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कामांचे नांव
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

बोले वर महादे व मं दर आमखेडा येथे पे हर लॉक
बस!वणे ता #स$लोड
गोळे गांव बु ते उं डणगांव #शव र*ताचे बांधकाम करणे ता
#स$लोड
रामा 40 ते पाकळवाडी र*ता द,
ु *ती करणे ता #स$लोड
जानेफळ गांव अंतग/त #सम0 ट र*ता करणे ता फुलं2ी
भांडगांव ते जाफरवाडी येथे पल
ु द,
ु *ती करणे ता
खुलताबाद
औराळा ते धरला र*ता द,
ु *ती करणे ता क5नड
बस*टॅ 5ड ते तांड!पंपळगांव येथे #सम0 ट र*ता बांधकाम
करणे ता क5नड
व,ड ते मठ
ु ाड र*8यावर नळकांडी पल
ु ाचे बांधकाम करणे
क मी 0/20 ते 0/400 ता #स$लोड
!वठठल मं दर जामगांव समोर पे हर लॉक बस!वणे ता
गंगापरू
सफ:याबादवाडी ते *मशानभम
ु ी गांवअंतग/त ् र*ता द,
ु *ती
करणे ता वैजापरू

कामांची
कंमत
2.00
2.00
2.50
3.00
2.00
2.50
4.00
5.00
2.00
2.50

11 वडगांव को बजाजनगर पी 95 संजय तायडे यांचे घरापासन
ू
ते भारत >ह*के यांचे घरापय?त व आर एच 6 #भकन
बारकु पाटAल यांचे घरापासन
ू ते का#शनाथ पांडुरं ग बारकु
पाटAल यांचे घरापय/त पे हर लॉक बस!वणे

2.00

ु *ती करणे
12 Bचंचडगांव ते भगूर ता वैजापरू र*ता द,

2.50

13 जय का#लका माता हौ सोसायटA रA कावडे यांDया
घरापासन
ू Eी राजू पवार यांDया घरापय?त र*8यावर पे हर
लॉक बस!वणे ता औरं गाबाद
ु ीकरण करणे ता पैठण
14 बालानगर तांडा जोडर*ता मजबत

2.00

15 खादगांव सरपंच #सम0 टर*ता करणे व पे हर बस!वणे ता
पैठण
ू
16 जांभळा ते ढगेव*ती ता गंगापरू येथे नळकांडी पल
बांधकाम करणे
ु *ती करणे
17 दनवाडा ते च हाण व*ती ता गंगापरू र*ता द,

2.90

3.00

2.50
2.50
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ु रवाडी चंपावती लॉ5स Dया मागे हनम
ु ान मं दरा पय?त
18 संद
पे हर लॉक बस!वणो ता औरं गाबाद
ु ान मं दरासमोर पे हर लॉक बस!वणे
19 शेवगा तांडा हनम
20 महा8मा फुलेनगर येथील के हA गायकवाड यांचय
घरापासन
ू ते गंगाराम दपके यांDया घरापय?त #समेट
कॉक:ट र*ता तयार करणे ता औंरगाबाद
21 औराळा येथे #शवाजी महराज पत
ु ळयाजवळ र*8यावर
पे हबर लॉक बस!वणे ता क5नड
22 चापानेर ते बोरसर र*ता द,
ु *ती करणे ता क5नड
23 Gामा 22 ते तलाववाडी >हसोबावाडी खडीकरण करणे ता
खुलाताबाद
24 वाळंू ज येथे ताराचंद मोरे यांचे घर ते राजू नाडे यांDया
घरापय/त #सम0 ट र*ता तयार करणे ता गंगापरू
25 नायग हाण येथे जोशी व*ती ते चारAनाला #सम0 ट र*ता
तयार करणे ता फुलं2ी
26 पाHी येथे पे हर लॉक बस!वणे ता फुलं2ी
27 कंकराळा येथे *मशान भम
ु ीकडे जाणा-या र*8यावर #सम0 ट
र*ता करणे ता सोयगांव
28 Iिजमा ते भोपळे वाडी र*ता द,
ु *ती करणे ता #स$लोड
29 जोडर*ता घावटे व*ती करजगांव ता औरं गाबाद र*ता
द,
ु *ती करणे
ु ान मं दरा समोरAल र*8यावर पे हर लॉक
30 आडगांव बु हनम
बस!वणे
31 डोणगांव
येथे र!वंK शेजवळ घरासमोरAल र*8यावर
पे हर लॉक बस!वणे ता क5नड
32 बनश0Kा येथे पे हर लॉक बस!वणे ता क5नड
33 वाळूज येथे नामदे व इंगे पाटAल ते याचे घर ते महादे व
म दर र*8यावर पे हर लॉक बस!वणे ता गंगापरू
34 जयभगवान हौ सोसायटA फंु दे यांDया घरापासन
ू थोरात
यांDया घरापय?त र*8यावर पे हर लॉक बस!वणे ता
औरं गाबाद
अमराप
रू वाघMडी ता पैठण िज प Iशाला शाळे समोर पे हर
35
लॉक बस!वणे

