आमदार स्थाननक निकास कायय क्रम 2017-18 अंतर्यत मंजरू कामे
मा. निधान पनरषद सदस्य
मा.ना.श्री. मानिकराि ठाकरे उपसभापती निधान पनरषद
कामाचे नाव

अ.क्र.

तालुका

बाब

कायान्वयीन यांत्रणा
काययकारी अदभयांता,

1

मौजे तरनोळी ता. दारव्हा येथे श्री सुययकाांत कदम याांच्या
घराजवळ कवधन दवदहर करणे.

दारव्हा

कवधन दवदहर

ग्रामीण पाणी पुरवठा
दवभाग,दज.प.

प्र.मा.
ककमत (रु.

प्र.मा. क्र. व ददनाांक

लाखात)
0.56

क्र. 125
दद.05/06/2017

यवतमाळ
मौजे कवठा बाजार (नदवन) ता. आणी येथे महषी वाल्ममक
2

ऋदष दे वस्थान जवळील ग्रा.पां. च्या खुमया जागेस (मालमत्ता

आणी

क्र. 385) तार कांपाऊांड व सौंदयीकरण करणे .
3
4
5
6
7

मौजे शेलोडी ता. दारव्हा येथे श्री कादशनाथ रामदार राठोड
याांच्या घरासमोर कवधन दवदहर करणे.

कांपाऊड व
सौंदयीकरण

10
11
12

2 दज.प. यवतमाळ

मौजे काठोडा (रु) पारधी बेडा ता. आणी येथे कवधन दवदहर
करणे .

काययकारी अदभयांता,

मौजे रुद्रापूर (का) ता. आणी येथे गावठाण चौकात कवधन
दवदहर करणे.
मौजे दे ऊरवाडी क. ता. आणी मधील महादे व खोरी येथे कवधन

कवधन दवदहर
आणी

ग्रामीण पाणी पुरवठा
दवभाग,दज.प.
यवतमाळ

दवदहर करणे.
मौजे अांतरगाव ता. आणी येथे कवधन दवदहरीवर इांजेक्टो पांप व

आणी

पाणी व्यवस्था

अदधकारी, दज.प.

आणी

खुला रां गमांच

दद.05/09/2017

1.09

काययकारी अदभयांता

1.00

क्र. 176
दद.05/09/2017

बाांधकाम दवभाग क्र. 2
दज.प. यवतमाळ

खुला रां गमांच बाांधकाम करणे.
(LED) लाईट बसदवणे.

क्र. 176

0.54

1.00

मौजे पाभळ (पाांढूणा) ता. आणी येथे मालमत्ता क्र. 461 वर
प्राथदमक आरोग्य केंद्र लोनबेहळ ता. आणी येथे हायमास्ट

0.54

यवतमाळ

खुला रां गमांच बाांधकाम करणे.
874) वर खुला रां गमांच बाांधकाम करणे.

0.54

दजमहा आरोग्य

मौजे रुद्रापूर (का) ता. आणी (ग्रा.पां. मालमत्ता क्र. 96) वर
मौजे सुकळी ता. आणी येथे वाडय क्र. 1 (ग्रा.पां. मालमत्ता क्र.

क्र. 125
दद.05/06/2017

0.73

पाण्याची टाकी बसदवणे.
टाकीसह आर.ओ. वॉटर प्युरीफायर बसदवणे व पाण्याची

1.00

0.53

व्यवस्था करणे .
9

बाांधकाम दवभाग क्र.

दारव्हा

प्राथदमक आरोग्य केंद्र लोनबेहळ ता. आणी येथे पाण्याच्या
8

काययकारी अदभयांता

आणी

पथददवे

1.00
1.00

काययकारी अदभयांता,
13

मौजे भांडारी ता. पुसद येथे पाण्याच्या टाकीचे बाांधकाम करणे
(मालमत्ता अ.क्र. 216 सन 2016-17)

पुसद

पाण्याची

ग्रामीण पाणी पुरवठा

टाकी

दवभाग,दज.प.

5.77

यवतमाळ
14

दज.प. उदुय प्राथ. शाळा वाई (रुई) ता. यवतमाळ या शाळे स

1.00

दडजीटल सादहत्य पुरदवणे.
कै. खा. भाऊराव दे वराव पाटील उच्च प्राथदमक शाळा

15

वडगाव रोड यवतमाळ या शाळे स वगय खोली क्र. 1 ते 4
डीजीटल करणे.

क्र. 219
दद.10/11/2017

यवतमाळ

डीजीटल

दशक्षणादधकारी, प्राथ.

सादहत्य

दज.प. यवतमाळ

2.00

कै. खा. भाऊराव दे वराव पाटील उच्च प्राथदमक शाळा
16

वडगाव रोड यवतमाळ या शाळे स वगय खोली क्र. 5 ते 8

2.00

डीजीटल करणे.
17
18

19

20

यवतमाळ न.प. अांतगयत प्रभाग क्र. 5 अदभनव कॉलनी येथे

0.78

श्री बरडे याांच्या घराजवळ कवधन दवदहर करणे.
यवतमाळ न.प. अांतगयत प्रभाग क्र. 5मधील श्री जुमळे याांच्या

0.76

घराजवळ कवधन दवदहर करणे.
यवतमाळ न.प. अांतगयत प्रभाग क्र. 8 श्री रामटे के
दकराणाजवळ कवधन दवदहर करणे व सबमर्शशबल पांप बसदवणे.
यवतमाळ न.प. अांतगयत प्रभाग क्र. 5 श्री सांतोष जयस्वाल
याांच्या घराजवळ कवधन दवदहर करणे.

यवतमाळ कवधन दवदहर

मुख्यादधकारी न.प.
यवतमाळ

क्र. 219
1.34

0.78

दद.10/11/2017

21

22

23

24

25

26

27

यवतमाळ न.प. अांतगयत प्रभाग क्र. 5 आदशय नगर मधील श्री

0.78

कदम याांच्या घराजवळ कवधन दवदहर करणे.
यवतमाळ न.प. अांतगयत प्रभाग क्र. 10 चमेडीया ले आऊट
मधील श्री अहमद मामु याांच्या घराजवळ कवधन दवदहर करणे.

यवतमाळ कवधन दवदहर

मुख्यादधकारी न.प.

यवतमाळ न.प. अांतगयत प्रभाग क्र. 10 कोहीनुर सोसायटी

यवतमाळ या कायालयास 3 सांगणक सांच व 2 कप्रटर पुरदवणे.
श्री भुराजी महाराज माध्य. व उच्च माध्य. दवद्यालय महातोली
ता. दारव्हा या शाळे स 6 सांगणक सांच पुरदवणे.
मौजे कपप्री कलगा ता. नेर येथे ग्रामपांचायत अतगयत LED
पथददवे बसदवणे.

मौजे काळी दौ. ता. महागाव येथे श्री मादणक टारफे ते श्री चां द ु
नाईक याांचे दकराणा दुकान पयंत दसमेंट रोडचे बाांधकाम करणे.

क्र. 219
दद.10/11/2017

0.78

मधील श्री मुख्ती साहे ब याांच्या घराजवळ कवधन दवदहर करणे.
स्थादनक गुन्हे शाखा, दजमहा पोलीस अदधक्षक कायालय,

0.78

यवतमाळ

यवतमाळ
सांगणक

दजमहादधकारी,

2.40

यवतमाळ.

