3ये मशान भूमी बांधणे.

07/03/2011

17 2010-11 आरवडे ता.तासगांव येथे 2ा.प.िमळकत .509 म3ये एस.टी.िपक
अप शेड बांधणे.

07/03/2011

18 2010-11 येळावी ता.तासगांव येथे मं9दरा लगत:या 2ामपंचायत िम..885
म3ये सामािजक सभागृह बांधणे.

07/03/2011

19 2010-11

07/03/2011

कु ची ता.कवठे

महांकाळ येथे 2ामपंचायत िम..562/1 म3ये

मागासवगmय वसाहतीम3ये सभागृह बांधणे.(अनु.जाती)

499700

139322

409337

504421

काय1कारी अिभयंता,

इ. व द. िज.प.
सांगली

काय1कारी अिभयंता,

इ. व द. िज.प.
सांगली

काय1कारी अिभयंता,

इ. व द.िज.प.
सांगली.

काय1कारी अिभयंता,

इ. व द.िज.प.
सांगली.

काय1कारी अिभयंता,

इ. व द.िज.प.
सांगली.

काय1कारी अिभयंता,

इ. व द.िज.प.
सांगली.

काय1कारी अिभयंता,

इ. व द.िज.प.
सांगली.

काय1कारी अिभयंता,

इ. व द.िज.प.
सांगली.

काय1कारी अिभयंता,

इ. व द.िज.प.
सांगली.

काय1कारी अिभयंता,

इ. व द.िज.प.
सांगली.

20 2010-11

तासगांव शहरात वरची गली येथे न.प.िमळकत .959/3

क

07/03/2011

825901

म3ये बeउfेिशय सभागृह बांधणे.

21 2010-11

Aचचणी ता.तासगांव येथील मागासवगmय वती म3ये 2ामपंचायत

11/03/2011

398006

िम..258/1 म3ये सामािजक सभागृह बांधणे.(अनु.जाती)
22 2010-11

23 2010-11

आरवडे ता.तासगांव येथे 2ामपंचायत िमळकत .833 म3ये
Tायामशाळा इमारत बांधणे.

11/03/2011

Aचचणी ता.तासगांव येथे 2ामपंचायत िम..706 म3ये सामािजक

11/03/2011

497643

398006

सभागृह बांधणे.
24 2010-11

2ामपंचायत Tायामशाळा अलकू ड(एम)

ता. कवठे

महंकाळ :या

िम..68 मधील Tायामशाळे स Tायाम सािह;य पुरिवणे.
ता. कवठे महंकाळ :या
िम..502 मधील Tायामशाळे स Tायाम सािह;य पुरिवणे.
26 2010-11 कQगनोळी ता.कवठे महंकाळ येथे 2ामपंचायत िम..369/ब म3ये
Tायामशाळा इमारत बांधणे.
27 2010-11 2ामपंचायत Tायामशाळा िबसूर ता. िमरज :या िम..265/3
मधील Tायामशाळे स Tायाम सािह;य पुरिवणे.
28 2010-11 रेणावी ता.खानापूर येथे रेवणिस3द मं9दरासमोरील र;यावर 5
सौरपथ9दप बसिवणे.
25 2010-11

2ामपंचायत Tायामशाळा कराली(टी)

29 2010-11

कवठे महंकाळ येथे 2ामपंचायत िम..3299/1 म3ये बeउfेिशय

30 2010-11

तासगांव शहरातील मिहला तं^िनके तन महािवXालयासमोर

31 2010-11
32 2010-11
33 2010-11
34 2010-11

हॉल बांधणे.
एस.टी.िपक अप शेड बांधणे.
सावळज ता.तासगांव येथे (बौ3द वसाहतीम3ये) 2ामपंचायत
िम..1515 म3ये बeउfेिशय हॉल बांधणे.
तासगांव शहरात िसट सkह= नं.66 म3ये चावडी
इमारत(िवXुतीकरणासह) बांधणे.
तासगांव शहरातील द#माळावरील द# मं9दरासमोरील रता

करणे.