कामांची
कंमत
1.50
1.50
3.00

2.50
5.00
5.00
2.00
4.50
4.00
2.00
2.00
1.50
2.50
3.00
3.00
1.50
2.50

2.00
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कामांची
कंमत
36 वाळंू ज येथील खाम नदAवरAल पल
3.00
ु द,
ु *ती करणे ता गंगापरू
कामांचे नांव

37 सावरखेडा ते तळ!पंIी र*8यावरAल पल
ु बांधकाम करणे ता
गंगापरू
ु *ती ता वैजापरू
38 गाढे !पंपळगांव ते गायगवाड व*ती र*ता द,

2.00

ू ता वैजापरू
39 वNती ते राजंनगांव र*8यावर नळकांडीपल
/ र*8यावर पे हर लॉक बस!वणे ता
40 वासडी येथे गांवतंगत
क5नड

0.00

3.00

2.50

41 गोळे गांव खु ते खोले वर ओकार वाडी कडे जाणारा र*ता
द,
ु *ती करणे ता #स$लोड
42 मौजे दरे गांव येथे *मशानभम
ु ी र*8यावरAल पल
ु बांधकाम
करणे ता खल
ु ाताबाद
43 मांडवा ते शेंद
ु रवादा र*8यावरAल पल
ु बांधकाम करणे ता
गंगापरू
44 नानेगांव ता पैठण उमेश बोधणे चे घर ते लPमण बोधणे
चे घरापय?त पे हर लॉक बस!वणे

1.50

45 जागे वरA गांवअंतग/त #समेट र*ता करणे ता गंगापरू
46 पेडफ
े ळ गांवतंगत
/ #समेट र*ता तयार करणे ता वैजापरू

4.00
2.00

47 Bचरं जीव हॉ#संग सोसायटA ते अशोक गांवडे यांDया
घरापासन
ू मनोहर भारती यांDया घरापय/त अंतग/त पे हर
लॉक बस!वणे ता औरं गाबाद
चारने
रवाडी ता #स$लोड येथे गांव अंतग/त #सम0 ट र*ता
48
तयार करणे
49 मौजे लोणवाडी ता #स$लोड येथे मारोती मं दर समोर
पे हAंग लॉक र*ता करणे

2.50

50 ताजनापरु येथे मं दरासमोर र*8यावर पे हर लॉक बस!वणे
ता खुलाताबाद
51 कोटनांKा ते उQपलवाडी र*ता द,
ु *ती करणे ता #स$लोड
ु ान मं दरा समोर पे हर लॉक बस!वणे
52 टाकळी वैRय हनम
ता औरं गाबाद
ु *ती करणे ता
53 जामगांव #लफट ते शेख व*ती र*ता द,
गंगापरू

2.50

5.00
2.00
2.50

3.50
2.00

2.50
2.50
2.50
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ु *ती करणे ता औरं गाबाद
54 BचचMलA ते परदरAतांडा र*ता द,

कामांची
कंमत
2.50

55 संजरपरवाडी ते माडी जारवार व*ती ता वैजापरू र*ता
द,
ु *ती करणे

2.00

56 वडगांव को बजाजनगर आर एच 107Eी राजु सNते यांचे
घरापासन
ू ते Eी SबलAयम गायकवाड यांचे घरापय?त पे हर
लॉक ता औरं गाबाद
ु *ती करणे
57 वडगांव ता क5नड गांवअंतग/त र*ता द,
ु *ती
58 इिजमा 61 ते नाईक व*ती ता गंगापरू र*ता द,
59 >हरोळा येथे राममं दरा समोरAल र*8यावर पे हर लॉक
बस!वणे
ु ाष एडके यांचे घरापासन
ू #सम0 ट र*ता तयार
60 दावारवाडी सभ
करणे ता पैठण
61 मेहेगांव शVनमं दर पे हर लॉक बस!वणे ता क5नड
62 म रणपरु ता क5नड गांव अंतग/त #सम0 ट र*ता तयार
करणे