दारव्हा

3.00
काययकारी अदभयांता

नेर

पथददवे

बाांधकाम दवभाग क्र. 2

2.99

दज.प. यवतमाळ
काययकारी अदभयांता,
महागाव

रस्ते

सावयजदनक बाांधकाम

2.99

दवभाग, पुसद

क्र. 235
दद.04/12/2017

मौजे कामनदे व (गट ग्रामपांचायत घुई) ता नेर येथे ग्रामपांचायत
अांतगयत श्री गांगाराम राठोड याांचे घरासमोरील ग्रामपांचायतच्या
28 खुमया जागेत (नमुना 8 2015-16 ते 2018-19, अ.क्र. 228

नेर

मालमत्ता क्र. 228 वाडय क्र. 3) सामादजक सभागृहाचे

सामादजक
सभागृह

काययकारी अदभयांता,
सावयजदनक बाांधकाम

6.99

दवभाग, यवतमाळ

बाांधकाम करणे .
मौजे धानोरा वड ता. यवतमाळ येथे ग्रा.पां. अांतगयत श्री गुरुदे व
29

सावरकर याांचे घराजवळील ग्रा.पां. च्या खुमया जागेत ( नमुना
8 सन 2016-17 अ.क्र. 103 मालमत्ता क्र. 51/3)

यवतमाळ

सामादजक
सभागृह

सामादजक सभागृहाचे बाांधकाम करणे.
वाघापूर फु टबॉल क्लब, वाघापूर, यवतमाळ द्वारा आयोदजत
30

राज्यस्तरीय फु टबॉल स्पधा दद. 20/12/2017 ते

यवतमाळ

क्रीडा स्पधा

25/12/2017 कदरता दनधी उपलब्ध करुन दे णे.
मौजे सावळा ता. दारव्हा येथे ग्रा.पां. अांतगयत वाडय क्र. 2 मधील
31

श्री दादाराव उदगीरवार याांच्या घराजवळील सावयजदनक
जागेत ( नमुना 8-अ सन 2017-18 अ.क्र.94 वाडय क्र. 2

दारव्हा

सामादजक
सभागृह

मालमत्ता क्र. 94 वर) सामादजक सभागृहाचे बाांधकाम करणे.
मौजे कारे गाव यावली ता. यवतमाळ येथे ग्रा.पां. अांतगयत
32

सुदपनाथ महाराज सांस्थान जवळील ग्रा.पां. च्या खुमया जागेत (
नमुना 8 सन 2017-18 अ.क्र. 208 वाडय क्र. 1 मालमत्ता क्र.

यवतमाळ

सामादजक
सभागृह

208 वर) सामादजक सभागृहाचे बाांधकाम करणे.

काययकारी अदभयांता
बाांधकाम दवभाग क्र. 1

5.00

दज.प. यवतमाळ
दजमहा क्रीडा
अदधकारी, यवतमाळ

1.00

क्र. 238
दद.07/12/2017

क्र. 247
दद.18/12/2017

काययकारी अदभयांता
बाांधकाम दवभाग क्र. 2

5.00

दज.प. यवतमाळ

काययकारी अदभयांता
बाांधकाम दवभाग क्र.

5.00

1दज.प. यवतमाळ

क्र. 8
दद.09/01/2018

काययकारी अदभयांता
33

मौजे वाई (रुई) ता. यवतमाळ येथे वाडय क्र. 3 मधील महादे व
मांदीराजवळ कवधन दवदहर करणे.

यवतमाळ

कवधन दवदहर

ग्रामीण पाणी पुरवठा
दवभाग दज.प.

0.55

यवतमाळ
नगर पदरषद यवतमाळ अांतगयत यवतमाळ दारव्हा रोडवरील
34 मातोश्री नगर मधील श्री राजू पडगीलवार याांचे घरापासून ते

काययकारी अदभयांता,
यवतमाळ

रस्ते

श्री राठोड याांचे घरापयंत दसमेंट रोडचे बाांधकाम करणे.
35

36

37

प्राथदमक आरोग्य केंद्र लोनबेहळ ता. आणी कदरता
रुग्णवादहका खरे दी करणे.

मौजे बाभुळगाव ते कळां ब दमटनापूर गावाजवळ दक.मी.
71/00 ते 75/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे.

7.35

दवभाग, यवतमाळ

दजमहा आरोग्य
आणी

रुग्ण वादहका

अदधकारी, दज.प.

5.77

यवतमाळ

मौजे वाटखेड ते गोंधळी ता. बाभुळगाव रस्त्याचे दक.मी. 23
ते 25 पयंत रस्त्याची सुधारणा करणे.

सावयजदनक बाांधकाम

काययकारी अदभयांता,
बाभुळगाव

रस्ते

3.00

सावयजदनक बाांधकाम
दवभाग, यवतमाळ

3.00

क्र. 16
दद.28/01/2018

अण्णाभाऊ साठे बहु उद्ददशय सांस्था यवतमाळ व यवतमाळ
दजमहा पाकसग व्हॉलीबॉल असोदसएशन यवतमाळ द्वारा
38 आयोदजत आमांदत्रत खुले दजमहा स्तरीय पाकसग व्हॉलीबॉल

यवतमाळ

क्रीडा स्पधा

स्पधा दद. 18/02/2018 ते 20/02/2018 कदरता दनधी

दजमहा क्रीडा
अदधकारी, यवतमाळ

1.00

क्र. 16
दद.28/01/2018

उपलब्ध करुन दे णे.
यवतमाळ नगर पदरषद हद्दीतील शारदा चौक येथील श्री राजू
39

कमची याांच्या घराजवळ एक हातपांप व सबमर्शशबल पांप

1.47

बसदवणे.
यवतमाळ नगर पदरषद हद्दीतील नबाबपुरा येथील श्री हबीब
40 भाई याांच्या घराजवळ एक हातपांप व सबमर्शशबल पांप

1.47

बसदवणे.
यवतमाळ नगर पदरषद हद्दीतील वीर वामनराव चौक येथील
41 श्री ठाकरे याांच्या घराजवळ एक हातपांप व सबमर्शशबल पांप

यवतमाळ दवधन दवदहर

बसदवणे.

मुख्यादधकारी न.प.
यवतमाळ

1.30

यवतमाळ नगर पदरषद हद्दीतील शहा हॉस्पीटल जवळील श्री
42 वातीले याांच्या घराजवळ एक हातपांप व सबमर्शशबल पांप

1.47

बसदवणे.
यवतमाळ नगर पदरषद हद्दीतील उमरसरा येथील इस्तारी
43 नगर, जुना उमरसरा मधील श्री हे मांत काांबळे याांच्या घराजवळ

0.83

एक हातपांप व सबमर्शशबल पांप बसदवणे.
मौजे सरुळ ता. बाभुळगाव येथे ग्रा.पां. अांतगयत श्री लक्ष्मणराव
44 गुमहाणे ते श्री पांडीतराव नागोसे पयंत दसमेंट का ाँक्रीट रस्ता
बाांधकाम करणे .
मौजे खडा ता. बाभुळगाव येथे ग्रा.पां. अांतगयत श्री दवपीन इांगोले

काययकारी अदभयांता
बाभुळगाव

रस्ते

बाांधकाम दवभाग क्र.
1दज.प. यवतमाळ

45 ते शाम मोकळकर याांचे घरापयंत दसमेंट कॉक्रीट रस्ता

2.99

क्र. 26
दद.06/02/2018

2.99

बाांधकाम करणे .
मौजे ब्रम्ही ता. दारव्हा येथे ग्रा.पां. अांतगयत वाडय क्र. 3 मधील
46

मारोती मांदीरासमोरील खुमया जागेत (नमुना 8-अ सन 201718 अ.क्र. 359 मालमत्ता क्र. 359) वर सामादजक

दारव्हा

सामादजक
सभागृह

सभागृहाचे बाांधकाम करणे.
मौजे लोही ता. दारव्हा येथे वाडय क्र. 2 मधील श्री श्रीकृ ष्ण
47

गुमहाणे याांच्या घरा शेजारील खुमया जागेत (नमुना 8 अ
2017-18 अ.क्र. 257 मालमत्ता क्र. 151 वर) सामादजक

काययकारी अदभयांता
बाांधकाम दवभाग क्र. 2

5.00

दज.प. यवतमाळ
काययकारी अदभयांता

दारव्हा

सामादजक
सभागृह

सभागृहाचे बाांधकाम करणे.

