
+. Gò. EòÉ¨ÉÉSÉä xÉÉÆ´É |É¶ÉÉºÉEòÒªÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ ÊnùxÉÉÆEò +ÆnùÉVÉ{ÉjÉEòÒªÉ 
®úCEò¨É

`äöEäòÆònùÉ®úÉSÉä xÉÉÆ´É EòÉªÉÉÇ®Æú¦É +Énäù¶É ÊnùxÉÉÆEò 
व एम बी. नंबर

EòÉ¨ÉÉSÉÉ JÉSÉÇ (¯û. 
±ÉIÉ) 

EòÉ¨ÉÉSÉÒ ºÉt:ÎºlÉiÉÒ

1 2 4 3 5 6 7
¤ÉÒ-1/BSÉ+Éä/१२६      ºÉxÉ 
१४-१५              द 
२२ ०८ २०१४1st & final Bil MB No. 

Ad -
10.00 9.50
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Gò.

EòÉ¨ÉÉSÉä xÉÉÆ´É |É¶ÉÉºÉEòÒªÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ ÊnùxÉÉÆEò +ÆnùÉVÉ{ÉjÉEòÒªÉ 
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EòÉ¨ÉÉSÉÒ ºÉt:ÎºlÉiÉÒ

1 2 4 3 5 6 7
१ रटघर येथे ःमशानभूमी कडे जाणारा 

रःता करणे ता. पनवेल.
ÊxÉªÉÉäVÉxÉ/EòÉªÉÉÇ-1 /९५६/2014 Ênùò 

११/०७/२०१४
6.00 सारंग आमरचि 

पाट ल ६.००
काम ूगतीत

2 उसल  ते िशवकर मोहो-पाली पयत रःता 
करणे ता. पनवेल.

ÊxÉªÉÉäVÉxÉ/EòÉªÉÉÇ-1 /९५६/2014 Ênùò 
११/०७/२०१४ 10.00  १०.०० काम ूगतीत

३ दुंदरेपाडा ते गणपती घाटपयतचा रःता 
काँब ट करण करणे ता. पनवेल.

ÊxÉªÉÉäVÉxÉ/EòÉªÉÉÇ-1 /९५६/2014 Ênùò 
११/०७/२०१४ 10.00

कु पयौी वासूदेव 
माळ

१०.०० काम ूगतीत
4 उसल  (माम.प. उमरोली) येथे ौी. संतोश 

ठाकूर ते ौी.काशीनाथ डांगरकर यां या 
घरापयत रःता काँब ट करण करणे व 
गटार बांधणे ता. पनवेल

ÊxÉªÉÉäVÉxÉ/EòÉªÉÉÇ-1/1193/2014 Ênùò 
13.08.2014

7.00
ःव नील सुिनल 

घरत

¤ÉÒ-1/BSÉ+Éä/225
Ênù.1२.०९.201४
              सन  २०१४ -१५

७.००
      िनतीन काटवले    

     काम ूगतीत

५   मा.पं. दूंदरे िशवणसई येथे रःता 
काँब ट करण करणे ता. पनवेल ÊxÉªÉÉäVÉxÉ/EòÉªÉÉÇ-1/1193   /2014 