बोरगांव(राजापूर) ता.तासगांव येथे अंतग1त रते करणे.

35 2010-11 बोरगांव ता.कवठे महंकाळ येथे िज.प.शाळा आवारात िम..613
म3ये शाळा खोली बांधणे.
36 2010-11 लोढे ता.तासगांव येथे 2ामपंचायत िम..290 म3ये Tायामशाळा
इमारत बांधणे.
37 2010-11 आरेवाडी कवठे महंकाळ येथे मागासवगmयासाठी 2ामपंचायत
िम..767 म3ये मशान शेड बांधणे.(अनु.जाती)
38 2010-11 दुधQडी ता.पलूस येथे 2ामपंचायत िम..1343/2 म3ये सामािजक
सभागृह बांधणे.
39 2010-11
वायफळे ता.तासगांव येथे र;यास संर@क Aभत बांधणे.

21/03/2011

131000

21/03/2011

131000

21/03/2011

350131

23/03/2011

131000

23/03/2011

110000

23/03/2011

499876

23/03/2011

227085

23/03/2011

511164

23/03/2011

701140

23/03/2011

250050

23/03/2011

500678

23/03/2011

400919

23/03/2011

300405

23/03/2011

300594

23/03/2011

419754

23/03/2011

374918

काय1कारी अिभयंता,

इ. व द.िज.प.
सांगली.

काय1कारी अिभयंता,

इ. व द.िज.प.
सांगली.

काय1कारी अिभयंता,

इ. व द.िज.प.
सांगली.

काय1कारी अिभयंता,

इ. व द.िज.प.
सांगली.
िजहा डा

अिधकारी, सांगली.
िजहा डा

अिधकारी, सांगली.
काय1. अिभयता इ.
व द.िज.प.सांगली
िजहा डा

अिधकारी, सांगली.
कृ षी िवकास
अिधकारी,िज.प.
सांगली.
काय1. अिभयता इ.
व द.िज.प.सांगली
काय1. अिभयता इ.
व द.िज.प.सांगली
काय1. अिभयता इ.
व द.िज.प.सांगली
काय1. अिभयता इ.
व द.िज.प.सांगली
काय1. अिभयता इ.
व द.िज.प.सांगली
काय1. अिभयता इ.
व द.िज.प.सांगली
काय1. अिभयता इ.
व द.िज.प.सांगली
काय1. अिभयता इ.
व द.िज.प.सांगली
काय1. अिभयता इ.
व द.िज.प.सांगली
काय1. अिभयता इ.
व द.िज.प.सांगली
काय1. अिभयता इ.
व द.िज.प.सांगली

40 2010-11

वडगांव ता.तासगांव येथे 2ामपंचायत िम..462 म3ये
(मागासवगmयासाठी ) सामािजक सभागृह बांधणे.
(अनु.जाती/जमाती)
41 2010-11
सावळज(बसवे_रवाडी) ता.तासगांव येथे 2ामपंचायत
िम..2109/1 म3ये Tायामशाळा इमारत बांदणे.
42 2010-11 तुचm ता.तासगांव येथे साखर कारखाWयासमोर एस.टी.िपक अप
शेड बांधणे.
43 2010-11
कु मठे फाटा ता.तासगांव येथे एस.टी.िपक अप शेड बांधणे.

23/03/2011

348354

काय1.

44 2010-11

23/03/2011

348262

काय1.

25/03/2011

225360

25/03/2011

224561

25/03/2011

299710

25/03/2011

509527

25/03/2011

399958

47 2010-11

तासगांव शहरातील सांगली नाका येथे न.प.िमळकत
.िस.स.नं.2796 म3ये सभागृह बांधणे.
उमदी ता.जत येथे 2ामपंचायत िम..74 म3ये Tायामशाळा
इमारत बांधणे.
Aशदेवाडी (Aह) ता.कवठे महंकाळ येथे 2ामपंचायत िमळकत
.499 म3ये Tायामशाळा इमारत बांधणे.
जत येथे 2ामपंचायत िम..417/1 म3ये बeउfेिशय