दवशेष प्रकमप
(सा.बाां.) दवभाग

5.00

यवतमाळ

श्री राणा प्रताप क्रीडा मांडळ बोरी बु. ता. दारव्हा तथा
48

यवतमाळ दजमहा शुटींगबॉल असोदसएशन द्वारा आयोदजत
दजमहास्तरीय शुटींग बॉल क्रीडा स्पधा दद. 24/02/2018 ते

दारव्हा

क्रीडा स्पधा

25/02/2018 कदरता दनधी उपलब्ध करुन दे णे.

दजमहा क्रीडा
अदधकारी, यवतमाळ

ज्वाला क्राांती दमत्र मांडळ ता. दारव्हा दज. यवतमाळ द्वारा
49

आयोदजत राज्यस्तरीय आमदार चषक फु टबॉल स्पधा दद.
14/02/2018 ते 18/02/2018 कदरता दनधी उपलब्ध करुन

2.00

दारव्हा

क्रीडा स्पधा

3.00

क्र. 32
दद.12/02/2018

दे णे.
मौजे अांतरगाव ता. दारव्हा येथे वाडय क्र. 3 मधील प्रशाांत
ठाकरे याांच्या घरासमोरील ग्रा.पां. च्या खुमया जागेत (नमुना 8
50

2017-18 अ.क्र.185, मालमत्ता क्र. 189 वर) सामादजक
सभागृह (बाांधकाम क्षेत्र 12.47 x 4.70 {58.61 वगय

दारव्हा

सामादजक
सभागृह

मीटर}, चटई क्षेत्र 12.00 x 4.00 {48.00 वगय मीटर})

काययकारी अदभयांता

5.00
क्र. 45

बाांधकाम दवभाग क्र. 2

बाांधकाम करणे .

दद.21/02/2018

दज.प. यवतमाळ

मौजे जवळगाव ता. नेर येथे ग्रा.पां. अांतगयत वाडय क्र. 2 मधील
51

श्री दनतीन गुघाने ते मांगेश गुघाने याांच्या घरापयंत दसमेंट

नेर

रस्ता

3.00

का ाँक्रीट रस्त्याचे बाांधकाम करणे.
52

मौजे महम्मदपूर ता. बाभुळगाव येथे ग्रा.पां. अांतगयत
स्मशानभुमी ते कोलामपोड रस्त्यापयंत रस्ता खडीकरण करणे.
मौजे महम्मदपूर ता. बाभुळगाव येथे ग्रा.पां. अांतगयत

53 जनावराांच्या पाण्याच्या हौदापासून पाणी पुरवठा दवदहरीपयंत
रस्ता खडीकरण करणे .

काययकारी अदभयांता
बाभुळगाव

रस्ता

2.99
क्र. 54

बाांधकाम दवभाग क्र. 1
दज.प. यवतमाळ

दद.01/03/2018
2.99

54
55
56
57
58

मौजे ददहफळ ता. नेर येथे नदसब खान याांचे घराजवळ ग्रा.पां.

0.63

जागेत कवधन दवदहर करणे.
मौजे ददहफळ ता. नेर येथे रामदास दे वराव इांगळे याांचे

0.63

घराजवळ कवधन दवदहर करणे.
मौजे सातेफळ ता. नेर येथे श्री वैभव ठाकरे याांच्या घराजवळ

0.55

ग्रा.पां. जागेत कवधन दवदहर करणे.
मौजे सातेफळ ता. नेर येथे श्री दे वरावजी खाडे याांच्या

नेर

0.55

घराजवळ ग्रा.पां. जागेत कवधन दवदहर करणे.
मौजे सावरगाव काळे ता. नेर येथे वाडय क्र. 3 साधुबा सांस्थान
जवळील ग्रा.पां. जागेत कवधन दवदहर करणे.

काययकारी अदभयांता

मौजे सावरगाव काळे ता. नेर येथे वाडय क्र.2 श्री गजानन

कवधन दवदहर

59 गायकवाड याांच्या घराजवळील ग्रा.पां. जागेत कवधन दवदहर

61
62

63

64

65

66
67
68
69
70

ग्रामीण पाणी पुरवठा
दवभाग दज.प.

मौजे रुई ता. यवतमाळ येथे वाडय क्र. 3 श्री सै. बशरत याांच्या
घराजवळ ग्रा.पां. जागेत कवधन दवदहर करणे.
मौजे रुई ता. यवतमाळ येथे वाडय क्र. 2 हनुमान मांदीरजवळ

0.57
0.57

मांदीरजवळ ग्रा.पां. जागेत कवधन दवदहर करणे.
बाभुळगाव

0.57

दभसनकर याांचे घराजवळ ग्रा.पां. जागेत कवधन दवदहर करणे.

या शाळे स दडजीटल सादहत्य पुरदवणे.
खाकीनाथ सावयजदनक वाचनालय, आजांती ता. नेर दज.
यवतमाळ या वाचनालयास ग्रांथ व फर्शनचर खरे दी करणे.

यवतमाळ

नेर

दडजीटल

दशक्षणादधकारी, प्राथ.

सादहत्य

दज.प. यवतमाळ

ग्रांथ व
फर्शनचर

ग्रांथालय अदधकारी,

1.92

कायालय, यवतमाळ

क्र. 66
दद.08/03/2018

1.00

शाळे स दडजीटल सादहत्य खरे दी करणे.
दजमहा पदरषद प्राथदमक शाळा दुधाना (वाकी) ता. यवतमाळ

1.00

या शाळे स दडजीटल सादहत्य खरे दी करणे.
शाळे स दडजीटल सादहत्य खरे दी करणे.

1.00

दजमहा ग्रांथपाल, दजमहा

दजमहा पदरषद प्राथदमक शाळा रामगाव ता. यवतमाळ या

दजमहा पदरषद प्राथदमक शाळा रोहटे क ता. यवतमाळ या

दद.01/03/2018

यवतमाळ

मौजे सावर ता. बाभुळगाव येथे वाडय क्र. 3 मातामाय

दज.प. प्राथदमक मराठी शाळा अकोला बाजार ता. यवतमाळ

क्र. 54

0.57

ग्रा.पां. जागेत कवधन दवदहर करणे.

मौजे सावर ता. बाभुळगाव येथे वाडय क्र. 1 श्री सुधाकर

0.57

यवतमाळ

करणे .
60

0.57

यवतमाळ

दडजीटल

दशक्षणादधकारी, प्राथ.

सादहत्य

दज.प. यवतमाळ

दजमहा पदरषद प्राथदमक शाळा सुकळी ता. यवतमाळ या

1.00
1.00

शाळे स दडजीटल सादहत्य खरे दी करणे.
दजमहा पदरषद प्राथदमक शाळा येळाबारा ता. यवतमाळ या

1.00

शाळे स दडजीटल सादहत्य खरे दी करणे.
मौजे वाकी (दुधाना) ता. यवतमाळ येथे ग्रा.पां. अांतगयत यमुना

71 कुमरे ते हरबा घोटे कर पयंत दसमेंट का ाँक्रीट रस्ता बाांधकाम

3.00

करणे .
72

मौजे रुई (वाई) ता. यवतमाळ येथे ग्रा.पां. अांतगयत मुांडे ते
मांदाताई जोगे पयंत दसमेंट का ाँक्रीट रस्ता बाांधकाम करणे.