Ênùò 13.08.2014
5.67 नॆता दामाजी 

जांभळे
५.६७

काम ूगतीत
6 मा.पं. दूंदर  िशवणसई (आंबेवाड ) येथे 

समाजमं दर बांधणे. ता. पनवेल.
ÊxÉªÉÉäVÉxÉ/EòÉªÉÉÇ-1/1193 /2014 Ênùò 

13.08.2014
4.93 आशीष 

कमलाकर 
ताईपाट ल

¤ÉÒ-1/BSÉ+Éä/२३२ सन
२०१४-१५ Ênù.1२.०९.201४

४.००
काम ूगतीत

43.60 ४२.६७
७ मौजे वाकड  येथे मुःलीम कॄःतानाला 

संर  क िभंत बांधणे ता.पनवेल.
ÊxÉªÉÉäVÉxÉ/EòÉªÉÉÇ-1/1193 /2014 Ênùò 

13.08.2014
6.00 कु. दपाली 

ौीपती कांबळे 6.00 काम ूगतीत

 +É¨ÉnùÉ®úÉÆSÉÉ ºlÉÉÊxÉEò Ê´ÉEòÉºÉ EòÉªÉÇGò¨É 2014-15

 आमदारांचा ःथािनक वकास कायबम २०१३-१४

१८ JÉÉ±ÉSÉÉ {ÉÉb÷É (iÉÉäb÷®äú OÉÉ.{ÉÆ.) ªÉälÉä ®úºiªÉÉ´É®ú 
{Éä´½þ®ú ¤±ÉÉìEò ¤ÉºÉÊ´ÉhÉä iÉÉ. {ÉxÉ´Éä±É

िनयोजन/काया-१ २०१४        द. 
१४.०२.२०१४

10.00 ौी. क पेश 
राम गोजे 9.50 काम ूगतीत
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8 मौजे देवद येथे वसजन घाट  बांधणे 
ता.पनवेल.

ÊxÉªÉÉäVÉxÉ/EòÉªÉÉÇ1/1193 /2014 Ênùò 
13.08.2014

5.00 वनायक 
मोतीराम पाट ल ¤ÉÒ-1/BSÉ+Éä/३२१सन २०१४-

१५ Ênù.1२.०९.201४
0.00 काम चालु नाह

९ कुंभ टेकड  (मा.पं. मालडुंगी) येथे जाणारा 
रःता काँब ट करण करणे. ता. पनवेल.

ÊxÉªÉÉäVÉxÉ/EòÉªÉÉÇ-1/1193 /2014 Ênùò 
13.08.2014

2.85 ौी गणेश 
बालाजी हाऽे ¤ÉÒ-1/BSÉ+Éä/२३३सन २०१४-

१५ Ênù.1२.०९.201४
2.85 काम ूगतीत

10 वारदोली (ग.ृमा.पं. वारदोली) येथे गणपती 
वसजन घाट बांधणे.  ता. पनवेल ÊxÉªÉÉäVÉxÉ/EòÉªÉÉÇ-1/ अिलबाग/ 

१२१७/2014  Ênùò 1४.08.2014
1.50 ःव नील सुिनल 

घरत
बी-१/एच.ओ. -३२३ द. 

२१/१०/२०१४ 1.50 काम ूगतीत

11 मालडूंगे  (मा.पं. मालडूंगे) येथे सामा जक 
सभागहृ बांधणे. ता. पनवेल ÊxÉªÉÉäVÉxÉ/EòÉªÉÉÇ-1/ अिलबाग/ 

१२१७/2014  Ênùò 1४.08.2014
5.00 जागा उपल ध नाह

12 िभंगार (बौ दवाड  ) येथे यायामशाळा 
बांधणे. ता. पनवेल.

ÊxÉªÉÉäVÉxÉ/EòÉªÉÉÇ-1/1230/2014 Ênùò   
16.08.2014

5.00 वनायक 
मोतीराम पाट ल

बी-१/एच.ओ. -३४८ 1.00 काम ूगतीत

13 रोडपाली येथे ःमशानभूमी शेड बांधणे. ता. 
पनवेल.

ÊxÉªÉÉäVÉxÉ/EòÉªÉÉÇ-1/1230/2014 Ênùò   
16.08.2014

5.66 ौी गणेश  
ूकाश जाधव ¤ÉÒ-1/BSÉ+Éä/२३१ सन

२०१४-१५ Ênù.1२.०९.201४
2.00 काम ूगतीत

14 ओवे कॄःतान अंतगत कामे करणे. (पे हर 
लॉक बस वणे) ता. पनवेल.

