ड+गर ,वभाग ,वकास कायम 2012-13
मंजरू कामांची याद
(.)
कामाचे नांव

शासकय मंजरु  मांक

शासकय

व दनांक

मंजरु  रकम

3

4

शराळा ता.शराळा येथे कापर रोड ते

.नयोजन/का-

2.99

नलवडे कॉलनीकडे जाणारा रता

14(3)/ड$%वका/2208/

डांबरकरण करणे.

2012,*द.16/7/2012.

मानकरवाडी ता. शराळा येथे %वठठलमंदर

.नयोजन/का-

ते मशान शेड पय8तचा रता

14(3)/ड$%वका/2208/

मजबूतीकरण करणे.(200 मी.)

2012,*द.16/7/2012.

मौजे नगडी,ता.शराळा येथील

.नयोजन/का-

<ामपंचायती=या मोकळया जागेत

14(3)/ड$%वका/2208/

सामािजक सभागह
ृ बांधणे.

2012,*द.16/7/2012.

अ..
1

2

कायावयीन यंणा

5

#शराळा गट
1

2

3

4

धामवडे ता.शराळा येथे अंतग/त रते
काँBटकरण करणे.

5

द. िज.प.सांगल
1.99

काय/कार.अभयंता,
4.71

1.99

2012,*द.25/9/2012.

शवरवाडी ता. शराळा येथे अंतग/त रते व

.नयोजन/का-

गटर करणे. (कॉBटकरण करणे)

14(3)/ड$%वका/3082/

1.99

मौजे आंबेवाडी,ता.शराळा येथे रता
खडीकरण व डांबरकरण करणे.

7

8

.नयोजन/का14(3)/ड$%वका/3082/

1.99

2012,*द.25/9/2012.

मौजे कGं गल ता.शराळा येथील दे शपांडे

.नयोजन/का-

वाडा ते रं गराव पाटल घरापय8तचा रता

14(3)/ड$%वका/3082/

काँBटकरण करणे.

2012,*द.25/9/2012.

अंIी ख.ु ता.शराळा येथे पार ते अंगणवाडी

.नयोजन/का-

रता खडीकरण व मुरमीकरण करणे

14(3)/ड$%वका/3082/
2012,*द.25/9/2012.

सा.बां.(प.) %व. सांगल.

काय/कार अभयंता इ.व
द. िज.प.सांगल

काय/कार अभयंता इ.व
द. िज.प.सांगल

2012,*द.25/9/2012.
6

काय/कार अभयंता इ.व
द. िज.प.सांगल

.नयोजन/का14(3)/ड$%वका/3082/

काय/कार अभयंता इ.व

2.99

काय/कार अभयंता इ.व
द. िज.प.सांगल

काय/कार अभयंता इ.व
द. िज.प.सांगल

1.99

काय/कार अभयंता इ.व
द. िज.प.सांगल

9

10

मौजे सागांव ता.शराळा येथे वाचनालया

.नयोजन/का-

समोरल <ामपंचायती=या रKयाचे

14(3)/ड$%वका/462/

काँBटकरण करणे

2012,*द.14/2/2013.



. 

  

 

     .

काय/कार अभयंता इ.व
4.75

.नयोजन/का14(3)/ड$%वका/462/

द. िज.प.सांगल

. . . . (.)  .
1.92

.

2012,*द.14/2/2013.
11

12

13

 

. 

.नयोजन/का     
14(3)/ड$%वका/462/
.
2012,*द.14/2/2013.

Lचंचोल ता.शराळा

येथील Mयोत/लंग

14(3)/ड$%वका/462/

जाधव ते जाधव व इतर बोळ काँBटकरण

2012,*द.14/2/2013.

सभामंडप बांधणे.
14

.नयोजन/का-

दे वालया=या शेजारल शेजारल आनंदा राजू

मानेवाडी(वाकुडN ब.ु ) ता.शराळा येथे

 .! .".
1.49

.नयोजन/का14(3)/ड$%वका/462/

16

. ..

.

 .! .".
4.99

. ..

.

2012,*द.14/2/2013.

बांबरवाडी(गुढे) अंतग/त रते कॉBटकरण

.नयोजन/का-

करणे.

14(3)/ड$%वका/1962/

4.98

मणदरू ता. शराळा येथे अंतग/त रते

.नयोजन/का-

काँBटकरण करणे व आर.सी.सी.गटर

14(3)/ड$%वका/1962/

बांधणे.

2012,*द.19/6/2012.

पुदेवाडी(बांबवडे) ता.शराळा ता.शराळा

.नयोजन/का-

येथील अंतग/त रते काँBटकरण

करणे.

काय/कार अभयंता इ.व
द. िज.प.सांगल

2012,*द.19/6/2012.
15

.

 .! .".
2.99

. ..

3.99

3.99

14(3)/ड$%वका/2905/

काय/कार अभयंता इ.व
द. िज.प.सांगल
काय/कार.अभयंता,सा.बां.
(प.) %व. सांगल.

2012,*द.12/9/2012.
17

क$डाईवाडी

ता.शराळा रते काँBटकरण
करणे.

