आमदार स्थानिक निकास कार्य क्रम 2015-16 अंतर्यत मंजरू कामे
मा. निधाि पनरषद सदस्र्
मा.श्री. संदीप बाजोरीर्ा नि.प.स.
कामाचे नाव

अ.क्र.

तालुका

प्र.मा. ककमत
(रु. लाखात)

कायडकारी अजियांता,

मौजे उमरसरा ता. जज.यवतमाळ येथील लक्ष्मी नगर वाडड क्र.

1 2 मध्ये हनुमान मांदीराजवळ जसमेंर् काजाँ क्रर् नालीचे बाांधकाम

कायान्वयीन यांत्रणा

यवतमाळ

करणे.

सावडजजनक बाांधकाम

3.00

जविाग, यवतमाळ

मौजे काळी (दौ) येथे श्री दत्ता इसाळे याांच्या घरापासून ते श्री

2 अशोक मोरे याांच्या घरापयंत अांतगडत रस्त्याचे का ाँजक्रर्ीकरण

3.00

करणे.
मौजे काळी (दौ) येथे श्री जनाधडन कोरडे याांच्या घरापासून ते

3 श्री जयांत साळवे याांच्या घरापयंत अांतगडत रस्त्याचे
का ाँजक्रर्ीकरण करणे.

कायडकारी अजियांता,
महागाव

बाांधकाम जविाग क्र. 2,

3.00

जज.प. यवतमाळ

मौजे काळी (दौ) येथे श्री सुयडिान मोरे याांच्या घरापासून ते श्री

4 मांचक रें गे याांच्या घरापयंत अांतगडत रस्त्याचे काजाँ क्रर्ीकरण

3.00

करणे.
मौजे अकोली (बु.) ता. केळापूर जज. यवतमाळ येथील श्री

5 प्रकाश सातुरवार याांच्या घरापासून ते राजू कासडवार याांच्या
घरापयंत िूजमगत नालीचे बाांधकाम करणे.
मौजे अकोली (बु.) ता. केळापूर जज. यवतमाळ येथील श्री

5.00
केळापूर

6 मोहन कचतावार याांच्या घरापासून ते शकांु तला एांबडवार याांच्या

5.00

घरापयंत िूजमगत नालीचे बाांधकाम करणे.

7

मौजे लालगुडा ता. वणी जज. यवतमाळ येथे मेन रोड ते नजसम

3.00

अांसारी याांच्या घरापयंत जसमेंर् का ाँजक्रर् रस्तता बाांधकाम करणे.
मौजे लालगुडा ता. वणी जज. यवतमाळ येथेनजसम अांसारी ते

वणी

8 जाकीर बेग याांच्या घरापयंत जसमेंर् काजाँ क्रर् रस्तता बाांधकाम

कायडकारी अजियांता,

करणे.

3.00

बाांधकाम जविाग क्र. 1,

मौजे वडगाव रोड ता.जज. यवतमाळ येथे वाडड क्र. 1 मांगलमूती

जज.प. यवतमाळ

9 नगर मधील डॉ. मुलाांडे याांच्या घरापासून ते श्री जुगनाके

6.00

याांच्या घरासमोरील पुलापयंत खडीकरण व डाांबरीकरण करणे.
मौजे वडगाव रोड ता.जज. यवतमाळ येथे वाडड क्र. 1 मांगलमूती

10 नगर मधील श्री बांगाले याांच्या घरापासून ते श्री ठोंबरे याांच्या
घरापयंत खडीकरण व डाांबरीकरण करणे.
मौजे वडगाव रोड ता.जज. यवतमाळ येथे वाडड क्र. 1 मांगलमूती

11 नगर मधील श्री पवार याांच्या घरापासून ते श्री गावांडे याांच्या

4.00
यवतमाळ
2.00

घरापयंत खडीकरण व डाांबरीकरण करणे.
मौजे वडगाव रोड ता.जज. यवतमाळ येथे वाडड क्र. 1 धनश्री

12 नगर मधील राजदीप अपार्ड मेंर् पुलापासून श्रीमती बुजाडे
याांच्या घरापयंत खडीकरण व डाांबरीकरण करणे.

6.00

कामाचे नाव

अ.क्र.

तालुका

कायान्वयीन यांत्रणा

प्र.मा. ककमत
(रु. लाखात)

मौजे वडगाव रोड ता.जज. यवतमाळ येथे वाडड क्र.6 समता

13 नगर आणी रोड ते श्री गलार् याांच्या घरापयंत रस्त्याचे

3.00

खडीकरण व डाांबरीकरण करणे.
मौजे वडगाव रोड ता.जज. यवतमाळ येथे वाडड क्र.6 श्री गलार्

14 याांच्या घरापासून ते श्री जगताप याांच्या घरापयंत रस्त्याचे

2.50

खडीकरण व डाांबरीकरण करणे.
मौजे वडगाव रोड ता.जज. यवतमाळ येथे वाडड क्र. 6 श्री

15 पोहे कर याांच्या घरापासून ते श्री अमडळ याांच्या घरापयंत

3.00

रस्त्याचे खडीकरण व डाांबरीकरण करणे.
मौजे वडगाव रोड ता.जज. यवतमाळ येथे वाडड क्र. 6 श्री उईके

16 याांच्या घरापासून ते श्री पार्े याांच्या घरापयंत रस्त्याचे

3.00

खडीकरण व डाांबरीकरण करणे.
मौजे वडगाव रोड ता.जज. यवतमाळ येथे वाडड क्र. 6 श्री राऊत

17 याांच्या घरापासून ते श्री गौरकार याांच्या घरापयंत रस्त्याचे

1.50

खडीकरण करणे.
मौजे वडगाव रोड ता.जज. यवतमाळ येथे वाडड क्र. 6 मध्ये

18 शारदा नगर मधील श्री कचतावार याांच्या घरापासून ते श्री उईके
याांच्या घरापयंत रस्त्याचे खडीकरण करणे.

कायडकारी अजियांता,
यवतमाळ

मौजे वडगाव रोड ता.जज. यवतमाळ येथे वाडड क्र. 6 श्री

2.00

बाांधकाम जविाग क्र. 1,
जज.प. यवतमाळ

19 तुळजानगरी मधील श्री ठाकरे याांच्या घरापासून ते श्री कशदे

2.50

याांच्या घरापयंत रस्त्याचे खडीकरण करणे.
मौजे वडगाव रोड ता.जज. यवतमाळ येथे वाडड क्र. 6 महालक्ष्मी

20 नगर मधील श्री जगताप याांच्या घरापासून ते श्री नागरे याांच्या

2.50

घरापयंत रस्त्याचे खडीकरण करणे.
मौजे वडगाव रोड ता.जज. यवतमाळ येथे श्री पाांडूरांग खाांदवे

21 याांच्या घरापासून ते श्री मनीष पार्ील याांच्या घरापयंत नालीचे

10.00

बाांधकाम करणे.

