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1 कराड को प 2019-20 मौजे बनवडी येथे साठवण बंधारा बांधणे 19.12.2019 22.08 17.00 3.60 22.08 0.00 0.00 0.00 काम र

2 कराड सामा य 2020-21 मौजे येणपे  येथे  साठवण बंधारा बांधणे 05.02.2021 6.04 3.86 1.00 4.85 0.00 0.00 0.00 र  तावीत

3 कराड सामा य 2020-21 मौजे िशबेवाडी (ता ख) साठवण बंधारा बांधणे 05.02.2021 9.60 6.17 1.50 7.69 0.00 8.88 8.88 काम पूण

4 कराड सामा य 2020-21 मौजे पवारवाडी (ता ख) साठवण बंधारा बांधणे 05.02.2021 6.56 4.46 1.00 5.26 0.00 6.18 6.18 काम पूण

5 कराड सामा य 2020-21 मौजे अंतवडी येथील   पाझर तलाव दु ती करणे 26.03.2021 24.99 120.00 25.50 20.10 10.67 9.43 20.10 काम पूण

6 कराड को प 2020-21 मौजे कामथी पाझर तलाव दु ती करणे 17.03.2021 33.45 135.00 28.60 28.42 20.96 6.99 27.95 काम पूण

7 कराड को प 2020-21 मौजे डेळेवाडी येथे साठवण बंधारा बांधणे 17.03.2021 18.29 10.77 2.00 16.05 0.00 15.90 15.90 काम पूण

8 कराड सामा य 2021-22 मौजे अंधारवाडी   येथे साठवण बंधारा बांधणे 03.08.2021 19.44 11.73 2.50 0.00 0.00 0.00 काम सु  नाही

9 कराड सामा य 2021-22 मौजे मसूर  येथे साठवण बंधारा बांधणे 03.08.2021 19.21 11.44 2.40 15.08 0.00 0.00 0.00 काम सु  नाही

10 कराड सामा य 2021-22 मौजे कालगाव येथे साठवण बंधारा बांधणे 03.08.2021 18.73 11.13 2.40 17.47 0.00 17.43 17.43 काम पूण

11 कराड सामा य 2021-22
मौजे बो ेवाडी (अकाईचीवाडी ) येथे साठवण बंधारा 
बांधणे

03.08.2021 23.06 14.48 3.00 0.00 0.00 0.00 िनवीदा कायवाहीत

12 कराड सामा य 2021-22
मौजे येणपे (दळे हारकी ) येथील  पाझर तलाव 
दु ती करणे

03.08.2021 18.41 154.00 32.62 0.00 0.00 0.00 िनवीदा कायवाहीत

13 कराड को प  2021-22
मौजे बाबरमाची ( डॉ. शदे शेताजवळ)  येथे साठवण 
बंधारा बांधणे

03.08.2021 20.81 12.36 2.60 0.00 0.00 0.00 काम सु  नाही

14 कराड को प  2021-22 मौजे बामणवाडी  येथे साठवण बंधारा बांधणे 03.08.2021 14.41 9.13 2.00 11.35 0.00 0.00 0.00 काम सु  नाही
15 कराड को प  2021-22 मौजे कामथी येथे साठवण बंधारा बांधणे 03.08.2021 10.60 6.39 1.40 8.86 0.00 8.85 8.85 काम पूण
16 कराड को प  2021-22 मौजे पाडळी  येथे साठवण बंधारा बांधणे 03.08.2021 16.81 10.08 2.13 14.28 0.00 14.28 14.28 काम पूण

लघुपाटबंधारे िवभाग िज हा पिरषद सातारा
सवसाधारण िज हा वा षक योजना   1 एि ल 2022 ची पूण/अपूण कामे
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17 कोरेगाव को प 2019-20 मौजे िचलेवाडी पाझर तलाव दु त करणे 30.08.2019 45.25 170.58 45.25 45.25 19.68 0.00 19.68 75  ट के काम पूण

18 कोरेगाव सामा य 2020-21
मौजे जाधववाडी  (जुना ओढा )येथील साठवण बंधारा 
  दु ती करणे

17.03.2021 3.00 5.00 2.00 2.43 0.00 0.00 0.00 काम पूण देयक बाकी

19 कोरेगाव सामा य 2020-21 मौजे आसनगाव  येथील पाझर तलाव   दु ती करणे 17.03.2021 13.33 143.00 29.50 10.20 3.09 5.01 8.10 काम पूण