31/03/2011

509056

48 2010-11

सांगलीवाडी येथे आय1वीन पुल ा:या सांगलीवाडी बाजूकडील जोड

0/3/2011

195495

49 2010-11 पंचायत सिमती (बांधकाम िवभाग),तासगांव येथे 2 संगणक व 2
A\टर थािपत करणे.
50 2010-11 तहिसल काया1लय,तासगांव येथे 2 संगणक व 2 A\टर थािपत
करणे.
51 2010-11
िजहा िनयोजन सिमती, सांगली येथे 2 संगणक व 2 A\टर
थािपत करणे.
52 2010-11 िजहा कोषागार काया1लय,सांगली येथे 2 संगणक थािपत करणे.

28/03/2011

85273

िजहा िनयोजन

28/03/2011

85273

िजहा िनयोजन

53 2010-11

45 2010-11
46 2010-11

र;यास संर@क Aभत बांधणे.

54 2010-11

िजहा कारागृह सांगली येथे
Bयू इंिPलश कू ल ,

2 संगणक व 2 A\टर थािपत करणे.

कमठे येथे 2 संगणक व 2 A\टर थािपत करणे.

2010-11

2

2010-11

3

2010-11

4
5

मा.
मा.आ.ी भगवानराव साळुं खे

सांगली िजहा पोट1स् bोबेटीcस असोिसएशन,

िमरज या
संथे:या वतीने 9दनांक 26 ते 28 िडसNबर 2010 रोजी आयोिजत
23 वी िमनी सब ?युिनयर मुली गट 24 वी िमनी सब ?युिन. मुले
गट राMीय मलखांब पध=करीता िनधी देणे

सकु बाई पाटील कBया िवXालय,मां◌ं◌ंगले

ता.िशराळा याना 1

ता.िशराळा याना 1 संगणक 1
A\टर देणे.

अिधकारी.
िजहा िनयोजन

28/03/2011

67200

िजहा िनयोजन

28/03/2011

85273

िजहा िनयोजन

28/03/2011

85890

15411634
15/12/2010

50000

अिधकारी.
अिधकारी.
अिधकारी.
िजहा िनयोजन

अिधकारी.

िजहा डा

अिधकारी, सांगली.

28/03/2011

गांधी सेवाधाम िवXालय,

समाज िवकास िवXालय,सागांव

अिधकारी.

85273

संगणक 1 A\टर देणे.
आरळा ता.िशराळा याना 1 संगणक 1 28/03/2011
A\टर देणे.
2010-11 अंिबका िवXालय,कणदूर ता.िशराळा याना 1 संगणक 1 A\टर देणे. 28/03/2011
2010-11

अिभयता इ.
व द.िज.प.सांगली
काय1. अिभयता इ.
व द.िज.प.सांगली
काय1. अिभयता इ.
व द.िज.प.सांगली
काय1. अिभयता इ.
व द.िज.प.सांगली
काय1. अिभयता इ.
व द.िज.प.सांगली
काय1. अिभयता इ.
व द.िज.प.सांगली
काय1. अिभयता इ.
व द.िज.प.सांगली
काय1. अिभ.,
सा.बा.िवभाग,िमरज

28/03/2011

एकू ण

1

अिभयता इ.
व द.िज.प.सांगली

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

42945

िजहा िनयोजन

42945
42945

अिधकारी.
अिधकारी.
िजहा िनयोजन

अिधकारी.
िजहा िनयोजन

अिधकारी.

6

2010-11

7

2010-11

8
9

2010-11
2010-11

10 2010-11
11 2010-11
12 2010-11
13 2010-11
14 2010-11
15 2010-11
16 2010-11
17 2010-11

वारणा \साद िवXालय,िबळाशी

ता.िशराळा याना 1 संगणक 1
A\टर देणे.
िशवछ^पती िवXालय,िशराळा याना 1 संगणक 1 A\टर देणे.

मा'ती िवXालय,चरण

ता.िशराळा याना 1 संगणक 1 A\टर देणे.