क्र. 93

काययकारी अदभयांता
यवतमाळ

रस्ता

बाांधकाम दवभाग क्र. 1

3.50

दज.प. यवतमाळ

मौजे वाकी (दुधाना) ता. यवतमाळ येथे ग्रा.पां. अांतगयत समाज
73 मांदीर ते कदनराम चव्हाण पयंत दसमेंट का ाँक्रीट रस्ता व नाली

2.00

बाांधकाम करणे .
मौजे लाडखेड ता. दारव्हा येथे मागासवगीय वस्ती अांतगयत
वाडय क्र. 3 तलाठी कायालयाजवळ ( नमुना -8 सन 200674

07 ते 2017-18 अ.क्र. 422 वाडय क्र. 3 मालमत्ता क्र. 422
वर) (बाांधकाम क्षेत्र 5.16 x 6.46= 33.33 चौ.दम., चटई

दारव्हा

सामादजक
सभागृह

क्षेत्र 4.70x6.00 = 28.20 चौ.दम.) सामादजक सभागृहाचे

काययकारी अदभयांता

5.00

बाांधकाम दवभाग क्र. 2

बाांधकाम करणे .

दज.प. यवतमाळ

मौजे मादणकवाडा ता. नेर येथे ग्रा.पां. अांतगयत वाडय क्र. 3 श्री
75 बाळु राऊत ते श्री प्रमोद राऊत याांच्या घरापयंत दसमेंट
रस्त्याचे बाांधकाम करणे.

नेर

रस्ता

3.00

दद.21/03/2018

76

77

78

ग्राम पांचायत दकन्ही वळगी ता. दारव्हा येथे व्यायाम शाळा
सादहत्य पुरदवणे
सांकमप सावयजदनक वाचनालय, कोंघारा ता. केळापूर या
वाचनालयास ग्रांथ खरे दी करणे.

दारव्हा

व्यायाम

केळापूर
ग्रांथ व

श्री सेवा सावयजदनक वाचनालय, इरथळ ता. दारव्हा या
वाचनालयास ग्रांथ व फर्शनचर खरे दी करणे.

दजमहा क्रीडा

शाळा सादहत्य अदधकारी, यवतमाळ

फर्शनचर
दारव्हा

दजमहा ग्रांथपाल, दजमहा

1.00

0.30

क्र. 93
दद.21/03/2018

ग्रांथालय अदधकारी,
कायालय, यवतमाळ

0.96

मौजे सायखेडा बु. ता. यवतमाळ येथे ग्रा.पां. अांतगयत
79 अब्दुलभाई जीवणी ते मांदाबाई दशरपुरे पयंत दसमेंट का ाँक्रीट
रस्ता बाांधकाम करणे .
मौजे वरझडी ता. यवतमाळ येथे दज.प प्राथदमक शाळे ला

रस्ता
यवतमाळ

80 (नमुना-8 सन 2017-18 अ.क्र. 312 वाडय क्र. 2 मालमत्ता

काययकारी अदभयांता

2.50

बाांधकाम दवभाग क्र. 1
सांरक्षण कभत

दज.प. यवतमाळ

1.00

क्र. 312) सांरक्षण कभत बाांधकाम करणे.
81

ग्राम पांचायत खडा ता. बाभुळगाव येथे व्यायाम शाळा सादहत्य
पुरदवणे

बाभुळगाव

व्यायाम

शाळा सादहत्य अदधकारी, यवतमाळ

मौजे रामगाव रामेश्वर ता. दारव्हा येथे ग्रा.पां. च्या खुमया

क्र. 98
1.00

दद.23/03/2018

काययकारी अदभयांता

जागेवर (नमुना - 8 सन 2017-18 अ.क्र. 528 वाडय क्र. 3
82 मालमत्ता क्र. 528 वर) सभागृह बाांधकाम ( बाांधकाम क्षेत्र

दजमहा क्रीडा

दारव्हा

4.15 x 6.15 = 25.52चौ.दम. चटई क्षेत्र 3.69 x 5.69 =

सामादजक

दवशेष प्रकमप

सभागृह

(सा.बाां.) दवभाग

5.00

यवतमाळ.

20.99 चौ.दम.) करणे .
मौजे जवळगाव ता. नेर येथे वाडय क्र. 3 मध्ये श्री बाळू घोडे
83 याांच्या घराजवळ ग्रा.पां. मालकीच्या जागेतकवधन दवदहर व

84

85

नेर

1.16

सबमर्शशबल पांप पाण्याच्या टाकीसह बसदवणे.

काययकारी अदभयांता

मौजे बोथगव्हाण ता. दारव्हा येथे श्री नागोराव काळे याांच्या

ग्रामीण पाणी पुरवठा

घराजवळ ग्रा.पां. मालकीच्या जागेत कवधन दवदहर करणे.
मौजे सावरगाव काळे ता. नेर येथे श्री रणदधर कांु बलवार
याांच्या घराजवळ ग्रा.पां. मालकीच्या जागेत कवधन दवदहर करणे.

दारव्हा

दवध दवदहर

दवभाग दज.प.

0.59

क्र. 108
दद.27/03/2018

यवतमाळ
नेर

0.59

मा.डॉ.श्री. तानाजी सािंत नि.प.स.
यवतमाळ दजमहा थ्रोबॉल असोदसएशन द्वारा आयोदजत
1

24 वी सबज्युदनअर राज्यस्तरीय थ्रोबॉल (मुले/मुली)

यवतमाळ

क्रीडा स्पधा

अकजक्यपद स्पधा 2017-18 (दद. 12/05/2017 ते
मौजे शेलोडी ता. दारव्हा येथील दवठ्ठल रुख्माई मांदीर
2

समोरील ग्रामपांचायतच्या खुमया जागेवर ( नमुना-8 सन
2017-18 अ.क्र. 267 वाडय क्र. 3 मालमत्ता क्र.

दजमहा क्रीडा
अदधकारी, यवतमाळ

5.00

क्र. 117
दद.11/05/2017

काययकारी अदभयांता
दारव्हा

सामादजक

दवशेष प्रकमप

सभागृह

(सा.बाां.) दवभाग

10.00

यवतमाळ

255/1) सामादजक सभागृहाचे बाांधकाम करणे.
मौजे वडगाव (गाडवे) ता. दारव्हा येथील वाडय क्र. 1
3

मधील आददवासी वस्तीमध्ये का ाँक्रीट नालीसह स्त्याचे

दारव्हा

रस्ता

5.00

नेर

पूल

5.00

बाांधकाम करणे.
मौजे टें भी गट ग्रा.पां. खोलापूरी ता. नेर येथील श्री बापुजी
4

महाराज दे वस्थान समोरील रस्त्यावरील नामयावर पूल
बाांधणे.

5

मौजे रामगाव रामेश्वर ता. दारव्हा येथील वाडय क्र. 3

काययकारी अदभयांता

मधील झेंडा चौक ते मारोती मांदीर पयंत दसमेंट रस्त्याचे

बाांधकाम दवभाग क्र.

दद.20/12/2017

5.00

2 दज.प. यवतमाळ

बाांधकाम करणे.
मौजे ब्रम्हनाथ ता. दारव्हा येथील दशरथ कडे ल ते श्री
6

परमेश्वर राठोड याांच्या घरापयंत दसमेंट रस्त्याचे

दारव्हा

रस्ता

2.50

बाांधकाम करणे.
मौजे हातनी ता. दारव्हा येथील ग्रा.पां. कायालय ते श्री
7

पांजाबराव अांबरु े घरापयंत दसमेंट रस्त्याचे बाांधकाम
करणे.