20 कोरेगाव सामा य 2020-21 मौजे सकलवाडी  येथील पाझर तलाव   दु ती करणे 17.03.2021 10.18 138.00 30.00 8.19 0.00 0.00 0.00  काम सु

21 कोरेगाव सामा य 2020-21 मौजे भंडारमाची येथील  पाझर तलाव दु ती करणे 26.03.2021 21.15 166.12 40.00 13.39 0.00 16.45 16.45 काम पूण

22 कोरेगाव सामा य 2020-21 मौजे चौधरवाडी  येथील  पाझर तलाव दु ती करणे 26.03.2021 21.95 184.00 39.00 13.95 0.00 0.00 0.00 काम सु

23 कोरेगाव को प 2020-21 मौजे बोधेवाडी येथील साठवण बंधारा दु ती करणे 17.02.2021 6.41 8.00 2.10 6.04 0.00 5.98 5.98 काम पूण

24 कोरेगाव को प 2020-21
मौजे पपोडे ब.ु (जननीचा ओढा ) येथील साठवण 
बंधारा दु ती करणे

26.03.2021 5.60 7.00 2.00 4.53 0.00 5.22 5.22 काम पूण

25 कोरेगाव को प 2020-21
मौजे सोनके(नळीचा ) येथील पाझर तलाव दु ती 
करणे

17.02.2021 6.58 72.00 15.25 4.03 0.00 0.00 0.00  काम सु  नाही

26 कोरेगाव को प 2020-21 मौजे हासेवाडी येथील को.प.बंधारा दु ती करणे 17.02.2021 7.10 10.00 2.20 6.68 0.00 6.62 6.62 काम पूण

27 कोरेगाव को प 2020-21
मौजे आझादपूर (काटेव ती ) येथील साठवण बंधारा 
दु ती करणे

17.02.2021 7.29 8.00 3.00 5.89 0.00 0.00 0.00 काम पूण देयक बाकी

28 कोरेगाव को प 2020-21
मौजे पपोडे ब.ु (इनाम ओढा ) येथील साठवण बंधारा 
दु ती करणे

17.02.2021 5.90 8.00 2.50 4.78 0.00 0.00 0.00 काम पूण देयक बाकी

29 कोरेगाव सामा य 2021-22 मौजे राऊतवाडी   येथील पाझर तलाव    दु ती करणे 03.08.2021 14.91 95.00 20.12 9.86 0.00 13.88 13.88 काम पूण

30 कोरेगाव सामा य 2021-22
मौजे बोरगाव ट.  येथील पाझर तलाव नं.1   दु ती 
करणे

03.08.2021 13.43 86.90 18.41 8.55 0.00 0.00 0.00 काम सु  नाही

31 कोरेगाव सामा य 2021-22
मौजे नलवडेवाडी (ता.)   येथील पाझर तलाव  दु ती 
करणे

03.08.2021 21.00 82.00 17.38 0.00 0.00 0.00 िनवीदा कायवाहीत

32 कोरेगाव को प  2021-22 मौजे सोनके येथील बंधारा   दु ती करणे 03.08.2021 5.97 8.00 1.90 4.78 0.00 0.00 0.00 काम सु  नाही

33 कोरेगाव को प  2021-22
मौजे हसेवाडी (मळयाचा) येथील बंधारा   दु ती 
करणे

03.08.2021 6.30 10.00 2.25 5.94 0.00 5.66 5.66 काम पूण

34 कोरेगाव को प  2021-22 मौजे अनभुलेवाडी   येथील बंधारा   दु ती करणे 03.08.2021 6.67 7.00 2.10 5.36 0.00 0.00 0.00 काम पूण देयक बाकी