िव_ास िवXािनके तन,िचखली

ता.िशराळा याना 1 संगणक 1
A\टर देणे.
eता;मा नानकAसग िवXालय,सोनवडे ता.िशराळा याना 1 संगणक
1 A\टर देणे.
मA:छ>नाथ िवXालय,येडम
े A:छ> ता.वाळवा याना 1 संगणक 1
A\टर देणे.
बहादुरवाडी िवXालय,बहादुरवाडी ता.वाळवा याना 1 संगणक 1
A\टर देणे.
Bयू इंिPलश कू ल , बहादुरवाडी ता.वाळवा याना 1 संगणक 1 A\टर
देणे.
रामचं> बारवडे िवXालय,िशगांव ता.वाळवा याना 1 संगणक 1
A\टर देणे.
aी माणके _र िवXालय,सु'ल ता.वाळवा याना 1 संगणक 1 A\टर
देणे.
महा;मा फु ले हायकू ल ,इलांमपूर याना 1 संगणक 1 A\टर देणे.
नवोदय िवXालय,आgा ता.वाळवा

याना 1 संगणक 1 A\टर देणे.

18 2010-11

आचाय1 जावडेकर गु'कु ल ,इलांमपूर याना

19 2010-11

ांितAसह नाना पाटील kXालय,पुणदी

20 2010-11
21 2010-11
22 2010-11
23 2010-11
24 2010-11
25 2010-11
26 2010-11
27 2010-11
28 2010-11

सेकंडरी कू ल ,िभलवडी
जनता िवXालय,

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

28/03/2011

42945

अिधकारी.
अिधकारी.
िजहा िनयोजन

अिधकारी.

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

28/03/2011

42945

अिधकारी.
अिधकारी.
िजहा िनयोजन

अिधकारी.

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

अिधकारी.
अिधकारी.
अिधकारी.

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

अिधकारी.
अिधकारी.
अिधकारी.

42945

िजहा िनयोजन

अिधकारी.

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

ता.पलूस 1 संगणक 1 A\टर देणे.

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

ता.पलूस 1 संगणक 1 A\टर देणे.

राजहंस बालगंधव1 िवXालय,

नागठाणे ता.पलूस 1 संगणक 1
A\टर देणे.
मूक बिधर िवXालय,पलूस 2 संगणक 2 A\टर देणे.

मितमंद मुलांची शाळा, पलूस 1 संगणक 1 A\टर देणे.
नागठाणे ता.पलूस 1 संगणक 1 A\टर देणे.

सािवि^बाई कBया िवXालय,

िजहा िनयोजन

ता.पलूस 1 संगणक 1

बांबवडे ता.पलूस 1 संगणक 1 A\टर देणे.

मा3यिमक िवXालय,

42945

1 संगणक 1 A\टर देणे. 28/03/2011

A\टर देणे.

कBया हायकू ल ,अकलखोप

28/03/2011

रामानंदनगर ता.पलूस 1 संगणक 1

A\टर देणे.

देवN>िगरज िवXालय, बुल m ता.पलूस

1 संगणक 1 A\टर देणे.

अिधकारी.
अिधकारी.

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

28/03/2011

85890

अिधकारी.
अिधकारी.
अिधकारी.
िजहा िनयोजन

अिधकारी.

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

28/03/2011
28/03/2011

42945
42945

अिधकारी.
अिधकारी.
िजहा िनयोजन

अिधकारी.
िजहा िनयोजन

अिधकारी.

29 2010-11
30 2010-11
31 2010-11
32 2010-11
33 2010-11
34 2010-11
35 2010-11
36 2010-11
37 2010-11

घोगांव हायकू ल ,

घोगांव ता.पलूस 1 संगणक 1 A\टर देणे.

अिध@क वेतन पथक(\ाथिमक)
अिध@क वेतन पथक(मा3यिमक)
ढवळी हायकू ल ,ढवळी
सोमे_र िवXालय,

सांगली.1 संगणक 1 A\टर देणे.
सांगली.1 संगणक 1 A\टर देणे.

ता.िमरज 1 संगणक 1 A\टर देणे.

खटाव ता.िमरज 1 संगणक 1 A\टर देणे.