2.20

63 मल
ु ानी वाडगांव ते जोगे वरA ता पैठण र*ता द,
ु सती
करणे ता पैठण
64 दौलताबाद येथील मिजद पWरसरात पे हर लॉक बस!वणे
ता औरं गाबाद

4.00

65 वडगांव को बजाजनगर आर एच 116 कच, जाधव यांचे
घरापासन
ू ते !वजय घडामोडे यांचे घरापय?त व आर एच
113 बबनराव चौरे यांचे घरापासन
ू ते भाऊसाहे ब थोरात
यांचे घरापय/त पे हबर लॉक बस!वणे

2.30

66 राजनगांव खुरA रे ाड ते पानसरे व*ती द,
ु *ती करणे ता
पैठण
67 रामा 51 ते #सYदपरू वाडी सावंतव*ती ता वैजापरू र*ता
द,
ु *ती करणे

7.00

68 दध
ु डेअरA ते केसापरु A रोड द,
ु *ती करणे ता पैठण
69 5यु हाय*कुल करमाड येथे #सम0 ट र*ता तयार करणे ता
औरं गाबाद
70 डायग हाण ता औरं गाबाद येथे मारोती मं दरा जवळ पे हर
लॉक बस!वणे

1.50
3.00

2.30
2.50
2.00
2.00
3.00
2.30

2.00

2.50

3.00
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71 नारायणपरू ते घाणेगांव र*8यावरAल पल
ु ाचे बांधकाम करणे
ता गंगापरू
72 वैजापरू रोड ते बनव*ती र*ता द,
ु *ती करणे ता गंगापरू

कामांची
कंमत
4.50
3.00

73 जुने नेवरगांव ते वालतुरे व*ती (आं याचा मळा र*ता
द,
ु *ती करणे ता गंगापरू
74 #शवरु येथे गांव अंतग/त #सम0 ट र*ता करणे ता वैजापरू
ु ानखेडा याZा पWरसरर*8यावर पे हर लॉक बस!वणे
75 हनम
ता सोयगांव

2.00

76 #शवम हौ#संग सोसायटA आर एNस 6/9 !वदया खगरे
यांDया घरापासन
ू सखाराम एंडे यांDया पय?त पे हर लॉक
बस!वणे ता औरं गाबाद
77 िज प शाळा ते भोनाई मं दर रोड शेवरु ा द,
ु *ती करणे ता
पैठण
वरवं
डी ता पैठण (तांडा मांक 4 ) गांवअंतग/त #सम0 ट र*ता
78
तयार करणे
79 वरखेडी तांडा येथील Gामपंचायत काया/लय येथे रो हदास
हरA च हाण यांDया घरापय?त #सम0 ट र*ता तयार करणे ता
सोयगांव

2.50

ु *ती करणे
80 #सरसगांव ते रामा 39 ता गंगापरू र*ता द,
81 कडेठाण खु ता पैठण गांवअंतग/त #समेट र*ता तयार करणे

2.50
2.00

ु *ती करणे
82 संजरपरू वाडी ते ब$डी व*ती ता वैजापरू र*ता द,

2.00

83 जोडर*ता बोरसर ता क5नड पे हर लॉक बस!वणे
84 महा8मा फुलेगर येथील Vनळकंठ पठारे यांDया घरापासन
ू ते
शे रहAम यांDया घरापय/त #समेट र*ता तयार करणे ता
औरं गाबाद
85 टाकळी शाहू ते #स$लोड सरहद र*ता खडी म,
ु म द,*ती
करणे ता क5नड
86 वडगांव को बजाजनगर आर एच 110 साईनगर Eी सरु े श
टाN यांचे घरापासन
ू ते राजेश सोमानी यांDया घरापय/त
पे हर लॉक बस!वणे

2.00
3.00

2.00
5.00

5.00
2.00
2.20

2.50
2.10
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ू #सम0 ट
87 दावरवाडी ता पैठण मंजरू शेख यांचे घरापासन
र*ता तयार करणे ता पैठण

कामांची
कंमत
2.00

88 वडगांव को बजाजनगर सQतEंग
ु ी कॉलनी आर एच 113
नामदे व जमालपरू े यांचे घरापासन
ू ते पालवे याचे घरापय?त
व आर एच 21 गणेश पाटAल यांDया घरापासन
ू ते Iमोद
Vतडके यांचे घरापय/त पे हर लॉक बस!वणे