35 कोरेगाव को प  2021-22
मौजे िक हई (बोडके शेताजवळ ) येथील बंधारा   
दु ती करणे

03.08.2021 6.35 6.50 2.10 5.05 0.00 4.99 4.99 काम पूण

36 कोरेगाव को प  2021-22
मौजे तडवळे सं.कोरेगाव  येथील को.प.बंधारा   
दु ती करणे

03.08.2021 10.74 8.00 2.10 8.75 0.00 0.00 0.00 काम पूण देयक बाकी

37 कोरेगाव को प  2021-22
मौजे एकंबे (सळवी ओढयावरील ) येथील बंधारा   
दु ती करणे

03.08.2021 5.62 4.50 1.40 0.00 0.00 0.00 िनवीदा कायवाहीत
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38 खंडाळा सामा य 2019-20 मौजे कोपड येथे साठवण बंधारा बांधणे    सु मा 14.08.2019 60.52 56.00 20.00 60.52 33.04 0.00 33.04 काम पूण देयक बाकी
39 खंडाळा को प 2020-21 मौजे आदंोरी येथे  साठवण बंधारा बांधणे 17.02.2021 18.30 18.79 4.00 14.66 0.00 0.00 0.00 र  तावीत
40 खंडाळा को प 2020-21 मौजे झगलवाडी  येथे  साठवण बंधारा बांधणे 17.03.2021 24.87 21.73 6.25 20.85 0.00 20.85 20.85 काम पूण

41 खंडाळा सामा य 2021-22
मौजे िशरवळ (पांडवदरा) येथील पाझर तलाव दु ती 
करणे

03.08.2021 5.13 46.98 10.00 3.36 0.00 0.00 0.00 काम पूण देयक बाकी

42 खंडाळा सामा य 2021-22 मौजे का हवडी  येथे साठवण  बंधारा बांधणे 03.08.2021 15.50 11.40 2.42 14.44 0.00 14.38 14.38 काम पूण

43 खंडाळा को प  2021-22
मौजे गुठाळे (जानुबाई मंदीराजवळ) येथील ाम तलाव 
 दु ती करणे

03.08.2021 5.00 45.00 9.53 4.70 0.00 4.65 4.65 काम पूण

44 खंडाळा को प  2021-22 मौजे लोणंद कापडगाव   येथील   बंधारा दु ती करणे 03.08.2021 12.50 47.60 10.08 9.75 0.00 0.00 0.00 काम सु  नाही

45 खंडाळा को प  2021-22 मौजे हरळी येथील पाझर तलाव  दु ती करणे 03.08.2021 5.45 71.62 15.17 0.00 0.00 0.00 िनवीदा कायवाहीत

46 खटाव को प 2020-21 मौजे द ज येथे  साठवण बंधारा बांधणे 05.02.2021 13.95 13.73 2.91 11.19 0.00 13.13 13.13 काम पूण

47 खटाव को प 2020-21
मौजे िवसापूर (तळीपाळी ओढा ) येथे  साठवण बंधारा  
बांधणे

26.03.2021 10.90 11.91 2.52 8.77 0.00 0.00 0.00 काम पूण

48 खटाव सामा य 2021-22
मौजे राजापूर (राज  घाडगे शेताजवळ) येथील बंधारा 
दु ती करणे

03.08.2021 6.24 22.00 4.66 5.87 0.00 5.87 5.87 काम पूण

49 खटाव सामा य 2021-22 मौजे हुसेनपूर  येथील  पाझर तलाव दु ती करणे 03.08.2021 9.93 65.98 13.30 7.84 0.00 0.00 0.00 काम सु

50 खटाव सामा य 2021-22
मौजे खातगणु ( राम ओढयावर रामदास लावंड यांचे 
शेतालगत )  येथे साठवण बंधारा बांधणे

03.08.2021 16.54 14.01 2.97 0.00 0.00 0.00 िनवीदा कायवाहीत

51 खटाव सामा य 2021-22
मौजे मायणी ( वाघाचा मळा)  येथे साठवण बंधारा 
बांधणे

03.08.2021 17.09 12.89 2.73 13.42 0.00 16.09 16.09 काम पूण

52 खटाव सामा य 2021-22
मौजे पाचवड ( कठरेवाडी )  येथे साठवण बंधारा 
बांधणे

03.08.2021 11.47 9.20 1.95 9.00 0.00 0.00 0.00 काम सु  नाही

53 खटाव सामा य 2021-22
मौजे पळशी  ( चौगुलकी व ती पा.पु.िवहीरी या पूवस 
भरत खाशाबा पवार शेतालगत)  येथे साठवण बंधारा 
बांधणे