आरग हायकू ल ,आरग

ता.िमरज 1 संगणक 1 A\टर देणे.

Aहदके सरी मा'ती माने िवXालय,कवठे िपरान

42945

िजहा िनयोजन

28/03/2011

42636

िजहा िनयोजन

28/03/2011

1 A\टर देणे.
ता. िमरज 1 संगणक 1 A\टर देणे.

aी द# िवXामं9दर,िशपूर

1

42636

अिधकारी.
अिधकारी.
िजहा िनयोजन

अिधकारी.

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

28/03/2011

ता.िमरज 1 संगणक

शेठ चतुरलाल गणपतचंद शहा िवXामं9दर,लNगरे ता.खानापूर

28/03/2011

42945

अिधकारी.
अिधकारी.
िजहा िनयोजन

अिधकारी.

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

अिधकारी.
अिधकारी.

संगणक 1 A\टर देणे.
38 2010-11 Bयू इंिPलश कू ल, भूड ता.खानापूर याना 1 संगणक 1 A\टर देणे.

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

39 2010-11

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

45 2010-11

ता.खानापूर याना 1 संगणक 1
A\टर देणे.
रेवणिस3द हायकू ल ,रेणावी ता.खानापूर याना 1 संगणक 1 A\टर
देणे.
महा;मा गांधी िवXालय व ?युिन.कॉलेज,खानापूर याना 1 संगणक
1 A\टर देणे.
Bयू इंिPलश कू ल , बलवडी(भा) ता.खानापूर याना 1 संगणक 1
A\टर देणे.
aीनाथ िवXालय,सोन9करे ता.कडेगांव याना 1 संगणक 1 A\टर
देणे.
Bयू इंिPलश कू ल , रामापूरता.कडेगांव याना 1 संगणक 1 A\टर देणे.

46 2010-11

महा;मा गांधी िवXालय व ?युिन.कॉलेज,

40 2010-11
41 2010-11
42 2010-11
43 2010-11
44 2010-11

47 2010-11
48 2010-11

49 2010-11
50 2010-11

नवीन मराठी मा3यिमक शाळा,िवटा

1 संगणक 1 A\टर देणे.

मा3य.\शाला बेणापूर,सुल तानगादे

कडेगांव याना 1 संगणक

1 A\टर देणे.
बाबसाहेब पाटील िवXामं9दर,येळावी ता.तासगांव याना 1
संगणक 1 A\टर देणे.
िkवXािनके तन कृ षी मा3य.िवXालय व कला वािण?य
िवoान(कृ षी) Tवसाियक ?युिन.कॉलेज, तासगांव याना 1 संगणक
1 A\टर देणे.
िस3दे_र हायकू ल ,तुरची ता.तासगांव याना 1 संगणक 1 A\टर
देणे.
संत oाने_र िवXालय,पाडळी िवXानगर ता.तासगांव याना 1
संगणक 1 A\टर देणे.

अिधकारी.
अिधकारी.
अिधकारी.
अिधकारी.

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

अिधकारी.
अिधकारी.
अिधकारी.

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

28/03/2011
28/03/2011

42945
42945

अिधकारी.
अिधकारी.
अिधकारी.
िजहा िनयोजन

अिधकारी.
िजहा िनयोजन

अिधकारी.
28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

अिधकारी.
अिधकारी.

51 2010-11

ता.तासगांव याना 1 संगणक 1 A\टर
देणे.
52 2010-11 बॅ.टी.के .शNडगे मा3य.उr मा3य.िवXालय,पेड ता.तासगांव याना 1
संगणक 1 A\टर देणे.
53 2010-11 मा3यिमक िवXालय,vकदरवाडी ता.तासगांव याना 1 संगणक 1
A\टर देणे.
54 2010-11 Bयू हायकू ल,बलगवडे ता.तासगांव याना 1 संगणक 1 A\टर देणे.