2.20

ु *ती ता
89 नालेगांव ते पवार व*ती गांवअंतग/त र*ता द,
वैजापरू

2.50

90 !पंIीराजा गांव अंतग/त #समेट र*ताकरणे ता औरं गाबाद

3.20

ु *ती करणे
91 खोपे वर ते म0 ढA ता गंगापरू र*ता द,
ु ळा
92 शेवता ता क5नड येथे छZपती #शवाजी महाराज पत
पWरसर पे हर लॉक बस!वणे
93 Bचकलठाण ता क5नड सावतामाळी मं दरासमोर पे हर
लॉक बस!वणे
ु ारणा करणे ता गंगापरू
94 वैरागड #शवाजी मैदान पWरसर सध

2.50
1.50

ु *ती करणे
95 माळीवाडगांव ते !वटखेडा ता गंगापरू र*ता द,

3.00

ु े व*ती र*8यावर नळाकांडी पल
ु ता वैजापरू
96 वNती ते कांगण

0.00

े *ती ता गंगापरू र*ता द,
ु *ती
97 #सदपरू वाडी ते गंडव
98 लाखेगांव येथील मं दर व म\जीद समोरAल र*8यावर
पे हर लॉक बस!वणे ता पैठण
99 भारत नगर उद/ ु हाय*कुल ते Vनलजगांव #सम0 ट र*ता
कॉ :ट र*ता तयार करणे
ू *टे शन येथील छZपती #शवाजी महाराज मैदान
100 लासन
पWरसर र*ता सध
ु ारणा करणे

2.50
2.00

101 पेडगांव वाडी ते बारव व*ती (#शवाजीनगर र*ता खडीकरण
म,
ु म द,
ु *ती करणे ता फुलं2ी
ु *ती
102 भगूर ते आरमाने व*ती ता वैजापरू र*ताद,
103 Sबघाव*ती ते नवनाथ गायके व*ती र*ता द,
ु *ती करणे
ता वैजापरू

3.00
2.50

2.00
9.00
2.90
2.50
3.50

ftYgk ifj"kn midj 2018&2019 jLrs ifjj{k.k
104 गाडेजळगांव ते शेकटा खडीकरणम,
ु म करणे ता औरं गाबाद

कामांची
कंमत
1.50

ु ान मं दर पWरसर सध
ु ारणा करणे
105 दनवाडा ता गंगापरू हनम

2.50

106 मौजे लोणवाडी ता #स$लोड येथे भवानी मं दर र*ता
संर]ण #भंत बांधणे व पे हAंग लॉक बस!वणे

3.00

ु *ती करणे ता वैजापरू
107 वNती ते तोगे व*ती र*ता द,
108 मंग,ळ हनम
ु ान मं दरा समोर पे हर लॉक बस!वणे ता
औरं गाबाद
109 राजणगांव येथे दंगबर कMडके यांDया घरापय?त र*ता
द,
ु *ती करणे
110 आंबेवाडी फाटा ते लोणी बु रोड र*ता द,
ु *ती करणे ता
वैजापरू
111 Sबडक:न लाखेगांव र*ता ते राजु च हाण यांDया शेतापय/त
माती काम व खडीकरण करणे ता पैठण
112 »ÖÖ›üÃÖÖ¾ÖÓÝÖß µÖê£Öê ÝÖÖÓ¬Öß “ÖÖîÛúÖŸÖ ¯Öê¾Æü¸ü ²»ÖÖòÛú ²ÖÃÖ×¾ÖÞÖê ŸÖÖ †Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü
ू ) माग/ र*ता द,
ु *ती ता
113 डोणगांव ते रायपरू (लोखंडी पल
गंगापरू
114 ¾ÖÖÛúÖê¤ü ŸÖÖ Ûú®®Ö›ü µÖê£Öß»Ö ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ´ÖÓ×¤ü¸ü ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ÃÖã¿ÖÖê×³ÖÛú¸üÞÖ Ûú¸üÞÖê ¾Ö ¤ãü¹ýÃŸÖß Ûú¸üÞÖê ŸÖÖ Ûú®®Ö›ü