क्र. 248

2.50

नगर पांचायत महागाव अांतगयत प्रभाग क्र. 3 मध्ये श्री.
8

दत्ता चां दनकर ते श्रीमती बेबीताई काांबळे याांचे घरापयंत

3.00

का ाँक्रीट रस्ता बाांधकाम करणे.
नगर पांचायत महागाव अांतगयत प्रभाग क्र. 3 मध्ये
9

श्रीमती बेबीताई काांबळे ते श्री गणे श चाफेकर याांचे

3.00

घरापयंत काक्र
ाँ ीट रस्ता बाांधकाम करणे.
नगर पांचायत महागाव अांतगयत प्रभाग क्र. 3 मध्ये श्री.
10

मादणक रामा राठोड ते श्री रमेश बाळु पवार याांचे

3.00

घरापयंत काक्र
ाँ ीट रस्ता बाांधकाम करणे.
नगर पांचायत महागाव अांतगयत प्रभाग क्र. 3 मध्ये
11 श्री.आत्माराम काळे ते श्री दभमराव पाईकराव याांचे

महागाव

रस्ते

घरापयंत काक्र
ाँ ीट रस्ता बाांधकाम करणे.
नगर पांचायत महागाव अांतगयत प्रभाग क्र. 3 मध्ये
12

मुख्यादधकारी नगर
पांचायत महागाव

श्री.दवलास पवार ते राघुबी शेख युसफ
ु याांचे घरापयंत

3.00

3.00

का ाँक्रीट रस्ता बाांधकाम करणे.
नगर पांचायत महागाव अांतगयत प्रभाग क्र. 5 मध्ये
13 शाांताबाई राठोड ते श्री घोंडबा मुखाडे याांचे घरापयंत

3.00

का ाँक्रीट रस्ता बाांधकाम करणे.
क्र. 7

नगर पांचायत महागाव अांतगयत प्रभाग क्र. 13 मध्ये श्री.
14

अशोक मुखाडे ते श्री श्री हनुमान जयस्वाल याांचे

3.00

दद.09/01/2018

घरापयंत काक्र
ाँ ीट रस्ता बाांधकाम करणे.
मौजे नायगाव ता. बाभुळगाव येथे (नमुना 8 सन 201715 18 मालमत्ता क्र. 127) वर ग्रामपांचायत कायालयाचे

बाभुळगाव

बाांधकाम करणे.

ग्रा.पां.
कायालय

काययकारी अदभयांता
सावयजदनक बाांधकाम

15.00

दवभाग, यवतमाळ.

गट ग्रामपांचायत दराटी अांतगयत दशवाजीनगर ता.
16

उमरखेड येथील श्री गणेश गारु आडे ते अदभनव

उमरखेड

नाली

हायस्कुल पयंत दसमेंट नाली बाांधकाम करणे.

5.00

बाांधकाम दवभाग क्र.

मौजे राहू र ता. महागाव येथे श्री दामोदर जाधव ते श्री
17 गोकवद जाधव याांच्या घरापयंत दसमेंट रस्त्याचे बाांधकाम

काययकारी अदभयांता

महागाव

रस्ते

2 दज.प. यवतमाळ

2.50

करणे.
मौजे तुपटाकळी ता. ददग्रस येथां सेवादास महाराज मांदीर
18

समोरील ग्रा.पां. च्या जागेत (नमुना 8 सन 2016-17
अ.क्र. 1 मालमत्ता क्र. 939) वर सामादजक सभागृहाचे
बाांधकाम करणे.

ददग्रस

मौजे माांडवा ता. ददग्रस येथे ददलतवस्ती मध्ये ग्रा.पां. च्या

सामादजक
सभागृह

काययकारी अदभयांता

7.00

सावयजदनक बाांधकाम
दवभाग, पुसद.

19 खुली जागा (नमुना 8 अ.क्र. 1 मालमत्ता क्र. 544) वर

7.00

समाज मांदीर बाांधकाम करणे.
बालाजी स्पोटय असोदसएशन यवतमाळ द्वारा आयोदजत
20

दजमहास्तरीय कब्बड्डी स्पधा दद. 20/01/2018 ते

यवतमाळ

क्रीडा स्पधा

24/01/2018 कदरता दनधी उपलब्ध करुन दे ण.े

दजमहा क्रीडा
अदधकारी, यवतमाळ

3.00

क्र. 12
दद.19/01/2018

मौजे दे वनाळा ता. कळां ब येथे जगदां बा माता मांदीरासमोर
21

ग्रा.पां. च्या खुमया (नमुना 8- 2017-18 अ.क्र. 1 वाडय

10.00

क्र. 3 मालमत्ता क्र. 121 वर) जागेत सामादजक
सभागृहाचे बाांधकाम करणे.
मौजे माकंडा गट ग्रा.पां. कोळे झरी ता. कळां ब येथे

22

कळां ब

सामादजक
सभागृह

जगदां बा माता मांदीर समोर ग्रा.पां. च्या खुमया जागेत

काययकारी अदभयांता

क्र. 17

बाांधकाम दवभाग क्र.

दद.25/01/2018

1 दज.प. यवतमाळ
7.50

(नमुना - 8 2017-18 अ.क्र.185 वाडय क्र. 3 मालमत्ता
क्र. 145) वर सामादजक सभागृहाचे बाांधकाम करणे.
मौजे बोरी बु. ता. दारव्हा येथील श्री सांतोष सानमाने ते

23

श्री राजेधरण व पुढे श्री रमेश बोरकर ते श्री दशरथ
जुखांटवार याांच्या घरापयंत काक्र
ाँ ीट नाली बाांधकाम
करणे.

काययकारी अदभयांता
दारव्हा

नाली

बाांधकाम दवभाग क्र.
2 दज.प. यवतमाळ

5.00

क्र. 79
दद.16/03/2018

24

25

26

मौजे खोपडी खुदय ता. दारव्हा येथे श्री प्रेमकसग राठोड ते
नायगाव रस्त्यापांयंत रस्त्याचे बाांधकाम करणे.

दारव्हा

5.00

मौजे सावांगा बु. ता. ददग्रस येथे श्री महादे व सप्रे ते

2.50

मल्स्जद पयंत रस्त्याचे बाांधकाम करणे.
मौजे सावांगा बु. ता. ददग्रस येथे श्री अशोक जाधव ते श्री

2.50

मादणक सप्रे याांच्या घरापयंत रस्त्याचे बाांधकाम करणे.
मौजे वसांतनगर ता. ददग्रस येथील दुगादे वी मांदीर ते

ददग्रस

काययकारी अदभयांता
रस्ते

27 झोपडपट्टी कडे श्री सुभाष दसताराम राठोड याांचे

बाांधकाम दवभाग क्र.
2 दज.प. यवतमाळ

5.00

घरापयंत दसमेंट रस्त्याचे बाांधकाम करणे.
28

29

रुई तलाव ता. ददग्रस येथे श्री बळीराम राठोड ते

2.50

समाजमांदीर पयंत दसमेंट रस्त्याचे बाांधकाम करणे.
मौजे कसदखेड ता.नेर येथील श्री ददनेश राठोड ते अवधुत
महाराज मांदीर पयंत दसमेंट रस्ता बाांधकाम करणे.

नेर

5.00

मौजे खळणा ता. नेर दज. यवतमाळ येथील आसरा
माता मांदीर समोरील ग्रा.पां. खुले जागेवर (नमुना -8
30

2017-18 वाडय क्र. 1 मालमत्ता क्र. 289)( बाांधकाम

सामादजक

7.00

सभागृह

क्षेत्र 8.00 x7.00 {56.00 चौ.दम.} चटई क्षेत्र 7.00 x
6.50 {45.50 चौ.दम.}) सामादजक सभागृह बाांधकाम
करणे.
मौजे नेर ता. नेर दज. यवतमाळ येथील केशवानांद

31 माऊली मठाकडे जाणाऱ्या पाणांद रस्त्याचे बाांधकाम

काययकारी अदभयांता
नेर

रस्ता

सावयजदनक बाांधकाम

9.00

दवभाग, यवतमाळ

करणे.