03.08.2021 12.47 10.17 2.16 0.00 0.00 0.00 िनवीदा कायवाहीत

54 खटाव सामा य 2021-22
मौजे बुध  (खराटे व ती ) येथील साठवण  बंधारा 
दु ती करणे

03.08.2021 4.55 18.00 3.81 0.00 0.00 0.00 िनवीदा कायवाहीत

55 खटाव को प  2021-22
मौजे कोकराळे  (चौकीचा आंबा ) येथील बंधारा 
दु ती करणे

03.08.2021 8.67 39.00 8.26 6.79 0.00 8.12 8.12 काम पूण

56 खटाव को प  2021-22
मौजे मोराळे ( मधला मळा )  येथे साठवण बंधारा 
बांधणे

03.08.2021 17.52 15.28 3.24 13.80 0.00 0.00 0.00 काम सु  नाही

57 खटाव को प  2021-22 मौजे आवारवाडी   येथील  पाझर तलाव दु ती करणे 03.08.2021 9.19 42.00 8.89 6.09 0.00 7.36 7.36 काम पूण

58 खटाव को प  2021-22 मौजे मांजरवाडी   येथील  पाझर तलाव दु ती करणे 03.08.2021 5.48 145.00 30.72 5.14 0.00 4.94 4.94 काम पूण
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59 खटाव को प  2021-22
मौजे  िसदधे वर  कुरोली येथील वळण बंधारा दु ती 
करणे

03.08.2021 7.93 37.00 7.83 0.00 0.00 0.00 िनवीदा कायवाहीत
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60 जावली सामा य 2021-22 मौजे फळणी येथे पाट बांधणे 03.08.2021 9.67 8.00 1.70 7.89 0.00 0.00 0.00 काम सु

61 जावली सामा य 2021-22 मौजे रायगाव येथे साठवण  बंधारा बांधणे 03.08.2021 19.46 11.54 2.44 15.33 0.00 0.00 0.00 काम सु  नाही

62 जावली सामा य 2021-22 मौजे आपटी (देवकंुड)  येथे वळण  बंधारा बांधणे 03.08.2021 15.63 11.60 2.50 0.00 0.00 0.00 िनवीदा कायवाहीत

63 जावली को प  2021-22 मौजे गांजे   येथील को.प. बंधारा  दु ती करणे 03.08.2021 14.32 16.78 3.90 11.31 0.00 13.25 13.25 काम पूण

64 पाटण सामा य 2020-21
मौजे भैरेवाडी (ढोरोशी ) येथे  वळण बंधारा तथा हौद 
बांधणे

17.02.2021 16.54 10.00 3.50 13.15 0.00 15.41 15.41 काम पूण

65 पाटण को प 2020-21 मौजे पाडळोशी  येथे  वळण बंधारा बांधणे 17.02.2021 12.03 10.00 3.10 9.76 0.00 0.00 0.00  काम सु

66 पाटण को प 2020-21
मौजे आरल-िनवकणे  येथे साठवण बंधारा तथा हौद 
बांधणे

17.02.2021 7.15 5.00 2.90 6.73 0.00 6.73 6.73 काम पूण

67 पाटण को प 2020-21
मौजे कळंबे  येथे शेतीसाठी पा याचे आडवे पाट  
बांधणे

17.03.2021 11.21 7.50 2.50 8.98 4.10 0.00 4.10 काम सु

68 पाटण को प 2020-21 मौजे मालोशी (डोणी ) येथे  शेतीपाट बांधणे 17/03/2021 7.24 5.25 1.80 5.98 0.00 3.76 3.76 काम सु

69 पाटण को प 2020-21 मौजे गारवडे  येथील वळण बंधारा दु ती करणे 17.03.2021 18.61 64.50 6.50 14.96 8.59 0.00 8.59 काम सु

70 पाटण सामा य 2021-22
मौजे जवरातवाडी (भारसाखळे ) येथे साठवण हौद व 
शेतीसाठी पाट बांधणे

03.08.2021 10.00 0.00 1.90 7.94 0.00 9.42 9.42 काम पूण

71 पाटण सामा य 2021-22
मौजे मुसुगडेवाडी (पाडळोशी  ) येथे साठवण हौद व 
शेतीसाठी पाट बांधणे