22

मौजे वडगाव रोड ता.जज. यवतमाळ येथे श्री जीरापुरे याांच्या

10.00

घरापासून तेआणी रोड पयंत नालीचे बाांधकाम करणे.
मौजे वडगाव रोड ता.जज. यवतमाळ येथे वाडड क्र. 3 मध्ये

23 स्यनारायण नगरमधील ओपन स्तपेसला तारे च्या जाळीचे

4.00

कांपाऊांड करणे.
मौजे वडगाव रोड ता.जज. यवतमाळ येथे वाडड क्र. 3 मध्ये

24 पुस्तपकांु ज नगर मधील पुवड िागातील ओपन ग्राऊांडला कित

4.00

बाांधणे व तारे चे कांपाऊांड करणे.
मौजे चाणी ता. दारव्हा जज. यवतमाळ येथे श्री मख:नलाल

25 जयस्तवाल याांचे घरापासून ते श्री सुरेश शाहु याांच्या घरापयंत

दारव्हा

जसमेंर् रस्त्याचे बाांधकाम करणे.
मौजे कामठवाडा ता. दारव्हा जज. यवतमाळ येथे श्री बालु

26

उपलेंचवार याांच्या घरामागील जसमेर् रोडपासून ते श्री श्रीकृ ष्ण
दां डागे याांच्या घरापयंत जसमेंर् रस्त्याचे बाांधकाम करणे.

3.00
कायडकारी अजियांता,
बाांधकाम जविाग क्र. 2,

दारव्हा

जज.प. यवतमाळ

3.00

कामाचे नाव

अ.क्र.

तालुका

कायान्वयीन यांत्रणा

प्र.मा. ककमत
(रु. लाखात)

मौजे सावळी सदोबा ता. आणी जज. यवतमाळ येथे साई मांगल

27 कायालयासमोरील रस्त्याच्या बाजुने नाली बाांधकाम करणे.

2.90

मौजे सावळी सदोबा ता. आणी जज. यवतमाळ येथे मनोहर

कायडकारी अजियांता,

28 नाईक उदुड जवद्यालयासमोरील रस्त्याच्या बाजुने नाली

आणी

बाांधकाम करणे.

बाांधकाम जविाग क्र. 2,
जज.प. यवतमाळ

मौजे सावळी सदोबा ता. आणी जज. यवतमाळ येथे वाडड क्र. 3

29 साई नगर मध्ये नाली बाांधकाम करणे.
30

1.60

मौजा वडगाव रोड ता.जज. यवतमाळ येथे राजधका लेआऊर्
मधील खुल्या जागेचे सौंदयीकरण करणे.
मौजा वडगाव रोड ता.जज. यवतमाळ येथील वाडड क्र. 1 मधील

कायडकारी अजियांता,
यवतमाळ

31 कब्रस्ततानमध्ये अांतगडत पेव्हींग ब्लॉक्स व फरशी बसजवणे .

5.00

कायडकारी अजियांता,

32 मध्ये ग्रामपांचायतच्या खुल्या जागेत गणपती मांदीराजवळ
मौजे कारे गाव ता.जज. यवतमाळ येथील पाांढरी ताांडयाजवळील

5.00

बाांधकाम जविाग क्र. 1,
जज.प. यवतमाळ

मौजा उमरसरा ता.जज. यवतमाळ येथे वाडड क्र. 1 जनजखल नगर
ओर्ा व जर्नशेडचे सिागृह बाांधकाम करणे.

2.50

बाांधकाम जविाग क्र. 1,
यवतमाळ

33 झोपडपट्टी येथे साांस्तकृ जतक िवनाचे बाांधकाम करणे .

2.00

जज.प. यवतमाळ
कायडकारी अजियांता
सावडजजनक बाांधकाम

5.00

जविाग, यवतमाळ
मौजा बोरी खुदड (अरब) ता. दारव्हा जज. यवतमाळ येथे वाडड

कायडकारी अजियांता जवशेष

34 क्र. 2 मध्ये अरबशाह दर्ग्याजवळ खुल्या जागेचे सुशोजिकरण

दारव्हा

करणे.

प्रकल्प (सा.बाां .) जविाग,

2.00

यवतमाळ.

पुसद नगर पजरषद जज. यवतमाळ अांतगडत प्रिाग क्र. 5 (वाडड

35 क्र. 23 मालमत्ता क्र. 66/1) मध्ये समाज मांदीर बाांधकाम

मुख्याजधकारी, न.प. पुसद

पुसद

8.31

करणे.
यवतमाळ जडस्तरक्र् बेसबॉल असोजसएशन र.नां. एम.एच./36/
2007 द्वारा आयोजजत 11 वी सब ज्युजनअर राज्यस्ततरीय बेसबॉल

36 (मुले/मुली) अकजक्यपद स्तपधा जद. 05/02/2016 ते
07/02/2016 कजरता जनधी उपलब्ध करुन दे णे.

यवतमाळ

यवतमाळ

1.00

कायडकारी अजियांता पाणी

वडगाव रोड, गणेश नगर मधील गजानन महाराज

37 मदीराजवळील खुल्या जागेत कवधन जवहीर करणे.
वडगाव रोड, येथील वाडड क्र. 2 मध्ये सुिाषनगर मधील

जजल्हा क्रीडा अजधकारी,

पुरवठा जविाग जज.प.
यवतमाळ

38 ग्रामपांचायतच्या खुल्या जागेला चे नकलग फेनकसग कांपाऊांड
करणे.

0.51

यवतमाळ
कायडकारी अजियांता,
बाांधकाम जविाग क्र. 1,

5.00

जज.प. यवतमाळ

मौजे बोरी खुदड (अरब) ता. दारव्हा येथे वाडड क्र. 5 मधील

39 ग्रामपांच्यायतीच्या मोकळया जागेला चे नकलग फेनकसगचे
कांपाऊांड करणे.

मौजे जचकणी ता. दारव्हा येथे श्री कैलाश जपल्लारे याांच्या

40 घरापासून ते श्री गोपाल कुत्तरमारे याांच्या घरापयंत रस्त्याचे
डाांबरीकरण करणे.