6.00
3.00

115 वरझडी येथे #शवाजी महाराज पत
ु ळा समोर र*8यर पे हर
लॉक बस!वणे ता औरं गाबाद
116 †Ö›üÝÖÖÓ¾Ö ÃÖ¸üÛú µÖê£Öê ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö Ã´ÖÖ¸üÛú ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ Ûú¸üÞÖê ¯Öê¾Æü¸ü ²»ÖÖòÛú ²ÖÃÖ×¾ÖÞÖê
ŸÖÖ †Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü
117 ›üÖêÞÖÝÖÖÓ¾Ö ŸÖê ²ÖÖ²ÖŸÖÖ¸üÖ ‡×•Ö´ÖÖ 72 ×Ûú´Öß 0/00 ŸÖê 1/00 ÜÖ›üß ´Öã¹ý´Ö ¤ãü¹ýÃŸÖß Ûú¸üÞÖê ŸÖÖ ¾Öî•ÖÖ¯Öã¸ü

0.00

अ

कामांचे नांव

2.90
4.00
3.00
2.30
5.00
2.00

2.40
2.50

118 lktqG ;sFkhy xzkeiapk;r ekydhP;k jLR;koj isOgj CykWd clfo.ks rk
Qqyaczh
ु *ती करणे
119 माळीवाडगांव ते गोरे व*ती ता गंगापरू र*ता द,

3.80

120 बाजाठाण ते रामदरबार आEम येथे खडीकरण र*ता करणे

4.00

121 ØÆüÝÖÖêÞÖß ŸÖê ÜÖÖê¯Ö›üß ‡×•Ö´ÖÖ 129 ×Ûú´Öß 0/00 ŸÖê 1/00 ÜÖ›üß ´Öã¹ý´Ö ¤ãü¹ýÃŸÖß Ûú¸üÞÖê ŸÖÖ ¾Öî•ÖÖ¯Öã¸ü

2.50

3.00
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122 महा8मा फुलेरग पंढरपरू Vनळकंठ पठारे यांDया घरापासन
ू
ते अशोक साळवे यांDया घरापय/त #समेट र*ता तयार
करणे ता औरं गाबाद
123 Sबडक:न येथील मारवाडी *मशानभम
ु ी पWरसरात र*8यावर
पे हर लॉक बस!वणे
124 ®Öê¾Ö¯Öã¸ü (•ÖÖ) µÖê£Öß»Ö ®ÖÖ´Ö¤êü¾Ö “ÖÖî¬Ö¸üß µÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üÖ¯ÖÖÃÖã®Ö ³ÖÖ‰úÃÖÖÆêü²Ö ÃÖÖôãÓûÛêú µÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üÖ¯ÖµÖÕŸÖ ×ÃÖ´Öë™ü
¸üÃŸÖÖ Ûú¸üÞÖê ŸÖÖ Ûú®®Ö›ü

कामांची
कंमत
3.00

1.00
2.00

ु *ती ता गंगापरू
125 पाचपीरवाडी ते मॅगझीन फॅNटरA र*ता द,

4.00

ु सख
ु दे व दळवे
126 मौजे च_ढाळा येथील पा`याDया टाक: पासन
यांचय घरापय?त #सम0 ट र*ता करणे

2.50

127 टाकळी कंु भेफळ र*ता डांबरAकरण करणे क मी

4.50

ते

128 माऊलA नगर !पंपळगांव (पांढरA ) ता औरं गाबाद येथे व*ती
शाळा समोर पे हर लॉक बस!वणे
129 जोडर*ता शहापरू वाडी र*ता द,
ु *ती करणे ता औरं गाबाद