03.08.2021 15.63 0.00 3.05 12.43 0.00 11.47 11.47 काम सु

72 पाटण सामा य 2021-22
मौजे हारवंड येथे साठवण हौद व शेतीसाठी पाट 
बांधणे

03.08.2021 15.62 9.25 3.35 0.00 0.00 0.00 िनवीदा कायवाहीत

73 पाटण सामा य 2021-22
मौजे आरल चाफोली  येथे साठवण हौद व शेतीसाठी 
पाट बांधणे

03.08.2021 12.66 8.00 2.85 0.00 0.00 0.00 िनवीदा कायवाहीत

74 पाटण सामा य 2021-22 मौजे वाघळवाडी (ढोरोशी ) येथे  शेतीसाठी पाट बांधणे 03.08.2021 12.66 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 िनवीदा कायवाहीत

75 पाटण को प  2021-22 मौजे मरळोशी येथे शेती पाट बांधणे 03.08.2021 11.83 0.00 7.00 9.33 0.00 11.12 11.12 काम पूण

76 पाटण को प  2021-22
मौजे पाडळोशी  येथे  वळण बंधारा दु ती तथा पाट 
बांधणे

03.08.2021 11.49 32.75 9.05 10.72 0.00 10.72 10.72 काम पूण

77 पाटण को प  2021-22 मौजे कडवे खुद येथे शेतीसाठी पाट बांधणे 03.08.2021 10.32 0.00 3.00 8.16 0.00 0.00 0.00 काम सु  नाही

78 पाटण को प  2021-22
मौजे करपेवाडी (काळगाव) येथे  वळण बंधारा 
दु ती करणे

03.08.2021 9.67 28.75 8.00 9.11 0.00 9.10 9.10 काम पूण

79 पाटण को प  2021-22 मौजे जरेवाडी येथील साठवण तलाव दु ती करणे 03.08.2021 6.25 20.00 4.25 0.00 0.00 0.00 िनवीदा कायवाहीत



 
अ.

.
तालुका लेखाशीष कामाचे नांव

शासकीय 
मा यता िदनांक

शासकीय 
मा यता 

र कम( .लाखात)

नवीन व पुन थ िपत 
होणारा पाणीसाठा 

स.घ.मी.

नवीन व 
पुन थ िपत 

होणारी सचन 
मता  हे टर

मंजूर िनवीदा र कम  
लाखात

 2021-22 
मधील  खच

2022-23 मधील खच एकूण खच ( .लाखात)
कामाची सद थती (सिव तर 

िलिहणे)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



 
अ.

.
तालुका लेखाशीष कामाचे नांव

शासकीय 
मा यता िदनांक

शासकीय 
मा यता 

र कम( .लाखात)

नवीन व पुन थ िपत 
होणारा पाणीसाठा 

स.घ.मी.

नवीन व 
पुन थ िपत 

होणारी सचन 
मता  हे टर

मंजूर िनवीदा र कम  
लाखात

 2021-22 
मधील  खच

2022-23 मधील खच एकूण खच ( .लाखात)
कामाची सद थती (सिव तर 

िलिहणे)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

80 फलटण सामा य 2020-21
मौजे नबळक (मतकर व ती  ) येथे साठवण बंधारा 
बांधणे

17.02.2021 12.54 9.24 2.16 10.06 0.00 0.00 0.00 र  तावीत

81 फलटण सामा य 2020-21
मौजे िगरवी (ज ीचा मळा )  येथील  पाझर तलाव 
दु ती करणे

26.03.2021 9.80 64.00 18.00 6.05 8.78 0.45 9.23 काम पूण

82 फलटण सामा य 2021-22
मौजे वाठार न. ( लालोबा )  येथील ाम तलाव 
दु ती करणे

03.08.2021 7.73 65.98 13.98 5.15 0.00 0.00 0.00 काम सु  नाही

83 फलटण सामा य 2021-22
मौजे तरडफ ( सुतारकी )  येथील पाझर तलाव दु ती 
करणे

03.08.2021 6.40 56.35 11.94 4.26 0.00 5.44 5.44 काम पूण

84 फलटण सामा य 2021-22
मौजे वाखरी ( गुरवकी )  येथील ाम तलाव दु ती 
करणे

03.08.2021 12.79 55.60 11.78 11.75 0.00 11.12 11.12 काम पूण

85 फलटण सामा य 2021-22
मौजे वेळोशी ( वेळोशी खोरे )  येथील ाम तलाव 
दु ती करणे

03.08.2021 7.84 41.52 8.80 5.15 0.00 7.10 7.10 काम पूण

86 फलटण सामा य 2021-22
मौजे टाकुबाईचीवाडी  (पा.पु.िवहीर) येथे साठवण  
बंधारा बांधणे