कायडकारी अजियांता
दारव्हा

2.99

बाांधकाम जविाग क्र. 2
जज.प. यवतमाळ

5.00

कामाचे नाव

अ.क्र.

तालुका

कायान्वयीन यांत्रणा

प्र.मा. ककमत
(रु. लाखात)

मौजे चोपडी (खेपडी) ता. दारव्हा येथे जवजवध कायडकारी

41 सोसायर्ीच्या बाजुला खुल्या जागेत सामाजजक सिागृहाचे
बाांधकाम करणे.

42

कायडकारी अजियांता जवशेष
दारव्हा

मौजे लाखकखड ता. दारव्हा येथे महादे व मांदीराजवळील खुल्या

प्रकल्प (सा.बाां .) जविाग
यवतमाळ

जागेवर सामाजजक सिागृहाचे बाांधकाम करणे.
मौजे येळाबारा ता.जज. यवतमाळ येथील ग्रा.पां. च्या खुल्या

43 जागेवर सामाजजक सिागृहाचे बाांधकाम करणे.

5.00

5.00

कायडकारी अजियांता
यवतमाळ

सावडजजनक बाांधकाम

5.00

जविाग, यवतमाळ
यवतमाळ जजल्हा फु र्बॉल असोजसएशन द्वारा आयोजजत अजखल

जजल्हा क्रीडा अजधकारी,

44 िारतीय फु र्बॉल स्तपधा जद. 30/03/2016 ते 03/04/2016
कजरता जनधी उपलब्ध करुन दे णे.

45

यवतमाळ

यवतमाळ

मौजे गोधणी कोठा ता. यवतमाळ येथे जज.प. शाळे जवळ कवधन
जवजहर करणे .

कायडकारी अजियांता पा.पु.

मौजे दहीफळ ता. नेर येथे अांबादे वी मांदीर पजरसरात ग्रा.पां. च्या

46 खुल्या जागेत कवधन जवजहर करणे .

नेर

जविाग जज.प. यवतमाळ

1.00

0.50
0.50

मा.श्री. मानिकराि ठाकरे नि.प.स.
1
2
3
4
5
6
7

मौजे िारी ता. यवतमाळ येथे हनुमान मांदीराजवळील खुल्या
जागेत कवधन जवहीर करणे

यवतमाळ

0.56

मौजे कपप्री कलगा ता. नेर येथे वाडड क्र. 1 मध्ये जसध्दाथड

0.56

दोमपारे याांचे घराजवळ कवधन जवहीर करणे

कायडकारी अजियांता, ग्रामीण

मौजे कपप्री कलगा ता. नेर येथे वाडड क्र. 3 मध्ये शरद शेंडे याांचे
घराजवळ कवधन जवहीर करणे
कारखेडा ता. नेर येथे जललाबाई काांबळे याांचे घराजवळ कवधन

पाणी पुरवठा जविाग, जज.प.
नेर

0.56

जवहीर करणे.
कारखेडा ता. नेर येथे स्तमशानिुमी पजरसरात कवधन जवहीर

0.56

करणे.
मौजे वाकी ता. यवतमाळ येथे वाडड क्र. 2 मध्ये श्री वासुदेव राठोड

0.58

याांचे घरासमोरील खुल्या जागेत कवधन जवहीर करणे
मौजे वाकी ता. यवतमाळ येथे वाडड क्र. 2 मध्ये श्री धमा चव्हाण
याांचे घराजवळ कवधन जवहीर करणे

कायडकारी अजियांता, ग्रामीण

यवतमाळ

पाणी पुरवठा जविाग, जज.प.

8 बाजूला शासकीय जागेत कवधन जवहीर करणे .

0.58

मौजे पाळोदी ता. दारव्हा येथे ग्रा.पां. अांतगडत वाडड क्र. 1 मध्ये ग्राम

कायडकारी अजियांता,

दारव्हा

बाांधकाम जविाग क्र. 2 जज.प.

5.00

यवतमाळ

मौजे हरु ता. दारव्हा जज. यवतमाळ येथे नदीवर धोबी घार् जवळ

10 सांरक्षक कितीचे बाांधकाम करणे .

0.58

यवतमाळ

मौजे माांजडा ता.जज. यवतमाळ येथे ग्रामपांच्यात इमारतीच्या

9 पांचायतच्या खुल्या जागेत सामाजजक सिागृहाचे बाांधकाम करणे.

0.56

यवतमाळ

कायडकारी अजियांता जवशेष

दारव्हा

प्रकल्प (सा.बाां.) जविाग

5.00

यवतमाळ
मौजे वडगाव (गा.) ता. दारव्हा येथे कचतामणी मांदीराजवळील

11 खुल्या जागेत सामाजजक सिागृहाचे बाांधकाम करणे .

कायडकारी अजियांता,

दारव्हा

बाांधकाम जविाग क्र. 2 जज.प.
यवतमाळ

3.00

कामाचे नाव

अ.क्र.

तालुका

मौजे हरु ता. दारव्हा जज. यवतमाळ येथील नदीवर धोबी घार्

12 बाांधकाम करणे .

कायान्वयीन यांत्रणा

प्र.मा. ककमत
(रु. लाखात)

कायडकारी अजियांता जवशेष

दारव्हा

प्रकल्प (सा.बाां.) जविाग

5.00

यवतमाळ
यवतमाळ जजल्हा सॉफ्र्बॉल असो. द्वारा 22 व्या राज्यस्ततरीय

13

सॉफ्र्बॉल (पुरुष/मजहला) अांजीक्यपद स्तपधा जद. 01/10/2015 ते
04/10/2015 कजरता जनधी उपलब्ध करुन दे णे.

यवतमाळ

जजल्हा क्रीडा अजधकारी,
यवतमाळ

1.00

मौजे वाघापूर (र्े ) ता.जज. यवतमाळ येथे आठवले ले -आऊर्

14 मध्ये श्री लक्ष्मण गुलाबराव जिसे याांच्या घराजवळ खुल्या जागेत
कवधन जवहीर करणे .

15
16
17
18

कायडकारी अजियांता पाणी

यवतमाळ

मौजे आकपूरी ता.जज. यवतमाळ येथे कोलामपोड मध्ये श्री जझबल

पुरवठा जविाग, जज.प.
यवतमाळ.

वहीले याांच्या घराजवळ कवध जवहीर करणे .
मौजे आकपूरी ता.जज. यवतमाळ येथे ताांडा वस्ततीमध्ये श्रीवाघमारे

कायडकारी अजियांता पाणी

याांच्या घराजवळ कवध जवहीर करणे.