क्र. 79
दद.16/03/2018

मौजे आजणी ता. नेर दज. यवतमाळ येथील भगत बुवा
समोरील ग्रा.पां. खुले जागेवर (नमुना -8 2017-18
32

सामादजक

अ.क्र. 266 मालमत्ता क्र. 266)( बाांधकाम क्षेत्र 6.00

7.00

सभागृह

x6.70 {40.20 चौ.दम.} चटई क्षेत्र 5.80 x 6.50
{37.70 चौ.दम.}) सामादजक सभागृह बाांधकाम करणे.
मौजे तरनोळी ता. दारव्हा दज. यवतमाळ येथे सेवादास
महाराज मांदीर समोरील ग्रा.पां. खुले जागेवर (नमुना -8
33

2017-18 वाडय क्र. 1 मालमत्ता क्र. 874/1)(
बाांधकाम क्षेत्र 13.26 x 13.76 {182.46 चौ.दम.}

दारव्हा

सामादजक

चटई क्षेत्र 13.00 x 13.50 {175.50

काययकारी अदभयांता

चौ.दम.})सामादजक सभागृह बाांधकाम करणे

दवशेष प्रकमप
(सा.बाां.) दवभाग,

भुलाई ता. दारव्हा दज. यवतमाळ येथे जगदां बा माता व

यवतमाळ

सेवादास मांदीर समोरील ग्रा.पां. खुले जागेवर (नमुना -8
34

2017-18 अ.क्र. 79/1 मालमत्ता क्र. 79/1)(
बाांधकाम क्षेत्र 13.46 x 6.96 {93.68 चौ.दम.} चटई

15.00

सभागृह

दारव्हा

सामादजक

14.96

सभागृह

क्षेत्र 13.00 x 6.50 {84.50 चौ.दम.}) साांस्कृ तीक
सभागृह बाांधकाम करणे
मौजे रुई तलाव ता. ददग्रस दज. यवतमाळ येथील रुई
35 तलाव ते वसांतरपूर खडा ददशेकडे जाणाऱ्या पाणांद

काययकारी अदभयांता
ददग्रस

रस्ता

मौजे बेलखेड ते बारा ता. उमरखेड रस्त्यावरील
नामयावर दसमेंट पाईप बसदवणे

उमरखेड

पुल

मौजे काळी टें भी ता. महागाव येथे श्री अन्नाराव साखळे
37 ते श्री ददगाांबरराव धोत्रे याांच्य घरापयंत दसमेंट का ाँक्रीट
मौजे कसगद ता. ददग्रस येथे बस स्टाँड ते गणपती मांदीर
पयंत दसमेंट रस्त्याचे बाांधकाम करणे.

2.50
काययकारी अदभयांता

महागाव

रस्त्यचे बाांधकाम करणे.
38

9.00

दवभाग, पुसद.

रस्त्याचे बाांधकाम करणे
36

सावयजदनक बाांधकाम

बाांधकाम दवभाग क्र.
रस्ते

ददग्रस

2.50

2 दज.प. यवतमाळ
2.50

क्र. 96
दद.23/03/2018

मौजे कोदोरी ता. केळापूर येथे पाणी टाकी ते श्री
39 यादवराव पोंगलावार याांचे घरापयंत दसमेंट रस्त्याचे

केळापूर

बाांधकाम करणे.
मौजे सावांगी ता. घाटां जी येथे ग्रा.पां. कायालय ते
40 आशारे ड्डी कोमुलवार याांचे घरापयंत दसमेंट रस्त्याचे

काययकारी अदभयांता

रस्ते

क्र. 96

बाांधकाम दवभाग क्र.
1 दज.प. यवतमाळ

घाटां जी

5.00
दद.23/03/2018
5.00

बाांधकाम करणे.
यवतमाळ न.प. अांतगयत प्रभाग क्र. 23 येथील श्री
41

कशगरु याांचे घरासमोरील खुमया जागेला (फॉमय क्र. 43

चे नकलग

सन 2017-18 ते 2021-22 झोन क्र. Z वाडय क्र. U2

फेनकसग

9.73

मालमत्ता क्र. 83 ला) चे नकलग दफनकसग करणे.
न.प. यवतमाळ अांतगयत प्रभाग क्र. 14 येथील पाांढरी
42 लोहारा मधील श्री गेडाम याांचे घरासमोरुन श्री कभगाडे

रस्ता

4.99

याांच्या घरापयंत दसमेंट रोडचे बाांधकाम करणे.
न.प. यवतमाळ अांतगयत प्रभाग क्र. 14 येथील दशवाजी
43 नगर मधील श्री दसद्धाथय सावडे याांचे घरासमोर कवधन

0.66

दवदहर करणे.
न.प. यवतमाळ अांतगयत प्रभाग क्र. 14 येथील दशवाजी
44 नगर मधील श्री सांदीप महमले याांचे घरासमोर कवधन

0.83

दवदहर करणे.
न.प. यवतमाळ अांतगयत प्रभाग क्र. 14 येथील दशवाजी
45 नगर मधील श्री सांतोष ढबाले याांचे घरासमोर कवधन
दवदहर करणे.
न.प. यवतमाळ अांतगयत प्रभाग क्र. 14 येथील मालानी

0.66
मुख्यादधकारी न.प.

यवतमाळ

यवतमाळ

46 नगर लोहारा मधील श्री काळे याांचे घरासमोर कवधन

0.83

दवदहर करणे.
न.प. यवतमाळ अांतगयत प्रभाग क्र. 14 येथील आझाद

कवधन दवदहर

47 नगर लोहारा मधील श्री मडावी याांचे घरासमोर कवधन

0.66

दवदहर करणे.
न.प. यवतमाळ अांतगयत प्रभाग क्र. 14 येथील प्रधानपुरा
48 लोहारा मधील श्री पुरी याांचे घराजवळ कवधन दवदहर

0.83

करणे.
न.प. यवतमाळ अांतगयत प्रभाग क्र. 14 येथील
49

हलबीपुरा लोहारा मधील मुांगसाजी मांदीर

0.83

परीसराजवळील श्री गजानन गायकवाड याांचे घराजवळ
कवधन दवदहर करणे.
न.प. यवतमाळ अांतगयत प्रभाग क्र. 14 येथील मालानी

50

नगर लोहारा मधील श्री पांडीत गजदभये याांचे घराजवळ

0.83

कवधन दवदहर करणे.
मौजे कपप्री ईजारा ता. नेर येथे ददलत वस्ती मधील डॉ.
बाबासाहे ब आांबेडकर व गौतम बुद्ध याांचे
पुतळयासमोरील ग्रा.पां. मालकीच्या च्या खुमया जागेवर
51 (नमुना-8 2017-18 अ.क्र. 171 मालमत्ता क्र. 171)

काययकारी अदभयांता
नेर

समाज भवन

बाांधकाम दवभाग क्र.

5.00

2 दज.प. यवतमाळ

(बाांधकाम क्षेत्र 4.46x6.46 = 28.81 चौ.दम. चटई
क्षेत्र 4x6 = 24.00 चौ.दम.) समाज मांदीर बाांधकाम
करणे.
मौजे जोडमोहा ता. कळां ब येथे जगदां बा माता
मांदीरसमोरील ग्रा.पां. मालकीच्या जागेवर (नमुना -8
52

सन 2017-18 अ.क्र. 216 मालमत्ता क्र. 216 वर) (
बाांधकाम क्षेत्र 5.46 x 8.46 = 46.19 चौ.दम. चटई

कळां ब

सामादजक
सभागृह

क्षेत्र 5 x 8 = 40.00 चौ.दम.) सामादजक सभागृहाचे

काययकारी अदभयांता

7.50

बाांधकाम दवभाग क्र.

बाांधकाम करणे.