03.08.2021 13.67 10.26 3.00 10.75 0.00 0.00 0.00 काम सु

87 फलटण सामा य 2021-22
मौजे िगरवी ( वाघजाई नं 1)  येथील पाझर तलाव 
दु ती करणे

03.08.2021 14.20 114.97 24.35  - 0.00 0.00 0.00 र  तावीत

88 फलटण सामा य 2021-22 मौजे हगणगाव (पांढर) येथे साठवण  बंधारा बांधणे 03.08.2021 23.40 17.25 3.66  - 0.00 0.00 0.00 र  तावीत

89 फलटण को प  2021-22
मौजे नांदल ( जांभळीचा मळा )  येथील पाझर तलाव 
दु ती करणे

03.08.2021 14.95 170.00 36.01 9.49 0.00 9.78 9.78 काम सु

90 फलटण को प  2021-22
मौजे कुरवली ब.ु ( तासगावकर शेत )  येथे साठवण 
बंधारा बांधणे

03.08.2021 15.67 11.40 3.10 11.97 0.00 11.81 11.81 काम पूण

91 फलटण को प  2021-22
मौजे कुरवली ब.ु ( जांभळीचा मळा )  येथील पाझर 
तलाव दु ती करणे

03.08.2021 8.15 136.78 28.97 7.68 0.00 7.68 7.68 काम पूण

92 फलटण को प  2021-22 मौजे उपळवे  येथील ाम तलाव नं.3 दु ती करणे 03.08.2021 7.46 55.60 11.78 5.29 0.00 0.00 0.00 काम सु  नाही

फलटण  एकूण 13 कामे 
93 म , वर को प 2020-21 मौजे आक पे मुरा येथे टोर टँक बांधणे 26.03.2021 5.00 0.00 2.30 4.17 0.00 0.00 0.00 काम सु
94 म , वर सामा य 2021-22 मौजे तळदेव  येथील बंधारा दु ती करणे 03.08.2021 7.70 7.75 3.60 7.25 0.00 6.37 6.37 काम पूण
95 म , वर सामा य 2021-22 मौजे बुरडाणी येथे टोर टँक बांधणे 03.08.2021 7.00 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 िनवीदा कायवाहीत
96 म , वर सामा य 2021-22 मौजे अहीर मुरा येथील टोर टँक बांधणे 03.08.2021 7.03 0.00 2.10 0.00 0.00 0.00 िनवीदा कायवाहीत
97 म , वर को प  2021-22 मौजे वारसोळी देव  येथील  बंधारा दु ती करणे 03.08.2021 8.00 8.70 2.60 6.34 0.00 0.00 0.00 काम सु  नाही
98 म , वर को प  2021-22 मौजे वारसोळी  कोळी  येथील टोर टँक बांधणे 03.08.2021 7.00 0.00 2.10 5.51 0.00 0.00 0.00 काम सु
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99 माण सामा य 2020-21 मौजे मोही पा त .2 पाझर तलाव दु ती करणे 26.03.2021 10.91 140.76 50.00 8.71 0.00 8.71 8.71 काम पूण

100 माण को प 2020-21
मौजे िबदाल (घानदराव ती शेजारील ओढयावर) 
साठवण बंधारा बांधणे

05.02.2021 8.97 9.19 5.00 7.18 0.00 0.00 0.00 काम सु  नाही

101 माण को प 2020-21 मौजे वडगाव कोकरेवाडी  पाझर तलाव दु ती करणे 17.02.2021 22.36 138.67 40.00 15.66 0.00 0.00 0.00 र  तावीत

102 माण को प 2020-21 मौजे जाशी कंुभारटेक येथे साठवण बंधारा बांधणे 17.03.2021 14.96 10.90 3.50 11.97 0.00 0.00 0.00 काम सु

103 माण को प 2020-21
मौजे िदवड (सावकार शेत, शाडूचा डोह) येथे साठवण 
बंधारा बांधणे