3.00

130 गाढे जळगांव येथील अ ह$याबाई होळकर पत
ु ळयाजवळ
पे हAंग लॉक बस!वणे
ं ी येथील हनम
131 टाकळी #शप
ु ान मं दरा समोर पे हर लॉक
बस!वणे ता औरं गाबाद
132 श0Kाकमंगर (ि वाजी नगर येथील हनम
ु ान मं दर समोर
पे हर लॉक बस!वणे ता औरं गाबाद
133 onksMcktkj 'ksork rs egknso rqis ;kaP;k ?kjki;Zr flesaV jLrk
मजबत
ु ीकरण करणे ता फुलंबी
134 ®Öê¾Ö¯Öã¸ü (•ÖÖ) µÖê£Öß»Ö ²ÖÖ²Öã¿Öêšü ÛúÖ£ÖÖ¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üÖ¯ÖÖÃÖã®Ö ŸÖê ×¾Ö÷ü»Ö ´ÖÓ¤üß¸üÖ¯ÖµÖÕŸÖ ×ÃÖ´Öë™ü ¸üÃŸÖÖ Ûú¸üÞÖê
ŸÖÖ Ûú®®Ö›ü
135 ÛúÖê»ÖšüÖÞÖ µÖê£Öß»Ö ÃÖãÜÖ¤êü¾Öú ®ÖÝÖ¸ü µÖê£Öê ¯Öê¾Æü¸ü ²»ÖÖòÛú ²ÖÃÖ×¾ÖÞÖê ŸÖÖ †Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü
136 कDचीघाटA ते परदे शी वाडी र*ता खडी म,
ु म द,
ु *ती करणे
ता औरं गाबाद
137 ¾Ö¸üÜÖê›üß ŸÖÖÓ›üÖ µÖê£Öß»Ö ÁÖÖ¾ÖÞÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üÖ¯ÖÖÃÖã®Ö ŸÖê ÝÖÖê¯ÖÖ»Ö ÆÓü•Öß •ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üÖ¯ÖµÖÕŸÖ
×ÃÖ´Öë™ü ¸üÃŸÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü Ûú¸üÞÖê ŸÖÖ ÃÖÖêµÖÝÖÖÓ¾Ö
138 जडगांव येथील !वठठल ,खमाई मं दर पWरसरात पे हर
लॉक बस!वणे ता औरं गाबाद
139 ¬ÖÖ´ÖÞÖß ŸÖê ³Ö¸üÖ›üß ×Ûú´Öß 0/00 ŸÖê 1/00 ÜÖ›üß ´Öã¹ý´Ö ¤ãü¹ýÃŸÖß Ûú¸üÞÖê ŸÖÖ ×ÃÖ»»ÖÖê›ü

1.00

2.50

2.00
2.50
3.50
2.00
2.50
2.00
2.30
2.00
2.50
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ु सष
ु ासराव करताडे यांDया
140 च_ढाळा येथील वेशी पासन
घरापय?त #सम0 ट र*ता तयार करणे ता पैठण
141 साजापरू येथे गांवा अंतग/त पे हर लॉक बस!वणे ता
औरं गाबाद
142 रावरसपरु ा येथे गांवा अंतग/त #समेट र*ता तयार करणे ता
औरं गाबाद

कामांची
कंमत
2.40
6.00
2.00

143 isaMxkao rs ftojx VkdGh Eglksck oLrh jLRkk etcqrhdj.k dj.ks rk Qqyaczh

3.00

144 मौजे तुपेवाडी मारोती मं दर ते aाने वर नलावडे पे हर या
र*8यावर पे हर लॉक बस!वणे ता पैठण
ु म व खडीकरण करणे
145 बडेव*ती ते कावसानकर व*ती म,
ता पैठण
/ नाना तुपे ते पंढरAनाथ करपे यांDया
146 आसाडी गांवतंगत
घरापय?त व रघन
ु ाथ करपे ते पंढरAनाथ करपे यांDया
घरापय?त #सम0 ट र*ता तयार करणे ता #स$लोड

2.90

ु तयार करणे ता
147 वरझडी ते बनगांव र*8यावरAल पल
औरं गाबाद
ु *ती क मी 0/0 ते2/00 ता
148 गारखेडा ते गारखेडा नं 2 र*ता द,
औंरगाबाद
149 ´ÖÖÆüÖê»Öß µÖê£Öß»Ö ´Ö×•Ö¤ü ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ¯Öê¾Æü¸ü ²»ÖÖòÛú ²ÖÃÖ×¾ÖÞÖê ŸÖÖ †Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü
150 Iाथ#मक शाळा टाकळी पैठण ते सbयद यांDया घरापय?त
#सम0 ट र*ता तयार करणे ता पेठण
ु / येथील म*
ु लAम क2*तान कडे जाणारा र*ता
151 मोढा खद
द,
ु *ती करणे ता #स$लोड
ू ते द#लत *मशानभम
ु ी र*ता बन!वणे
152 कावसान गावापासन
ता पैठण

3.00

153 टोणगांव ते कंु भेफळ #शवर*ता खउीकरण व डांबरAकरण
करणे ता औरं गाबाद
³Ö¸ü
154 Ö›üß ŸÖê ¬ÖÖ´ÖÞÖß ×Ûú´Öß 0/00 ŸÖê 1/00 ÜÖ›üß ´Öã¹ý´Ö ¤ãü¹ýÃŸÖß Ûú¸üÞÖê ŸÖÖ ×ÃÖ»»ÖÖê›ü
155 xsojkbZ ik;xk foJkeckck eafnjkleksjhy jLR;koj isOgj CykWd clfo.ks
ु ती करणे ता औरं गाबाद
156 2>हाणमं दर ते Bचतेगांव र*ता द,
157 ekSts HkkoMh ds'ko vkaunk rqis rs foBBy ;ekth dksyrs rk jLrk nq#Lrh
dj.ks rk Qqyaczh