यवतमाळ.

करणे .
मौजे वाघापूर (र्े ) ता.जज. यवतमाळ येथे वाडड क्र. 4 चौसाळा रोड

0.56
0.55
5.00

ते उन्नतीपाकड पयंत रस्त्याचे डाांबरीकरण करणे .
मौजे लोहारा ता.जज. यवतमाळ येथे यवतमाळ दारव्हा मुख्य

कायडकारी अजियांता,

19 रस्त्याजवळील एम.एस. मोर्सड ते जवाहर माध्यजमक जवद्यालयंत
मौजे वडगाव रोड ता.जज. यवतमाळ येथे वाडड क्र. 5 इश्वर नगर

0.56

पुरवठा जविाग, जज.प.

मौजे रुई ता.जज. यवतमाळ येथे कब्रस्तथान पजरसरात कवध जवहीर

जसमेंर् का ाँजक्रर् रस्तता बाांधकाम करणे.

0.53

बाांधकाम जविाग क्र. 1 जज.प.

यवतमाळ

4.00

यवतमाळ

20 (मालाणी नगर)येथील शासकीय खुल्या जागेला फेन्सींग कांु पन

5.00

करणे

कायडकारी अजियांता

मौजे कामठवाडा ता.जज. यवतमाळ येथे वाडड क्र. 2 श्री मारोतराव

21 जगताप याांच्या घराजवळील खुल्या जागेत सामाजजक सिागृहाचे

सावडजजनक बाांधकाम जविाग

6.85

यवतमाळ

बाांधकाम करणे .
मौजे वडगाव रोड ता.जज. यवतमाळ येथील ग्रा.पां. अांतगडत वाडड

22 क्र. 6 रजवराज नगर, नागिुमी समोरील ग्रा.पां. मालकीच्या खुल्या

कायडकारी अजियांता जज.प.

जागेचे सौंदयीकरण करणे.

बाांधकाम जविाग क्र. 1

मौजा माऊली ता. बािुळगाव जज. यवतमाळ येथील ग्रा.पां.

23 अांतगडत जसद्धे श्वर महाराज सांस्तथानला लागुन असलेल्या खुल्या
जागेचे सौंदयीकरण करणे.

बािुळगाव

मौजे महातोली ता. दारव्हा जज. यवतमाळ येथे िुराजी महाराज

24 सांस्तथान पजरसर बाजुला वाडड क्र. 2 ग्रा.पां. मालकीच्या जागेवर
कवधन जवजहर करणे .

5.00

यवतमाळ.

2.50

कायडकारी अजियांता पाणी

दारव्हा

पुरवठा जविाग, जज.प.

0.56

यवतमाळ.

मौजे रोहर्े क ता.जज. यवतमाळ येथे नळ योजना जवजहर ते

कायडकारी अजियांता पाणी

25 कोलामपोड पयंत पाईपलाईन र्ाकणे व मोर्ारपांप बसजवणे.

पुरवठा जविाग, जज.प.

1.32

यवतमाळ.
नव जयकहद मांडळ यवतमाळ, जज. यवतमाळ द्वारा आयोजजत

26

यवतमाळ

पजहल्या राज्यस्ततरीय पुरुष व मजहला खो-खो स्तपधा 2015 (जद.

जजल्हा क्रीडा अजधकारी,

24 ते 26 जडसेंबर, 2015) कजरता जनधी उपलब्ध करुन दे णे.

यवतमाळ

1.00

कामाचे नाव

अ.क्र.

तालुका

कायान्वयीन यांत्रणा

प्र.मा. ककमत
(रु. लाखात)

यवतमाळ जडस्तरक्र् बेसबॉल असोजसएशन र.नां. एम.एच./36/
2007 द्वारा आयोजजत 11 वी सब ज्युजनअर राज्यस्ततरीय बेसबॉल

27 (मुले/मुली) अकजक्यपद स्तपधा जद. 05/02/2016 ते
07/02/2016 कजरता जनधी उपलब्ध करुन दे णे.

यवतमाळ

जजल्हा क्रीडा अजधकारी,
यवतमाळ

1.00

यवतमाळ जडस्तरक्र् र्े बल र्े जनस असोजसएशन, यवतमाळ द्वारा
आयोजजत जजल्हा स्ततरीय र्े बल र्े जनस स्तपधा जद. 19/02/2016 ते

28 21/02/2016 कजरता जनधी उपलब्ध करुन दे णे.

29
30
31
32
33
34
35
36

मौजे खरडगाव ता. नेर येथे अांगणवाडीजवळ कवधन जवजहर करणे.
मौजे खरडगाव ता. नेर येथे महा्मा फु ले पुतळयाच्या बाजुला
कवधन जवजहर करणे .
मौजे वेणी कोठा ता. बािुळगाव येथे झोपडपट्टी मध्ये श्री गजानन
िर्कर याांच्या घराजवळ कवधन जवजहर करणे.
मौजे वेणी कोठा ता. बािुळगाव येथे कब्रस्ततान पजरसरात कवधन
जवजहर करणे .

यवतमाळ

1.00

0.51

कायडकारी अजियांता पाणी

नेर

पुरवठा जविाग, जज.प.

0.51

यवतमाळ.

बािुळगाव

0.56

बािुळगाव

0.56

कायडकारी अजियांता पाणी

करण व जवद्युत पांप बसजवणे.
राठोड याांच्या घराजवळ कवध जवजहर करणे.

यवतमाळ

नेर

यवतमाळ येथे वडगाव पोलीस स्तर्े शन पजरसरात कवधन जवजहर
मौजे िाांब राजा ता. यवतमाळ येथे वाडड क्र. 2 मध्ये श्री मदन

जजल्हा क्रीडा अजधकारी,

0.80

पुरवठा जविाग, जज.प.

यवतमाळ

यवतमाळ.

मौजे पारवा ता. यवतमाळ येथे वाडड क्र. 3 मधील पुांडजलक शेंडे

0.54
0.51

याांच्या घराजवळ कवधन जवजहर करणे.
मौजे नाांदरु ा ता. बािुळगाव येथे श्री कोठारे याांच्या घरापासून श्री

3.00

राजेंद्र शेंद्रे याांच्या घरापयंत जसमेंर् का ाँजक्रर् रोड करणे .
मौजे कपपळखुर्ा ता. बािुळगाव येथे श्री ज्ञानेश्वर नागपूरे याांच्या

37 घरापासून श्री नरे श पवार याांच्या घरापयंत जसमेंर् कॉजक्रर् रोड

3.00

करणे .