ÊxÉªÉÉäVÉxÉ/EòÉªÉÉÇ-1/1230/2014 Ênùò   
16.08.2014

7.55 क पेश राम जोगे 7.50 काम ूगतीत
15 ओवे पेठ येथे पे हर लॉक बस वणे ÊxÉªÉÉäVÉxÉ/EòÉªÉÉÇ-1/1230/2014 Ênùò   

16.08.2014
4.70 २५१५ म ये काम 

मंजूर अस यामुळे 
सदर काम र  केलेले 

16 डोगरे पाडा येथे कमाणी पासून ते 
शाळेपयत पे हर लॉक बस वणे ÊxÉªÉÉäVÉxÉ/EòÉªÉÉÇ-1/1230/2014 Ênùò   

16.08.2014
6.60 २५१५ म ये काम 

मंजूर अस यामुळे 
सदर काम र  केलेले 

आहे
17 पाली खुद येथे (वांगणी तफ वाजे मु.मा.प.) 

सेथे ःमशानभूमी बांधकाम करणे ता. 
पनवेल.

ÊxÉªÉÉäVÉxÉ/EòÉªÉÉÇ-1/1230/2014 Ênùò   
16.08.2014

7.00 वनायक 
मोतीराम पाट ल

बी-१/एच.ओ. - २१० द. 
२८/०८/२०१४

६.९८ काम पूण अंितम देयक 
अदा फेॄवार  २०१५

18 मौजे वाकड  ःमशानभूमी पयत  पे हर 
लॉक बस वणे ता. पनवेल.

ÊxÉªÉÉäVÉxÉ/EòÉªÉÉÇ-1/1230/2014 Ênùò   
16.08.2014

6.00 कु. दपाली 
ौीपती कांबळे

६.००
काम ूगतीत

62.86 २७.८५

19 मौजे पडघे गावात शिनवार अजनु भोईर 
यांचे घर ते चंिकांत भोईर यां या घरापयत 
पे हर लॉक बस वणे ता. पनवेल.

ÊxÉªÉÉäVÉxÉ/EòÉªÉÉÇ-1/1230/2014 Ênùò   
16.08.2014

6.60 क पेश राम जोगे ५.५०
काम ूगतीत
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116.97
२० मौजे वाजे अ दवासीवाड  अंतगत रःता 

करणे ता. पनवेल ÊxÉªÉÉäVÉxÉ/EòÉªÉÉÇ-1/ १३४६/२०१४ 

Ênùò२६/०८/२०१४ 2.86
कु. दपाली 
ौीपती कांबळे

२.८५ काम ूगतीत
२१ छोट  धामणी मालडूंगे येथे सामा जक 

सभागहृ बांधणे ता. पनवेल.
ÊxÉªÉÉäVÉxÉ/EòÉªÉÉÇ-1/ १३४६/२०१४   

Ênùò २६/०८/२०१४ 4.96
कु.पायौी 
वासुदेव माळ 0 काम  सु  नाह

२२ वाजे येथे यायामशाळा बांधणे. ता.पनवेल. ÊxÉªÉÉäVÉxÉ/EòÉªÉÉÇ-1/ १३४६/२०१४   

Ênù ò२६/०८/२०१४ 5.00
सारंग आमरचि 
पाट ल 0

काम  सु  नाह

२३ मौजे नेरे येथे ःमशानभूमी शेड बांधणे. ता. 
पनवेल.

ÊxÉªÉÉäVÉxÉ/EòÉªÉÉÇ-1/ १३४६/२०१४   

Ênù ò२६/०८/२०१४ 7.00
योगेश बाळकृंण 
पाट ल 0 काम सु  नाह  कामात 

बदल अपे ीत आहे.

२४ उमरोली येथे द ू माळ  ते ौी.भरत माळ  
अंतगत रःता काँब ट करण करणे. ता. 
पनवेल.

ÊxÉªÉÉäVÉxÉ/EòÉªÉÉÇ-1/ १३४६/२०१४ 

Ênù. ò२६/०८/२०१४ 5.00
अतीश अर वंद 
बोडके ५.००

काम ूगतीत

२५ खानाव येथे मा ती मं दर ते ौी. भगवान 
ह रभाउ वारदे यां या घरापयत रःता 
काँब ट करण करणे. ता. पनवेल.

ÊxÉªÉÉäVÉxÉ/EòÉªÉÉÇ-1/ १३४६/२०१४ 

Ênùò२६/०८/२०१४ 7.00
0

िन वदा ःथरावर

२६ ह रमाम (मा. पं. ह रमाम) येथे अंतगत 
रःता काँब ट करण करणे. व गटार 
बांधकाम करणे. ता. पनवेल.