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

55 2010-11

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

56 2010-11
57 2010-11
58 2010-11
59 2010-11
60 2010-11
61 2010-11
62 2010-11
63 2010-11
64 2010-11
65 2010-11
66 2010-11

येरळा िवXामं9दर,राजापूर

उ?वल िवXामं9दर,

हातनूर ता.तासगांव याना 1 संगणक 1 A\टर
देणे.
पंचोशी मा3य.व उr मा3य.िवXालय, बोरगांव ता.तासगांव
याना 1 संगणक 1 A\टर देणे.
Bयू इंिPलश कू ल ,िशरगांव ता.तासगांव याना 1 संगणक 1 A\टर
देणे.
िबरोबा मा3य.उr मा3य.िवXालय,आरेवाडी ता.क.महंकाळ याना
1 संगणक 1 A\टर देणे.
Bयू इंिPलश कू ल ,कु कटोळी ता.क.महंकाळ याना 1 संगणक 1 A\टर
देणे.
िस3देनाथ िवXालय,ितसंगी ता.क.महंकाळ याना 1 संगणक 1
A\टर देणे.
आदश1 िवXालय, नागज ता.क.महंकाळ याना 1 संगणक 1 A\टर
देणे.
एम.के .हायकू ल,अ2ण धुळगांव ता.क.महंकाळ याना 1 संगणक 1
A\टर देणे.
Bयू इंिPलश कू ल ,इरळी ता.क.महंकाळ याना 1 संगणक 1 A\टर
देणे.
माणगंगा हायकू ल ,िहवतड ता.आटपाडी याना 1 संगणक 1 A\टर
देणे.
धुळाजीराव Aझबल हायकू ल ,Aलिगवरे ता.आटपाडी याना 1
संगणक 1 A\टर देणे.
के .एम.हायकू ल व ?युिन.कॉलेज,जत याना 1 संगणक 1 A\टर देणे.

28/03/2011

28/03/2011

42945

42945

अिधकारी.
अिधकारी.
िजहा िनयोजन

अिधकारी.
अिधकारी.
अिधकारी.
िजहा िनयोजन

अिधकारी.

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

अिधकारी.
अिधकारी.
अिधकारी.

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

अिधकारी.
अिधकारी.
अिधकारी.

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

अिधकारी.
अिधकारी.
अिधकारी.

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

अिधकारी.

67 2010-11

रेवनाळ हायकू ल ,रेवनाळ

ता.जत याना 1 संगणक 1 A\टर देणे.

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

68 2010-11

aी राजे रामराव िवXालय,

जत ता.जत याना 1 संगणक 1 A\टर
देणे.

28/03/2011

42945

िजहा िनयोजन

िबऊर ता.िशराळा येथे 7 संगणक व 1 A\टर
थािपत करणे.
2010-11 Bयू इंिPलश कू ल,रेठरे धरण ता.वाळवा येथे 7 संगणक व 1 A\टर
थािपत करणे.
2010-11 Bयू इंिPलश कू ल, तुंग ता.िमरज येथे 7 संगणक व 1 A\टर थािपत
करणे.
2010-11
िवलासराव Aशदे मा3य.व उr मा3य.िवXालय, आgा येथे 7
संगणक व 1 A\टर थािपत करणे.

28/03/2011

244545

िजहा िनयोजन

28/03/2011

244545

िजहा िनयोजन

1
2
3
4

2010-11

एकू ण
मा.
मा.आ.ी के शवराव मानकर

Bयू इंिPलश कू ल ,

2969642

28/03/2011
28/03/2011

244545
244545

अिधकारी.
अिधकारी.

अिधकारी.
अिधकारी.
िजहा िनयोजन

अिधकारी.
िजहा िनयोजन

अिधकारी.

5
6

2010-11

पंचोशी इंिPलश कू ल ,

कोरेगांव ता.वाळवा येथे 6 संगणक व 1
A\टर थािपत करणे.
2010-11 वनaी नानासो महािडक हायकू ल, कुं डलवाडी ता.वाळवा येथे 6
संगणक व 1 A\टर थािपत करणे.

एकू ण

28/03/2011

210945

िजहा िनयोजन

28/03/2011

210945

िजहा िनयोजन

1400070

अिधकारी.
अिधकारी.