1 दज.प. यवतमाळ

मौजे यावली ईजारा ता. यवतमाळ येथे श्री लालकसग
53 जाधव याांचे घर ते डी.पी. पयंत दसमेंट रस्त्याचे
बाांधकाम करणे.

क्र.107
दद.27/03/2018

यवतमाळ

रस्ता

5.00

यवतमाळ नगर पदरषद हद्दीतील वडगाव येथील भुरांचडी
नगर मध्ये श्री कचतावार याांच्या घरासमोरील खुमया
54 जागेत (फॉमय क्र. 43 सन 2017-18 ते 2021-22 झोन

जॉकगग ट्रॅक

क्र. 2 वाडय क्र. WD2 मालमत्ता क्र. 2508 दसटी सव्हे

क्र. 17/3 मध्ये) जॉगींग ट्रॅक व चे नकलग फेनकसग करणे. यवतमाळ

काययकारी अदभयांता

10.00
क्र.107

सावयजदनक बाांघकाम

दद.27/03/2018

दवभाग यवतमाळ

यवतमाळ नगर पदरषद हद्दीतील नालमवार नगर मधील
ाँ ीट नालीचे बाांधकाम
55 दत्त दवहार दबमडींग जवळ काक्र

नाली

5.00

करणे.

मा.श्री. ख्िाजा बे र् नि.प.स.
मातोश्री सरस्वताबाई काळबाांडे सावयजदनक वाचनालय
1

काांदळी ता. ददग्रस या वाचनालयास ग्रांथ खरे दी करुन

ददग्रस

ग्रांथ खरे दी

दे णे
2

3
4
5
6

मैाजे डे हणी ता. ददग्रस येथे दज.प. उदुय शाळे जवळ कवधन
दवदहर करणे.
दज.प. उदुय प्राथदमक शाळा काळी (दौ) ता. महागाव दज.
यवतमाळ या शाळे स दडजीटल सादहत्य पुरदवणे.

कवधन दवदहर

महागाव

दडजीटल

दशक्षणादधकारी, प्राथ.

सादहत्य

दज.प. यवतमाळ

दवदहर करणे.

काययकारी अदभयांता
नेर

कवधन दवदहर

मौजे तरोडा ता. आणी येथील मारोती मांदीराकडे जाणाऱ्या
रस्त्याचे काक्र
ाँ ीटीकरण करणे.
दज.प. उदुय प्राथ. शाळा रुई (वाई) ता. यवतमाळ या शाळे स
दडजीटल सादहत्य पुरदवणे.
क्र.148/4 मध्ये जाजुवाडा व इतर वस्तीकडे जाणाऱ्या

आणी

रस्ता

13

श्री मनोहरराव नाईक कदनष्ठ महादवद्यालय गुांज ता. महागाव
दज. यवतमाळ याांस 5 सांगणक सांच पुरदवणे.
आणी न.प. अांतगयत बोरगाव रोडवरील मुल्स्लम कब्रस्तान
(नदवन) येथे नागदरकाांकदरता प्रदतक्षालयाचे बाांधकाम करणे.

यवतमाळ

आणी

15
16
17

खांदार याांच्या घरापयंत दसमेंट रस्त्याचे बाांधकाम करणे.
स्व. दकसनराव इांगळे सावयजदनक वाचनालय, आणी ता.
आणी या वाचनालयास ग्रांथ व फर्शनचर खरे दी करणे.
मुन्सी प्रेमचां द उदुय नगर वाचनालय, ददग्रस ता. ददग्रस या
वाचनालयास ग्रांथ व फर्शनचर खरे दी करणे.

5.00

क्रीडा स्पधा

दजमहा क्रीडा
अदधकारी, यवतमाळ

2.00

रस्ता

बाांधकाम क्र. 2,दज.प.

3.00

यवतमाळ
यवतमाळ

डीजीटल

दशक्षणादधकारी, प्राथ.

सादहत्य

दज.प. यवतमाळ
मुख्यादधकारी न.प.

यवतमाळ रस्ता

महागाव

यवतमाळ

सांगणक

दजमहादधकारी,
यवतमाळ.

1.49

2.99

क्र.220
दद.14/11/2017

2.50

काययकारी अदभयांता,
आणी

प्रदतक्षालय

दवशेष प्रकमप (सा.बाां)

4.99

दवभाग, यवतमाळ

पुसद

क्र. 376) वर सामादजक सभागृहाचे बाांधकाम करणे.
मौजे जवळा ता. आणी येथील श्री नाराणराव काळे ते श्री बांडू

(सा.बाां.) दवभाग

काययकारी अदभयांता,

मौजे जाांब बाजार ता. पुसद येथे (नमुना 8 2017-18
14 मालमत्ता रजीष्टर क्र. 1 मधील पृष्ठ क्र. 63 वरील मालमत्ता

दवशेष प्रकमप

क्र.193
दद.04/10/2017

यवतमाळ

रस्त्याचे बाांधकाम करणे.
12

0.56

काययकारी अदभयांता

यवतमाळ न.प. अांतगयत नझुल दशट क्र. 49C भुखांड
11

2.00

0.56

07/10/2017 कदरता दनधी उपलब्ध करुन दे ण.े

10

पाणी पुरवठा दवभाग

पुतळयाजवळ कवधन दवदहर करणे.

राज्यस्तरीय कॅ रम (खुमया) स्पधा दद. 05/10/2017 ते

0.53

दज.प. यवतमाळ

मौजे उमरठा ता. नेर येथे वाडय क्र. 3 वसांतराव नाईक

आणी येथील प्रवेश द्वाराजवळील रस्त्याचे बाांधकाम

क्र.177
दद.05/09/2017

0.56

याांच्या घराजवळ कवधन दवदहर करणे.

दडस्ट्रक्ट कॅ रम असोदसएशन यवतमाळ द्वारा आयोदजत

9

पाणी पुरवठा दवभाग

मौजे उमरठा ता. नेर येथे वाडय क्र.1 पुरुषोत्तम खडसे
मौजे उमरठा ता. नेर येथे वाडय क्र.2 गाांधी चौकात कवधन

0.50

दज.प. यवतमाळ

करणे.

8

अदधकारी, यवतमाळ
काययकारी अदभयांता

ददग्रस

आणी नगर पदरषद अांतगयत कृ दष उत्पन्न बाजार सदमती
7

दजमहा ग्रांथालय

सामादजक
सभागृह

काययकारी अदभयांता

15.00

बाांधकाम दवभाग क्र.

क्र.239
दद.07/12/2017

2 दज.प. यवतमाळ
आणी

रस्ते

आणी

दजमहा ग्रांथपाल दजमहा
ग्रांथ खरे दी

ददग्रस

3.00
0.30

ग्रांथालय अदधकारी
कायालय, यवतमाळ

1.00

क्र.1
दद.05/01/2018

मौजे बोरगाव (पुांजी) ता. आणी येथील आई माय मांदीर पासून
18

श्री महादे व बोकडे याांच्या घराकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे

आणी

रस्ते

3.00

कॉक्रीटीकरण करणे.
काययकारी अदभयांता,

मौजे कनगणूर ता. उमरखे ड येथील श्री रामदास भुजाजी पोटे
19

याांच्या घरापासून ते अांगणवाडी पयंत दसमेंट रस्त्याचे बाांधकाम

उमरखेड

रस्ते

ददग्रस

ओटा व शेड

बाांधकाम दवभाग क्र.
2,दज.प. यवतमाळ

करणे .
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31

मौजे दुऊरवाडा ता. ददग्रस येथे मुस्लीम कब्रस्तानमध्ये ओटा
व शेडचे बाांधकाम करणे .
मौजा नवाबपुर नेर ता. नेर येथील चमन नगर मधील इकरा
उदुय शाळे जवळ कवधन दवदहर करणे .