ÊxÉªÉÉäVÉxÉ/EòÉªÉÉÇ-1/ १३४६/२०१४ 

Ênùò२६/०८/२०१४ 8.00
0

िन वदा ःथरावर

२७ वाजे ःटॉप ते सं दप जळे यां या घरापयत 
रःता काँब ट करण करणे. ता. पनवेल ÊxÉªÉÉäVÉxÉ/EòÉªÉÉÇ-1/ १३४६/२०१४ 

Ênùò२६/०८/२०१४
7.00 योगेश बाळकृंण 

पाट ल ७.००
काम ूगतीत

२८ िॅंगार  येथे कराड  सामा जक मं दराचे 
बांधकाम करणे. ता. पनवेल.

ÊxÉªÉÉäVÉxÉ/EòÉªÉÉÇ-1/ १३४६/२०१४ 

Ênùò२६/०८/२०१४
10.00 0 काम र  कर यात 

आलेले आहे.

२०.३५
२९ कळंबोली येथील से टर ३ई ौी. गणेश 

अपाटमट ओनस. के.एल ६ इमारत ब.८ ते 
१७ या सोसायट  समोर पे हर लॉक 
बस वणे. ता. पनवेल.

ÊxÉªÉÉäVÉxÉ/EòÉªÉÉÇ-1/ १३४६/२०१४ 

Ênùò२६/०८/२०१४
5.00 अमर पाट ल 

कंळबोली
५.००

काम ूगतीत
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३० कळंबोली येथील से टर १० सुय दयको 
ऑप. हौ. सो.  मया. ब ड ंग नं. सी ३ ते 
सी. ७ लॉट नं. २५ सोसायट  समोर पे हर 
लॉक बस वणे. ता. पनवेल.

ÊxÉªÉÉäVÉxÉ/EòÉªÉÉÇ-1/ १३४६/२०१४ 

Ênùò२६/०८/२०१४
3.00 अमर पाट ल 

कंळबोली
३.००

काम ूगतीत

३१ कळंबोली येथील से टर ०६ आिशष को. 
ऑप. हौ. सो.  मया. एफ. ६७, ई ६८, ई ६९, 
ई ७०, ई ७१, जी ७२, सोसायट  समोर 
पे हर लॉक बस वणे. ता. पनवेल.

ÊxÉªÉÉäVÉxÉ/EòÉªÉÉÇ-1/ १३४६/२०१४ 

Ênùò२६/०८/२०१४
3.00 अमर पाट ल 

कंळबोली
३.००

काम ूगतीत

३२ कळंबोली येथील से टर ०८ स यम को.  
ऑप. हौ. सो.  लॉट नं. १७ या सोसायट  
समोर पे हर लॉक बस वणे. ता. पनवेल.

ÊxÉªÉÉäVÉxÉ/EòÉªÉÉÇ-1/ १३४६/२०१४ 

Ênùò२६/०८/२०१४
3.00 अमर पाट ल 

कंळबोली
३.००

काम ूगतीत

३३ कळंबोली येथील से टर १४ साईराज 
सहकार  गहृिनमाण संःथा मया, लॉट नं. 
ए १ या सोसायट  समोर पे हर लॉक 
बस वणे. ता. पनवेल.

ÊxÉªÉÉäVÉxÉ/EòÉªÉÉÇ-1/ १३४६/२०१४ 

Ênùò२६/०८/२०१४
2.00 अमर पाट ल 

कंळबोली
२.००

काम ूगतीत

३४ कळंबोली येथील से टर ०५ महावीर 
लाझा को. ऑप. हौ. सो. लॉट नं. ११ या 
सोसायट  समोर पे हर लॉक बस वणे. ता. 
पनवेल.

ÊxÉªÉÉäVÉxÉ/EòÉªÉÉÇ-1/ १३४६/२०१४ 

Ênùò२६/०८/२०१४
3.00 अमर पाट ल 

कंळबोली
३.००

काम ूगतीत

३५ कळंबोली येथील से टर ४ ई ौी. मोरे र 
ओनस असो. ब ड ंग नं. २५ ते ३२ या 
सोसायट  समोर पे हर लॉक बस वणे. ता. 
पनवेल.