26.03.2021 21.61 24.64 5.20 17.32 0.00 0.00 0.00 काम सु  नाही

104 माण सामा य 2021-22 मौजे जाशी ( माड  ओढा)  येथे साठवण बंधारा बांधणे 08.03.2021 21.32 29.23 6.09 19.89 0.00 19.69 19.69 काम पूण

105 माण सामा य 2021-22
मौजे पाचवड  ( माळी ओढा)  येथे साठवण बंधारा 
बांधणे

08.03.2021 10.51 9.34 5.00 8.24 0.00 0.00 0.00 काम सु

106 माण सामा य 2021-22 मौजे आधंळी  ( कारहाळी)  येथे साठवण बंधारा बांधणे 08.03.2021 10.82 10.82 10.83 8.51 0.00 10.09 10.09 काम पूण

107 माण सामा य 2021-22
मौजे माड   ( तकुाराम पोळ व तीजवळ )  येथे 
साठवण बंधारा बांधणे

08.03.2021 13.94 16.93 6.09 0.00 0.00 0.00 िनवीदा कायवाहीत

108 माण सामा य 2021-22
मौजे वडगाव ( दडसवाडा)  येथील ाम तलाव 
दु ती करणे

08.03.2021 9.56 47.00 25.00 9.00 0.00 9.00 9.00 काम पूण

109 माण सामा य 2021-22 मौजे दानवलेवाडी  येथे साठवण बंधारा बांधणे 08.03.2021 13.73 12.32 2.61 0.00 0.00 0.00 िनवीदा कायवाहीत

110 माण को प  2021-22
मौजे सोकासन ( गलंडे डोह )  येथे साठवण बंधारा 
बांधणे

08.03.2021 17.64 15.89 6.00 16.46 0.00 16.46 16.46  काम पूण

111 माण को प  2021-22
मौजे कुरणेवाडी ( कावळयाचा आळा )  येथे साठवण 
बंधारा बांधणे

08.03.2021 13.24 16.45 6.09 10.41 0.00 12.08 12.08 काम पूण

112 माण को प  2021-22
मौजे इंजबाव ( मळशी शेत )  येथे साठवण बंधारा 
बांधणे

08.03.2021 13.97 5.33 6.09 0.00 0.00 0.00 िनवीदा कायवाहीत

113 वाई सामा य 2019-20
मौजे बावधन(वाघाची नळी कु ल ) येथे साठवण 
बंधारा बांधणे

29.08.2019 10.47 12.10 4.00 10.00 9.27 0.00 9.27 काम पूण देयक बाकी

114 वाई सामा य 2019-20 मौजे कवठे िव लवाडी येथे बंधारा दु ती करणे 14.11.2019 5.62 10.60 2.00 5.31 4.23 0.00 4.23 काम पूण देयक बाकी

115 वाई सामा य 2020-21 मौजे क ढावळे  येथील वळण  बंधारा दु ती करणे 17.03.2021 7.83 20.50 4.35 6.30 0.00 0.00 0.00 र  तावीत

116 वाई को प 2020-21 मौजे भुईंज वरचे चाहूर  येथे  साठवण बंधारा बांधणे 17.02.2021 10.59 12.00 4.15 8.47 0.00 0.00 0.00 काम सु  नाही

117 वाई को प 2020-21 मौजे जांब   येथे  साठवण बंधारा दु ती करणे 17.02.2021 7.66 17.00 5.50 6.16 0.00 7.21 7.21 काम पूण

118 वाई को प 2020-21
मौजे कुसगाव (मळवीचा ओढा ) येथे  साठवण बंधारा 
बांधणे

17.03.2021 10.00 9.51 2.10 8.03 0.00 0.00 0.00  काम सु  नाही

119 वाई सामा य 2021-22 मौजे जांब  येथे साठवण बंधारा बांधणे 03.08.2021 10.50 12.31 8.50 0.00 0.00 0.00 िनवीदा कायवाहीत
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120 वाई सामा य 2021-22 मौजे चांदक (पा.पु.िवहीर)येथे साठवण बंधारा बांधणे 03.08.2021 6.07 6.22 6.00 5.71 0.00 5.69 5.69  काम पूण

121 वाई सामा य 2021-22 मौजे कजळ  येथे साठवण बंधारा बांधणे 03.08.2021 9.32 8.91 8.00 8.78 0.00 8.78 8.78  काम पूण