3.00

नेर

0.59

मौजे सावळी सदोबा ता. आणी येथे हनुमान मांदीरजवळ कवधन

0.59

दवदहर करणे.
मौजे सावळी सदोबा ता. आणी येथे आई मॉ मांदीर जवळ

काययकारी अदभयांता,

कवधन दवदहर करणे.
मौजे सावळी सदोबा ता. आणी येथे मनोहर नाईक उदुय
हायस्कुल जवळ कवधन दवदहर करणे.

कवधन दवदहर

ग्रामीण पाणी पुरवठा
दवभाग दज.प यवतमाळ

आणी

मौजे सावळी सदोबा ता. आणी येथे कुरे शी मोहमला मध्ये
मौजे जवळा ता. आणी येंथे सांताजी महाराज मांदीर जवळ
आणी न.प. मधील प्रभाग क्र. 1 दे ऊरवाडी (पु) मधील श्री

दद.16/02/2018
0.59

0.54

मुरलीधर गावांडे याांचे घराजवळ कवधन दवदहर करणे.
आणी न.प. मधील प्रभाग क्र. 1 दे ऊरवाडी (पु) मधील श्री
आणी

0.54

कवधन दवदहर
मुख्यादधकारी नगर

याांचे घराजवळ कवधन दवदहर करणे.
आणी न.प. मधील प्रभाग क्र. 8 मधील पोचमा माय

पदरषद यवतमाळ

मांदीराजवळ कवधन दवदहर करणे.
आणी ता. आणी दज. यवतमाळ येथे दद. 24 ते 26 फेब्रुवारी,
द्वारा आयोदजत राज्यस्तरीय समाज प्रबोधन व सल्स्कृ दतक

क्र.35

0.59

कवधन दवदहर करणे.

2018 या कालावधीत बांजारा कदव व गायक सांघ यवतमाळ

0.59

0.59

कवधन दवदहर करणे.

स्मशानभुमी जवळ कवधन दवदहर करणे.
आणी न.प. मधील प्रभाग क्र. 8 मधील श्री पुांडदलक उकांडे

3.00

आणी

साांस्कृ दतक

0.54
0.54

3.00

महोत्सव

क्र.64
दद.05/03/2018

महोत्सव कदरता दनधी उपलब्ध करुन दे णे.
32
33
34

दजमहा पदरषद प्राथदमक शाळा गावपोड दशवणी ता. घाटां जी या
शाळे स शैक्षदणक सादहत्य खरे दी करणे.

घाटां जी

शैक्षदणक

दशक्षणादधकारी,

सादहत्य

प्राथदमक, दज.प.
यवतमाळ
काययकारी अदभयांता

मौजे कोपरा ता. आणी येथे दवद्युतीकरणासह एल.ई.डी.
पथददवे बसदवणे.
मौजे कोपरा ता. आणी येथे दवद्युतीकरणासह सेमी हायमास्ट

आणी

पथददवे

सावयजदनक बाांधकाम
(दवद्युत) दवभाग

2.12
7.48

अमरावती

7.45

दशक्षणादधकारी,

20.04

लाईट बसदवणे.

क्र.89
दद.19/03/2018
क्र.111
दद.29/03/2018

मा.ना.श्री. रिजीत पाटील नि.प.स.
1
2

सोबतच्या दववरण अ मधील 17 शाळाांना इांटीग्रेटेड

प्रोजेक्टर

कॉम्युटर प्रोजेक्टर पुरदवणे
सोबतच्या दववरण ब मधील 20 शाळाांना वॉटर दफमटर
पुरदवणे

(माध्य.) दज.प.
यवतमाळ.

वॉटर दफमटर

10.00

क्र.119
दद.31/03/2018

मा.श्री. हरीभाऊ राठोड नि.प.स.
मैाजे यरमल (नाईक नगर) ता. आणी येथे श्री वृषभ
1

राठोड याांच्या बोअरपासून ते राजू दे शमुख याांच्या
घरापयंत दसमेंट काक्र
ाँ ीट रस्ता करणे.

2

मैाजे यरमल (नाईक नगर) ता. आणी येथे गावापासून ते

काययकारी अदभयांता,

आणी

रस्ते

क्र.123

बाांधकाम दवभाग क्र.
2,दज.प. यवतमाळ

दवकास जाधव याांच्या घरापयंत दसमेंट का ाँक्रीट रस्ता

10.00
दद.30/05/2017

2.00

करणे.
मा.श्री. हरीभाऊ राठोड दव.प.स. याांच्या यवतमाळ
3

येथील कायालयीन कामकाजासाठी 1 सांगणक सांच

यवतमाळ

खरे दी करणे.
4

ग्रा.पां. कायालय कुऱ्हाड ता. दारव्हा दज. यवतमाळ येथे
1 सांगणक सांच खरे दी करणे

सांगणक
दारव्हा

दजमहादधकारी,

0.50

यवतमाळ.

क्र.194
दद.04/10/2017

0.50

मौजे वाटखेड ता. यवतमाळ येथे वाडय क्र. 1 श्री अमृत
5

दहे कर ते ग्रा.पां. दवहीरी पयंत सी.सी. रोडचे बाांधकाम
करणे.

यवतमाळ

मौजे वाटखेड ता. यवतमाळ येथे वाडय क्र. 2 श्री
6

काययकारी अदभयांता,

रस्ते

2.50
क्र.4

बाांधकाम दवभाग क्र.
1,दज.प. यवतमाळ

नांददकशोर मेटकर ते श्री श्रीराम मेटकर याांचे घरापयंत

दद.08/01/2018

2.50

सी.सी. रोडचे बाांधकाम करणे.
मौजे अांजनखेड ता. आणी येथील ग्रामपांचायत
7

कायालयासमोरील खुमया जागेचे (नमुना-8 सन 201617 ते 2019-20 मालमत्ता क्र. 304) सौंदयीकरण
करणे.

काययकारी अदभयांता,

यवतमाळ सौंदयीकरण

3.00

2,दज.प. यवतमाळ

क्र.36
दद.16/02/2018

मा.श्री. जोर्ेंद्र किाडे नि.प.स.

सुगत दशक्षण प्रसारक मांडळ यवतमाळ द्वारा सांचादलत
1

बाांधकाम दवभाग क्र.

महात्मा फु ले उच्च प्राथदमक शाळा वाघापूर दज.

यवतमाळ

यवतमाळ या शाळे स दडदजटल करणे .

दशक्षणादधकारी,

दडजीटल

प्राथदमक, दज.प.

सादहत्य

5.00

यवतमाळ

क्र.221
दद.14/11/2017

मा.श्री. रामराि िडकुते नि.प.स.
मौजे कारला ता. पुसद येथे ग्रा.पां. मालकीच्या (नमुना-8
सन 2017-18 मालमत्ता क्र. 329 वर) सभामांडपाचे
1

(बाांधकाम क्षेत्र 7.77 x 12.40 {96.35 वगय मीटर},

काययकारी अदभयांता
पुसद

सभामांडप

चटई क्षेत्र 7.50 x 10.00 {75.00 वगय मीटर})

सावयजदनक

10.00

बाांधकाम दवभाग,

बाांधकाम करणे.

क्र.46
दद.26/02/2018

पुसद.

मा.श्री. श्रीकांत दे शपांडे नि.प.स.
यवतमाळ दजमहा सॉफ्टबॉल असोदसएशन यवतमाळ
द्वारा आयोदजत 24 वी सब ज्युदनअर राज्यस्तरीय
1

सॉफ्टबॉल मुले व मुली अकजक्यपद स्पधा दद.
09/09/2017 ते 11/09/2017 कदरता दनधी उपलब्ध
करुन दे णे.

यवतमाळ

क्रीडा स्पधा

दजमहा क्रीडा
अदधकारी, यवतमाळ

2.00

क्र.178
दद.06/09/2017