ÊxÉªÉÉäVÉxÉ/EòÉªÉÉÇ-1/ १३४६/२०१४ 

Ênùò२६/०८/२०१४
2.00 अमर पाट ल 

कंळबोली
२.००

काम ूगतीत

३६ कळंबोली येथील से टर ५ ई लोटस 
अपाटमट ओनस असो. के.एल. ४ ब ड ंग 
नं. १ ते ८ या सोसायट  समोर पे हर लॉक 
बस वणे. ता. पनवेल.

ÊxÉªÉÉäVÉxÉ/EòÉªÉÉÇ-1/ १३४६/२०१४ 

Ênùò२६/०८/२०१४
3.00 अमर पाट ल 

कंळबोली
३.००

काम ूगतीत

३७ कळंबोली येथील से टर ५ ई ओंकर  
ओनस असो. के.एल १ टाईप ए गपृ नं. ५ 
या सोसायट  समोर पे हर लॉक बस वणे. 
ता. पनवेल.

ÊxÉªÉÉäVÉxÉ/EòÉªÉÉÇ-1/ १३४६/२०१४ 

Ênùò२६/०८/२०१४
3.00 अमर पाट ल 

कंळबोली
३.००

काम ूगतीत

३८ कळंबोली येथील से टर ५ ई ौी. गणेश 
ओनस असो. के.एल १ टाईप या सोसायट  
समोर पे हर लॉक बस वणे. ता. पनवेल.

ÊxÉªÉÉäVÉxÉ/EòÉªÉÉÇ-1/ १३४६/२०१४ 

Ênùò२६/०८/२०१४
3.00 अमर पाट ल 

कंळबोली
३.००

काम ूगतीत
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®úCEò¨É

`äöEäòÆònùÉ®úÉSÉä 
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EòÉªÉÉÇ®Æú¦É +Énäù¶É ÊnùxÉÉÆEò EòÉ¨ÉÉSÉÉ JÉSÉÇ (¯û. 
±ÉIÉ) 

EòÉ¨ÉÉSÉÒ ºÉt:ÎºlÉiÉÒ

३९ कळंबोली येथील से टर ६ ई ौी. द   
ओनस असो. के.एल २ ब ड ंग नं. १७ ते 
३२ या सोसायट  समोर पे हर लॉक 
बस वणे. ता. पनवेल.

ÊxÉªÉÉäVÉxÉ/EòÉªÉÉÇ-1/ १३४६/२०१४ 

Ênùò२६/०८/२०१४ 3.00

अमर पाट ल 
कंळबोली

३.००
काम ूगतीत

४० चेरवली (मा.पं. वाजे) येथे अंतगत रःता 
करणे. ता. पनवेल.

ÊxÉªÉÉäVÉxÉ/EòÉªÉÉÇ-1 /1489/2014 Ênùò 
05/०9/२०१४ 4.00

सारंग आमरचि 
पाट ल ४.००

काम ूगतीत
४१ पनवेल नगरप ररषद ूभाग ब. १ माउली 

को. ऑप.हौ. सोसायट . रः यावर संर क 
िभंत बांधणे.

ÊxÉªÉÉäVÉxÉ/EòÉªÉÉÇ-
1/अिलबाग/१५५१/२०१४ Ênùò 

०६/०९/२०१४ 5.00

५.००
काम ूगतीत

18.00

४२.००

१४२.३७

२०२.०७ २९.६१ १७२.४६

142.37

३०.०९

२०२.०७

मंजूर व ूगतीत असले या वर ल याद  ूमाणे कामावर माच २०१५ पयत अपे ती खच

परत ( Surrender) करावी लागणार  र कम .

एकूण

१
१८८  पनवेल वधानसभा मतदार सघ एकूण बजेट तरतूद सन      २०१४-१५ एकूण वतर त तरतूद माहे फेॄुवार  पयत २०१५ 

पयतचा खच एकूण अपे ीत खच