122 वाई सामा य 2021-22
मौजे अनवडी  ( मागासवग य पा.पु.िवहीरीशेजारी  )  
येथे साठवण बंधारा बांधणे

03.08.2021 7.86 5.22 3.50 0.00 0.00 0.00 िनवीदा कायवाहीत

123 वाई सामा य 2021-22 मौजे बोरगाव खुद   येथे साठवण बंधारा बांधणे 03.08.2021 8.14 8.06 4.00 0.00 0.00 0.00 िनवीदा कायवाहीत
124 वाई सामा य 2021-22 मौजे बावधन   येथे साठवण बंधारा बांधणे 03.08.2021 7.95 9.82 4.90 0.00 0.00 0.00 िनवीदा कायवाहीत

125 वाई को प  2021-22
मौजे पांडे (हाय कुल या पाठीमागे  )  येथे साठवण 
बंधारा बांधणे

03.08.2021 16.33 12.48 9.00 15.39 0.00 15.39 15.39 काम पूण

126 वाई को प  2021-22 मौजे वहागाव   येथे साठवण बंधारा बांधणे 03.08.2021 10.78 9.70 4.65 0.00 0.00 0.00 िनवीदा कायवाहीत
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
127 सातारा सामा य 2020-21 मौजे तासगाव साठवण बंधारा बांधणे 17.02.2021 14.01 8.17 1.73 11.24 0.00 0.00 0.00 काम र
128 सातारा सामा य 2020-21 मौजे चाळकेवाडी   येथे पाझर तलाव बांधणे 19.03.2021 69.96 67.61 14.30 54.84 53.50 0.00 53.50  काम सु

129 सातारा को प 2020-21
मौजे वय  (रामनगर पा.पु.िवहीरीजवळ ) येथे  साठवण 
बंधारा बांधणे

17.02.2021 10.57 6.27 1.33 8.48 0.00 0.00 0.00 काम सु  नाही

130 सातारा सामा य 2021-22 मौजे गोवे येथे साठवण बंधारा बांधणे 03.08.2021 16.73 10.33 2.19 13.20 0.00 14.68 14.68 काम पूण

131 सातारा सामा य 2021-22
मौजे  खोडद (पा.पु.िवहीर )  येथील  वळण बंधारा 
दु ती करणे

03.08.2021 7.63 7.73 1.80 7.18 0.00 7.14 7.14 काम पूण

132 सातारा सामा य 2021-22
मौजे िनसराळे (खातक िशवार )  येथील  वळण बंधारा 
दु ती करणे

03.08.2021 18.31 8.82 2.00 16.58 0.00 16.58 16.58 काम पूण

133 सातारा सामा य 2021-22 मौजे गोवे (साळवण) येथे साठवण बंधारा बांधणे 03.08.2021 17.12 10.13 2.15 0.00 0.00 0.00 िनवीदा कायवाहीत
134 सातारा सामा य 2021-22 मौजे िनगडी   येथे साठवण  बंधारा बांधणे 03.08.2021 15.63 9.58 2.03 0.00 0.00 0.00 िनवीदा कायवाहीत
135 सातारा सामा य 2021-22 मौजे मांडवे   येथील  वळण बंधारा दु ती करणे 03.08.2021 9.70 8.82 2.00 14.66 0.00 0.00 0.00 िनवीदा कायवाहीत

136 सातारा को प  2021-22 मौजे कामथी त. सातारा  येथे साठवण बंधारा बांधणे 03.08.2021 9.67 6.09 1.29 7.64 0.00 0.00 0.00 काम सु

137 सातारा को प  2021-22 मौजे देगाव  येथे साठवण बंधारा बांधणे 03.08.2021 16.21 9.56 2.03 14.98 0.00 14.98 14.98 काम पूण

138 सातारा को प  2021-22
मौजे लांडेवाडी  (वारणानगर)  येथे साठवण  बंधारा 
बांधणे

03.08.2021 9.69 6.27 1.30 9.09 0.00 9.09 9.09 काम पूण

139 सातारा को प  2021-22
मौजे राकुसलेवाडी (इजुपूरीचा ओढा)  येथे वळण 
बंधारा बांधणे

03.08.2021 15.04 8.82 1.90 14.00 0.00 14.00 14.00 काम पूण