2.90
4.00

2.00
4.00
2.50
1.00
2.90
4.00
2.00
3.00
2.35
3.50

ftYgk ifj"kn midj 2018&2019 jLrs ifjj{k.k
अ

कामांचे नांव

158 व,ड काजी येथील म\जीद समोर पे हर लॉक बस!वणे
ता औरं गाबाद
159 ekSts egkyfdUgksGk rk Qqyaczh ;sFks vkIik dkijs rs N=irh pkSd flesV
jLrk r;kj dj.ks
160 जडगांव येथील मारोती मं दर पWरसरात पे हर लॉक
बस!वणे ता औरं गाबाद
161 जुने दादे गांव डोईफोडे व*ती र*ता द,
ु *ती करणे ता पैठण
162 सल
ु तान परू ते हरापरू नळकांडी पल
ु द,
ु *ती करणे ता
औरं गाबाद
/ बांगर व*ती ते बडे व*ती पय/त र*ता
163 कावसान गावातंगत
तयार करणे ता पैठण
ु ीकरण व द,
ु *ती
164 टाकळी ते क55ड सरहद र*याjaचे मजबत
करणे ता #स$लोड
165 सटाणा येथे बाबसाहे ब आंबेडकर पत
ु ळा समोरAल र*ता
पे हर लॉक करणे
ु खेडा येथे शनी मं दरा जवळण पे हर लॉक बस!वणे
166 धप
ता पैठण
ु Vनवास ते डॉ गMगे यांDया
167 अंभई गावअंतग/त दे शमख
घरापय/त #समेट र*ता तयार करणे ता #स$लोड

कामांची
कंमत
4.00
3.00
2.00
4.00
2.50
2.90
3.00
2.00
2.50
2.30

168 भालगांव ते कंु भेफळ र*8यावर नळकांडी पल
ू बस!वणे
169 डेरेव*ती (Gा प टाकळी खुद/ ता #स$लोड गावा अंतग/त
ना$यावर नळकांडी फशc पल
ू बांधणे
170 ÝÖÖ¸üÝÖÖê™üß ŸÖÖÓ›üÖ ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¯Öã»Ö ¤ãü¹ýÃŸÖß Ûú¸üÞÖê ŸÖÖ Ûú®®Ö›ü
ू र
171 Sबडक:न महादे व मं दर पे हर लॉक बस!वणे मधक
172 संजय धमd ते नारायण थोगडे अशोक धमd जवळ #सम0 ट
र*ता तयार करणे ता पैठण
173 कॅनाल ते जोगे वरA र*ता Eी संतोष नाना मगरे पय?त
मजबत
ु ीकरण करणे ता पैठण
ु *त करणे ता #स$लोड
174 टाकळी खु ते >हसला र*ता द,

2.50
14.00

ु य र*ता ते सानप व*ती eqjQe o [kMhdj.k
175 कावसान जुने मe
dj.ks ता पैठण

2.90

2.50
2.00
2.90
2.00
3.00
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176 गेवराई गंुगी ते डकले व*ती वाडी र*ता द,
ु *ती करणे
खडीकरण म,
ु म करणे ता फुलं2ी
ु *ती करणे ता पैठण
177 !पवळवाडी आडूळ येथे र*ता द,

कामांची
कंमत
2.50
2.95

178 लोणी बु Vतडी र*ता इंगळे व*ती क मी 0/00 ते1/00र*ता
द,
ु *ती ता वैजापरू
†Ó
³
179 Ö‡Ô ÝÖÖ¾Ö†ÓŸÖÝÖÔŸÖ ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ´ÖÓ¤üß¸ü ŸÖê ¯ÖšüÖÞÖ µÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üÖ¯ÖµÖÕŸÖ ×ÃÖ´Öë™ü ¸üÃŸÖÖ Ûú¸üÞÖê ŸÖÖ ×ÃÖ»»ÖÖê›ü