मौजे महम्मदपूर ता. बािुळगाव येथे श्री इांद्रपाल सोलां के याांच्या
घरापासून श्री जकसन मानकर याांच्या घरापयंत व श्री पुरुषोत्तम

38 दे वतळे याांच्या घरापासून ते श्री पुडजलकराव मलाांडे याांच्या

बािुळगाव

कायडकारी अजियांता बाांधकाम
जविाग क्र. 1 जज.प. यवतमाळ

घरापयंत जसमेंर् का ाँक्रीर् नालीचे बाांधकाम करणे .

3.00

मौजे खडा ता. बािुळगाव येथे श्री धनराज शेंडे याांच्या घरापासून
ाँ ीर् बाांधकाम
39 श्री नासीर बेग याांच्या घरापयंत जसमेंर् नालीचे काक्र

3.00

करणे .

मौजे अांजनखेड ता. आणी येथील स्तमशानिुमी मध्ये अांतगडत

40 पेव्व्हग ब्लॉक्स बसजवणे .

आणी ता. आणी येथे महालक्ष्मी नगर मधील खुल्या जागेला

41 चे नकलग फेनकसग चे कांपाऊांड करणे.

आणी ता. आणी येथे महालक्ष्मी नगर मध्ये जसमेंर् काक्र
ाँ ीर् नालीचे

42 बाांधकाम करणे .

3.00

कायडकारी अजियांता जवशेष

आणी

प्रकल्प सा.बाां. जविाग

3.00

यवतमाळ
3.00

कामाचे नाव

अ.क्र.

तालुका

कायान्वयीन यांत्रणा

प्र.मा. ककमत
(रु. लाखात)

साजवत्रीबाई फु ले प्राथजमक आदीवासी आश्रम शाळा

43 बािुळगाव ता. बािुळगाव या शाळे स 5 सांगणक सांच व 2
कप्रर्र पुरजवणे

बािुळगाव

2.01

श्री माजणकराव ठाकरे प्राथजमक व माध्यजमक आजदवासी

44 आश्रम शाळा दारव्हा या शाळे स 10 सांगणक सांच, 3 मल्र्ी
कप्रर्र पुरजवणे

4.98
दारव्हा

स्तवतांत्रवीर सावरकर जवद्यालय, िुलाई, ता. दारव्हा, जज.

45 यवतमाळ या शाळे स 10 सांगणक सांच व 10 कप्रर्र पुरजवणे.
जवठ्ठल मांजदर माध्यजमक जवद्यालय, खडा, ता. बािुळगाव जज.

46 यवतमाळ या शाळे स 10 सांगणक सांच व 10 कप्रर्र पुरजवणे.

जजल्हाजधकारी, यवतमाळ

4.58

बािुळगाव

4.58

यवतमाळ

2.12

केळापूर

1.22

कै.खा. िाउसाहे ब दे वराव पार्ील उच्च प्राथजमक शाळा,

47 महादे व नगर, वडगाव रोड, यवतमाळ या शाळे स 4 सांगणक
सांच, 1 कप्रर्र व 1 प्रोजेक्र्र पुरजवणे .

जजल्हा पजरषद प्राथजमक केंद्र शाळा करां जी, ता. केळापूर जज.

48 यवतमाळ या शाळे स 2 सांगणक सांच व 1 प्रोजेक्र्र पुरजवणे .

मा.श्री ख्िाजा बे र् नि.प.स.
1

पुसद नगर पजरषद हद्दीतील प्रिाग क्र. 5 मध्ये सामाजजक
सिागृहाचे इमारतीचे सांरक्षक कितीचे बाांधकाम करणे .

पुसद

मुख्याजधकारी न.प. पुसद

10.00

नव जयकहद मांडळ यवतमाळ, जज. यवतमाळ द्वारा आयोजजत
पजहल्या राज्यस्ततरीय पुरुष व मजहला खो-खो स्तपधा 2015 (जद.

2 24 ते 26 जडसेंबर, 2015) कजरता जनधी उपलब्ध करुन दे णे.

यवतमाळ

जजल्हा क्रीडा अजधकारी,
यवतमाळ

1.00

यवतमाळ जडस्तरक्र् बेसबॉल असोजसएशन र.नां. एम.एच./36/
2007 द्वारा आयोजजत 11 वी सब ज्युजनअर राज्यस्ततरीय बेसबॉल

3 (मुले/मुली) अकजक्यपद स्तपधा जद. 05/02/2016 ते
07/02/2016 कजरता जनधी उपलब्ध करुन दे णे.

यवतमाळ

माहू र चौक, आणी, जज. यवतमाळ येथे 12.5 मीर्र हायमास्तर्

4 लाईर् बसजवणे.
5
6
7
8

आणी

जजल्हा क्रीडा अजधकारी,
यवतमाळ

कायडकारी अजियांता, सा.बाां.
(जवद्युत) जविाग अमरावती

मौजे जवळा ता. आणी येथील बाजार ओळीतील रपर्याचे
मौजे जवळा ता. आणी येथील मुस्तलीम कब्रस्ततानाचे सौंदयीकरण

3.00

करणे .

कायडकारी अजियांता

मौजे जशवर िांडारी येथील महादे व मांदीर ते श्री जदगाांबर ठवकर
मौजे लोणी ता. आणी येथे दत्त मांदीर ते श्री जगरी याांच्या घराकडे
जाणाऱ्या जसमेंर् रस्त्याचे बाांधकाम करणे .

5.00

10.00

बाांधकाम करणे .

याांच्या घरापयंत जसमेंर् रस्त्याचे बाांधकाम करणे .

1.00

आणी

बाांधकाम जविाग क्र. 2
जज.प. यवतमाळ

3.00
3.00

मौजे शेलू (ब्राम्हणवाडा) येथे श्री सुरेश चव्हाण याांच्या घरापासून

9 श्री जवष्ण चव्हाण याांच्या घरापयंत जसमेंर् रस्त्याचे बाांधकाम करणे.

1.50

कामाचे नाव

अ.क्र.

तालुका

कायान्वयीन यांत्रणा

प्र.मा. ककमत
(रु. लाखात)

मौजे महाळूां गी ता. आणी येथे श्री परसराम राठोड याांच्या

10 घरापासून ते श्री बळीराम पवार याांच्या घरापयंत जसमेंर् रस्त्याचे
बाांधकाम करणे .
मौजे शेलू (ब्राम्हणवाडा) येथे वाडड क्र. 1 मधील श्री तुळशीराम

कायडकारी अजियांता
आणी

बाांधकाम जविाग क्र. 2
जज.प. यवतमाळ

11 राजुरकर याांच्या घरापासून श्री दादाराव वानखडे याांच्या घरापयंत

3.00

1.50

दुतफा जसमेंर् नालीचे बाांधकाम करणे.