.नयोजन/का-

3.09

14(3)/ड$%वका/2905/

काय/कार.अभयंता,इ.व
द. िज.प. सांगल.

2012,*द.12/9/2012.
18

वाकाईवाडी ता.शराळा ता.शराळा येथील
अंतग/त रते काँBटकरण

करणे.

.नयोजन/का-14(3)

3.99

/ड$%वका/Qमं/2822/

काय/कार.अभयंता,इ.व
द. िज.प. सांगल.

2012, *द.5/9/2012.
19

सRयदवाडी

ता.शराळा रते काँBटकरण
करणे.

.नयोजन/का-14(3)
/ड$%वका/Qमं/2822/
2012, *द.5/9/2012.

काय/कार.अभयंता,इ.व
3.49

द. िज.प. सांगल.

20

गढ
ु े ता.शराळा येथे मळकत .346 मSये

.नयोजन/का-14(3)

सामािजक सभागह
ृ बांधणे.

/ड$%वका/Qमं/3079/

5.16

काय/कार.अभयंता,इ.व
द. िज.प. सांगल.

2012, *द.25/9/2012.
21

धामवडे ता.शराळा येथे TहारकBकडे जाणारा

.नयोजन/का-14(3)

रता डांबरकरण व खडीकरण करणे.

/ड$%वका/Qमं/3079/

3.99

काय/कार.अभयंता,इ.व
द. िज.प. सांगल.

2012, *द.25/9/2012.
22

कुसळे वाडी ता.शराळा येथील कॅनॉलपासन
ू

.नयोजन/का-

जॅकवेलकडे जाणारा रता मरु मीकरण व

14(3)/ड$%वका/1026/2013

खडीकरण करणे.

,*द.30/2/2013.

एकूण

3.60

काय/कार.अभयंता,इ.व
द. िज.प. सांगल.

73.06

कडेगांव उपगट
कोतवडे-सोनसळ

खडीकरण व डांबरकरण
करणे.

1

.नयोजन/का-

9.99

का.अ.सा.बां.%व. मरज

14(3)/ड$%वका/Qमं/
2848/2013,
*द.7/9/2012.

2

3

शरसगांव ता.कडेगांव येथील मुिलम
दफन भम
ू ीकडे जाणारा रता तयार करणे.

का.अ.इ.व द.

नयोजन/का14(3)/ड$%वका/Qमं/3080/2

2.00

िज.प.सांगल

012,*द.25/09/2012.

शरसगांव ता.कडेगांव गावातील रते

नयोजन/का-

काँBटकरण व गटर काम करणे.

14(3)/ड$%वका/Qमं/3080/2

2.99

का.अ.इ.व द.
िज.प.सांगल

012,*द.25/09/2012.
4

सोनWकरे गावातील गटर व बोळ

नयोजन/का-

काँBटकरण करणे.

14(3)/ड$%वका/Qमं/3080/2

2.99

का.अ.इ.व द.
िज.प.सांगल

012,*द.25/09/2012.
5

सोनWकरे ते सSदनाथ मंदर रKयावर

नयोजन/का-14(3)/

सी.डी.वक/ करणे.

ड$%वका/Qमं/3080/2012,

2.99

का.अ.इ. व द.
िज.प.सांगल

*द.25/09/2012.
6

7

सोनसळ

ता.कडेगांव येथील उदLगर

नयोजन/का-

दे वथान पYरसरातील रते काँBटकरण व

14(3)/ड$%वका/Qमं/3645/2

सोयी व सु%वधा पुर%वणे.

012, *द.06/12/2012

सोनसळ

ता.कडेगांव येथील अंतग/त रते
काँBटकरण करणे.

.नयोजन/का14(3)/ड$%वका/Qमं/461/20
13,*द.14/2/2013.

9.98

का.अ.इ. व द.
िज.प.सांगल

1.83

का.अ.सा. बां. %व. मरज

8

सोनसळ- शरसगांव (जन
ु ा)रता करणे.

.नयोजन/का-

3.00

का.अ.सा. बां.%व. मरज

14(3)/ड$%वका/Qमं/461/20
13,*द.14/2/2013.
एकूण

35.77

खानापरू उपगट
1

वासंब
ु े ता.खानापरू िज.सांगल येथील वासंब
ु े

.नयोजन/का-

14.14

ते Qाथमक उपकZ[ रता डांबरकरण करणे. 14(3)/ड$%वका/Qमं/461/20

साव/जनक बांधकाम

12,*द.20/11/2012.
2

वासुंबे ता.खानापूर िज.सांगल येथील वासुंबे
ते शवेचा माळ

रता डांबरकरण करणे.

(<ा.मा.18 Wक.मी. 1/00 ते 2/100)

.नयोजन/का-

काय/कार अभयंता,

(प.) %वभाग, सांगल.
14.14

काय/कार अभयंता,

14(3)/ड$%वका/Qमं/461/20

साव/जनक बांधकाम

12,*द.20/11/2012.

(प.) %वभाग, सांगल.

एकूण खानापरू उपगट

28.28

एकूण एकंदर

137.11