12
13
14
15
16

मौजे सालोड ता. यवतमाळ येथील कृ ष्णापूर येथे जसमेंर् काक्र
ाँ ीर्
नालीचे बाांधकाम करणे .

यवतमाळ

2.00

मौजे सालोड ता. यवतमाळ येथे जसमेंर् काक्र
ाँ ीर् नालीचे बाांधकाम

2.00

करणे .

कायडकारी अजियांता

मौजे सालोड ता. यवतमाळ येथे अांतगडत जसमेंर् रस्त्याचे बाांधकाम

बाांधकाम जविाग क्र. 1

करणे .

3.00

जज.प. यवतमाळ

मौजे सालोड ता. यवतमाळ येथील कृ ष्णापूर येथे अांतगडत जसमेंर्

2.00

रस्त्याचे बाांधकाम करणे .
मौजे सालोड ता. यवतमाळ येथे कब्रस्ततानच्या सांरक्षण कितीचे

3.00

बाांधकाम करणे .
मौजे परसोडा ता. आणी येथे श्री कोंडबा इांगोले याांच्या घराजवळ

17 कवधन जवजहर करणे.
मौजे परसोडा ता. आणी येथे दत्ता कुडवे याांच्या घराजवळ कवधन

0.49

आणी

पाणी पुरवठास जविाग,

18 जवजहर करणे .

मौजे गाांधणी कोठा ता. यवतमाळ येथे जवद्युत पांपासह कवधन जवजहर

19 करणे.

कायडकारी अजियांता ग्रामीण
जज.प. यवतमाळ

यवतमाळ

0.49
0.77

आणी नगर पजरषद हद्दीतील प्रिाग क्र. 4 मधील श्री नायाब हु सेन

20 याांच्या घरापासून प्रिाजकरण इांर्ग्लीश जमडीयम स्तकुल पयंत जसमेंर्
कॉक्रीर् रस्त्याचे बाांधकाम करणे .

21

कायडकारी अजियांता जवशेष

आणी

यवतमाळ.

मौजे आणी ता. आणी जज. यवतमाळ येथे स्तमशानिुमीचे
सौंदयीकरण करणे.
यवतमाळ जजल्हा फु र्बॉल असोजसएशन द्वारा आयोजजत अजखल

22 िारतीय फु र्बॉल स्तपधा जद. 30/03/2016 ते 03/04/2016
कजरता जनधी उपलब्ध करुन दे णे.

यवतमाळ

मौजे कलगाव ता. जदग्रस येथील मुस्तलीम कब्रस्तथानाला सांरक्षण

23 कितीचे बाांधकाम करणे .
न.प. यवतमाळ हद्दीतील फैजनगर (नागपूर रोड) मधील खुल्या

24 जागेला चे नकलग फेन्सींग करणे.

जदग्रस

यवतमाळ

3.00

प्रकल्प (सा.बाां.) जविाग,

जजल्हा क्रीडा अजधकारी,
यवतमाळ
कायडकारी अजियांता बाांधकाम
जविाग क्र.2 जज.प. यवतमाळ
मुख्याजधकारी न.प. यवतमाळ

5.00

1.00

6.00

8.46

मौजे कोसदणी ता. आणी येथे श्री शरद रामकर याांच्या घरापासून

25 ते श्री अशोक वानखडे याांच्या घरापयंत जसमेंर् नालीचे बाांधकाम
करणे .

मौजे नारळी ता. उमरखेड येथे आमरापूर रोड ते श्री धमा खे मा

26 जाधव याांच्या घरापयंत जसमेंर् रोडचे बाांधकाम करणे.

आणी

कायडकारी अजियांता बाांधकाम

3.00

जविाग क्र.2 जज.प. यवतमाळ

उमरखेड

2.99

कामाचे नाव

अ.क्र.

नूर उदुड हायस्तकुल, राणी अमरावती, ता. बािुळगाव, जज.

27 यवतमाळ या शाळे स 3 सांगणक सांच व 1 प्रोजेक्र्र पुरजवणे
जानरावजी खडसे जवद्यालय, तळणी ता. आणी जज. यवतमाळ

28 या 3 सांगणक सांच व 1 प्रोजेक्र्र पुरजवणे

तालुका
बािुळगाव

कायान्वयीन यांत्रणा

जजल्हाजधकारी, यवतमाळ

आणी

प्र.मा. ककमत
(रु. लाखात)
1.62
1.62

जप्रयदशडनी उदुड जमडल व गल्सड हायस्तकुल, जाफर नगर, डोली

29 ता. जज. यवतमाळ या शाळे स 3 सांगणक सांच व 1 प्रोजेक्र्र

1.62

पुरजवणे

जज.प. उच्च प्राथजमक उदुड शाळा दुधगाव, ता. दारव्हा जज.

30 यवतमाळ या शाळे स 3 सांगणक सांच व 1 प्रोजेक्र्र पुरजवणे
31
32

1.62

दारव्हा

मनोहर नाईक उदुड हायस्तकुल दारव्हा जज. यवतमाळ या शाळे स

जजल्हाजधकारी, यवतमाळ

4 प्रोजेक्र्र पुरजवणे
र्ागोर जवद्या मांदीर, बोरी अरब ता. दारव्हा जज. यवतमाळ या

1.64
1.98

शाळे स 4 सांगणक सांच व 4 कप्रर्र पुरजवणे.
मा.श्री ख्वाजा बेग जव.प.स. याांना वैयक्क्तक वापरासाठी कप्रर्र

33 पुरजवणे. (Item No.7 Model No. Canon MF 6180dw)

0.45
आणी

जज.प. प्राथजमक शाळा घोनसरा, ता. आणी जज. यवतमाळ या

34 शाळे स 1 प्रोजेक्र्र पुरजवणे .

0.41

मा.िा.डॉ.श्री. रिजीत पाटील नि.प.स.
मौजे कपप्री (कलगा) ता. नेर जज. यवतमाळ श्री काांबळे याांच्या

1 घरापासून ते स्तमशानिुमीपयंत जसमेंर् रस्त्याचे बाांधकाम करणे.

कायडकारी अजियांता,
नेर

बाांधकाम जविाग क्र. 2,

3.00

जज.प. यवतमाळ

2
3
4
5
6
7
8
9
10

न्यु इांर्ग्लीश हायस्तकुल राळे गाव जज. यवतमाळ या शाळे स
0.25

वॉर्र जफल्र्र पुरजवणे.
नेताजी जवद्यालय, राळे गाव जज. यवतमाळ या शाळे स वॉर्र
जफल्र्र पुरजवणे

राळे गाव

0.25

माध्यजमक कन्या जवद्यालय, वडकी ता. राळे गाव जज.
यवतमाळ या शाळे स वॉर्र जफल्र्र पुरजवणे.

0.25

जज.प. हायस्तकुल पाांढरकवडा, ता केळापूर या शाळे स वॉर्र
जफल्र्र पुरजवणे

0.25
जशक्षणाजधकारी, माध्य.

जज.प. माध्यजमक शाळा चालबडी ता. केळापूर जज. यवतमाळ
या शाळे स वॉर्र जफल्र्र पुरजवणे
के.ई.एस. हायस्तकुल पाांढरकवडा ता. केळापूर या शाळे स वॉर्र

केळापूर

जफल्र्र पुरजवणे

0.25

शाळे स वॉर्र जफल्र्र पुरजवणे.
राणी लक्ष्मीबाई जवद्यालय, यवतमाळ या शाळे स वॉर्र जफल्र्र
जववेकानांद जवद्यालय, यवतमाळ या शाळे स वॉर्र जफल्र्र
पुरजवणे.

0.25
0.25

राजश्री शाहू महाराज जवद्यालय, पाांढरकवडा ता. केळापूर या

पुरजवणे

जज.प. यवतमाळ

यवतमाळ

0.25
0.25

अ.क्र.

11

कामाचे नाव
श्रीमती नुसाबाई चोपणे जवद्यालय, वणी ता. वणी जज.
यवतमाळ या शाळे स वॉर्र जफल्र्र पुरजवणे.

तालुका
वणी

कायान्वयीन यांत्रणा

प्र.मा. ककमत
(रु. लाखात)

जशक्षणाजधकारी, माध्य.
जज.प. यवतमाळ

0.25

कामाचे नाव

अ.क्र.

12
13
14

यशवांत जवद्यालय, शेंबाळकपप्री ता. पुसद जज. यवतमाळ श
शाळे स वॉर्र जफल्र्र पुरजवणे.

तालुका
पुसद

राळे गाव

यवतमाळ

साजह्य खरे दी करुन दे णे.

17
18

जज.प. यवतमाळ

जजल्हा क्रीडा अजधकारी,
यवतमाळ

राणी लक्ष्मीबाई जवद्यालय, यवतमाळ या शाळे स 1 सांगणक
सांच पुरजवणे.
व्यांकर्े श जवद्यालय यवतमाळ या शाळे स 1 सांगणक सांच

1 सांगणक सांच पुरजवणे

0.47
जजल्हाजधकारी, यवतमाळ
राळे गाव

शाांताबाई गोडसे जवद्यालय, सावरखेडा ता. राळे गाव या

21
22

0.47

कन्या शाळा, वडकी ता. राळे गाव या शाळे स 1 सांगणक सांच

0.47

पुरजवणे
सवोदय जवद्यालय, जरधोरा ता. राळे गाव या शाळे स 1 सांगणक
सांच पुरजवणे

राळे गाव

जजल्हाजधकारी, यवतमाळ

बोधीस्व जवद्यालय, सरार्ी ता. राळे गाव या शाळे स 1
यशवांत हायस्तकुल, खैरी ता. राळे गाव या शाळे स 1 सांगणक

23 सांच पुरजवणे

0.47

सोनामाता हायस्तकुल चहाांद ता. राळे गाव या शाळे स 1 सांगणक

25
26
27
28

सांस्तकुती सांवधडन जवद्यालय, राळे गाव ता. राळे गाव या शाळे स 1

0.47
राळे गाव
0.47

सांगणक सांच पुरजवणे
सरस्तवती माध्य. जवद्यालय, मोहरली ता. वणी या शाळे स 1
सांगणक सांच पुरजवणे
जनता हायस्तकुल वणी ता. वणी या शाळे स 1 सांगणक सांच व
एक कप्रर्र पुरजवणे पुरजवणे

वणी

श्री जशवाजी माध्य. व उच्च माध्य. जवद्यालय, िोजला ता. पुसद

0.47
पुसद

31

0.47

माध्यजमक आश्रम शाळा वाांजरी (का.) ता. केळापूर या शाळे स
1 सांगणक सांच पुरजवणे
के.ई.एस. हायस्तकुल पाांढरकवडा ता. केळापूर या शाळे स 1
सांगणक सांच पुरजवणे

0.57
जजल्हाजधकारी, यवतमाळ

29 या शाळे स 1 सांगणक सांच पुरजवणे
30

0.47

वणी

मातोश्री उच्च माध्य. शाळा श्रीरामपूर ता. पुसद या शाळे स 1
सांगणक सांच पुरजवणे

0.47
0.47

सांगणक सांच पुरजवणे

24 सांच पुरजवणे

0.47
0.47

19 शाळे स 1 सांगणक सांच पुरजवणे
20

3.00

यवतमाळ

पुरजवणे
रे णक
ु ाबाई दे शमुख जवद्यालय, दहे गाव ता. राळे गाव या शाळे स

1.50
1.50

वैष्णवी मजहला ग्रामीण जवकास व जशक्षण बहु उद्दे जशय प्रसारक

16

(रु. लाखात)
0.25

जवज्ञान साजह्य पुरजवणे .

15 मांडळ, यवतमाळ या नोंदणीकृ त सांस्तथेस व्यायामशाळा

प्र.मा. ककमत

जशक्षणाजधकारी, माध्य.

सोनामाता हायस्तकुल चहाांद ता. राळे गाव या शाळे स जवज्ञान
साजह्य पुरजवणे.
सांस्तकुती सांवधडन जवद्यालय, राळे गाव ता. राळे गाव या शाळे स

कायान्वयीन यांत्रणा

0.47
केळापूर
0.47

कामाचे नाव

अ.क्र.

तालुका

मुांगसाजी आजदवासी आश्रम शाळा, धामनगाव (दे व) ता.

32 दारव्हा या शाळे स 1 सांगणक सांच पुरजवणे.

दारव्हा

कायान्वयीन यांत्रणा
जजल्हाजधकारी, यवतमाळ

माजणकराव ठाकरे उदुड हास्तकुल, पळशी ता. दारव्हा जज.

33 यवतमाळ या शाळे स 1 सांगणक सांच पुरजवणे

उमाबाई शां कजनकर माध्यजमक कन्या शाळा दारव्हा ता.
एच.के.एम.सी. उदुड हायस्तकुल तळे गाव ता. दारव्हा जज.
यवतमाळ या शाळे स 1 सांगणक सांच पुरजवणे.

दारव्हा

0.47
जजल्हाजधकारी, यवतमाळ

36 शाळे स 1 सांगणक सांच पुरजवणे

0.47

जब.जब. फातेमा उदुड कन्या शाळा, दारव्हा जज. यवतमाळ या

0.47

शाळे स 1 सांगणक सांच पुरजवणे
जद. इांर्ग्लीश हायस्तकुल व कजनष्ठ महाजवद्यालय नेर जज.

38 यवतमाळ या शाळे स 1 सांगणक सांच पुरजवणे

0.47

0.47

जजल्हा पजरषद माध्यजमक शाळा गोधणी रोड, यवतमाळ या

37

(रु. लाखात)

0.47

34 दारव्हा जज. यवतमाळ या शाळे स 1 सांगणक सांच पुरजवणे
35

प्र.मा. ककमत

नेर

0.47

मा.श्री हरीभाऊ राठोड नि.प.स.
मौजे रुई (वाई) ता. यवतमाळ येथे वाडड क्र. 4 मध्ये

1 दर्ग्याजवळ कवधन जवहीर करणे

मौजे रुई (वाई) ता. यवतमाळ येथे श्री शेषराव याांचे

कायडकारी अजियांता, ग्रामीण
यवतमाळ

पाणी पुरवठा जविाग जज.प.
यवतमाळ

2 घरासमोरील वडाच्या झाडाजवळ कवधन जवहीर करणे

0.57
0.57

मा.श्री. शरद रिनपसे नि.प.स.
आणी ता. आणी येथे महालक्ष्मी नगर ते बालगृहाकडे

1 जाणाऱ्या रस्त्यावर जसमेंर् कॉक्रीर् रोड व गर्र बाांधकाम
करणे.

कायडकारी अजियांता जवशेष
आणी

प्रकल्प (सा.बाां ) जविाग

7.00

यवतमाळ.

मा.श्री. श्रीकांत दे शपांडे नि.प.स.
जशक्षण प्रसारक मांडळ जवद्यालय, बोरगाव ता. आणी जज.

1 यवतमाळ या शाळे स वॉर्र कुलर पुरजवणे.

राष्रीय माध्यजमक आश्रम शाळा लोणी ता. आणी जज. यवतमाळ

आणी

2 या शाळे स वॉर्र कुलर पुरजवणे .

जशक्षणाजधकारी माध्यजमक
जज.प. यवतमाळ

1.20
1.10

स्तव. सजनीबाई आडे माणध्य. व उच्च माध्य. आश्रमशाळा

3 महाळुां गी ता. आणी जज. यवतमाळ या शाळे स वॉर्र कुलर

आणी

1.20

पुरजवणे.

श्रीमती रे णक
ू ाबाई दे शमुख माध्य. जवद्यालय दहे गाव ता. राळे गाव

4 जज यवतमाळ या शाळे स वॉर्र कुलर पुरजवणे.

1.10

जशक्षणाजधकारी माध्यजमक

सांस्तकृ ती सांवधडन जवद्यालय राळे गाव ता. राळे गाव जज यवतमाळ या

5 शाळे स वॉर्र कुलर पुरजवणे.

ज्ञानेश्वर माध्यजमक जवद्यालय, धानोरा ता. राळे गाव जज. यवतमाळ

6 या शाळे स वॉर्र कुलर पुरजवणे .

जज.प. यवतमाळ

1.10

राळे गाव
1.15

जशक्षणाजधकारी माध्यजमक
जज.प. यवतमाळ

राळे गाव
कामाचे नाव

अ.क्र.

कायान्वयीन यांत्रणा

तालुका

श्री लखाजी महाराज जवद्यालय व कजनष्ठ महाजवद्यालय ता.

7 राळे गाव जज यवतमाळ या शाळे स वॉर्र कुलर पुरजवणे .

प्र.मा. ककमत
(रु. लाखात)
1.15

मा.ॲड. श्रीमती हुस्िबािु खनलफे नि.प.स.
मौजे सायखेडा ता. दारव्हा येथे दत्त मांजदर दे वस्तथान जवळ

1 समाजजक सिागृहाचे बाांधकाम करणे.

कायडकारी अजियांता जवशेष
दारव्हा

प्रकल्प (सा.बाां .) जविाग,

10.00

यवतमाळ

मा.िा.श्री नदिाकर रािते नि.प.स.
नगर पजराद जदग्रस जज. यवतमाळ येथे न.प. क्षेत्र अांतगडत

1 रजवराज नगर येथे न.प. च्या खुल्याजागेत (मालमत्ता क्र.

15.00

1589) सामाजजक सिागृह बाांधकाम करणे.
मौजे वडगाव (आरां िी) ता. जदग्रस येथे सेवादास महाराज मांदीर

2

जदग्रस

समोरील ग्रा.पां. च्या खुल्या जागेवर (वाडड क्र. 2 वडगाव

कायडकारी अजियांता,
सावडजजनक बाांधकाम पुसद
10.00

मालमत्ता क्र.137) सामाजजक सिागृहाचे बाांधकाम करणे.
मौजे वरां दळी ता. जदग्रस येथे दां गादे वी मांदीरासमोरील ग्रा.पां. च्या

3 खुल्या जागेवर (मालमत्ता क्र. 784) सामाजजक सिागृहाचे

जदग्रस

बाांधकाम करणे.
मौजे शेलोडी ता. दारव्हा येथे जवठ्ठल मांदीरासमोरील खुल्या

4 जागेवर (वाडड क्र. 3 मालमत्ता क्र. 462) सामाजजक
सिागृहाचे बाांधकाम करणे.

10.00

कायडकारी अजियांता, जवशेष
दारव्हा

प्रकल्प (सा.बाां .) जविाग

10.00

यवतमाळ

नेर नवाबपूर शहरालगतच्या मौजे कोहळा (पुनवडसन) ता. नेर

5 जज. यवतमाळ येथे सावडजजनक खुल्या जागेवर(मालमत्ता क्र.
251 वाडड क्र. 3) साांस्तकृ जतक िवन बाांधकाम करणे.

कायडकारी अजियांता,
सावडजजनक बाांधकाम पुसद

कायडकारी अजियांता,
नेर

सावडजजनक बाांधकाम
यवतमाळ

10.00