2.50

180 ´ÖÖêÆü›üÖÔ ŸÖÖÓ›üÖ ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¯Öã»Ö ¤ãü¹ýÃŸÖß Ûú¸üÞÖê ŸÖÖ Ûú®®Ö›ü
181 मौजे Sबडक:न सजdराव हवाळे त !वठठल हवाळे यांDया
घरापय?त #समेट र*ता तयार करणे ता पैठण
182 2>हणगांव ता पैठण येथे #समेट र*ता तयार करणे
ु *ती करणे ता
183 जोडर*ता सांजखेडा शेजवळ व*ती द,
औरं गाबाद
184 केकतजळगांव ते करण थोरे यांDया घराकडे #सम0 ट र*ता
तयार करणे ता पैठण येथे #सम0 ट र*ता तयार करणे
थोरे यां

2.50
2.50

2.30

2.90
2.50
3.80

/ #सम0 ट र*ता तयार करणे ता
185 कोळघर येथे गांवतंगत
औरं गाबाद

2.90

186 टाकळी अंबड येथे महादे व मं दर समोरAल र*8यावर पे हर
लॉक बस!वणे ता पैठण
187 वाघडी ते सवाशे व*ती खडीकरण सवाशी व*ती घरे जवळ
#समेट र*ता तयाकर करणे ता पैठण
188 Sबडक:न गावात गणपती मं दर जवळ #सम0 ट र*ता तयार
करणे ता पैठण

2.50

189 राम पाटAल बाडे पाडळी ता पैठण यांDया घरसमोर #सम0 ट
र*ता तयार करणे
190 िज$हा पWरषद शाळा ते द#लत व*ती र*8याचे द,
ु *ती
करणे मौजे वाहे गांव ता औरं गाबाद
191 Gामपंचायत पा,डी गांव अंतग/त #समेट र*ता तयार करणे
ता
192 पैठण खेडा येथे पे हर लॉक बस!वणे ता पैठण मारोती
मं दर जवळ

2.50
3.00
2.90
2.00
2.00
2.00
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ु खेडो साईबाबा मं दर रोड ते शनी मं दर पय/त #सम0 ट
193 धप
र*ता तयार करणे ता पैठण
194 होणाजी बालाजी तळपे चे घर ते मारोती मं दर न!वन
वसाहत #सम0 ट र*ता तयार करणे दावरवाडी ता पैठण

कामांची
कंमत
3.00
2.80

195 dpusj rk vkSjaxkckn ;sFks xkaoraxZr flesV jLrk r;kj dj.ks
196 आपतगांव नं 2 #सम0 ट कॉ :ट र*ता करणे ता औरं गाबाद

2.50
3.00

197 कौटगांव जालना गांवअंतग/त #सम0 ट र*ता कॉ :ट र*ता
करणे
198 गाडीवाट येथे पे हर लॉक बस!वणे ता औरं गाबाद
199 घारदोन येथे पे हर लॉक बस!वणे ता औरं गाबाद
ु *ती करणे ता औरं गाबाद
200 जोडर*ता गाडेकर व*ती र*ता द,

2.50

201 वाहे गांव अंतग/त पे हर लॉक बस!वणे ता औरं गाबाद
202 !पंIी रोड गं#संगे व*ती र*ता द,
ु *ती करणे ता औरं गाबाद

2.50
2.50

203 वाहे गांव अंतग/त र*8यावर पे हर लॉक बस!वणे ता फुलं2ी

6.00

204 अंधारनेर ते म णपरू नळकांडी पल
ु द,
ु *ती करणे ता
क5नड
205 मौजे वाकोद येथे महादे व मं दर समोर पे हAंग लॉक
बस!वणे ता फुलं2ी

2.75

206 हडस!पंपळगांव ता वेजापरू येथे हनम
ु ान मं दराकडे जाणाया र*यावर पे हर लॉक बस!वणे ता वैजपरू
207 पाटे गांव ते हनम
ु ानवाडी र*ता द,
ु *ती करणे ता पैठण
208 !पंपळगांव गांगदे व मारोती मं दर पWरसरात पे हर लॉक
बस!वणे ता फुलं2ी
209 हषc खद
ु / ते वाहे गांव र*ता द,
ु *ती करणे ता पैठण
210 वाकला ते जातेगांव र*ता द,
ु *ती करणे कमी0/00ते
1/00ता वैजापरू
211 वाकला ते ढे कु र*ता द,
ु *ती करणे क मी 0/00 ते1/0ता
वैजापरू
212 2>हगांव र*ता द,
ु *ती करणे ता पैठण

0.75

2.00
2.50
2.00

2.00

3.90
2.55
2.90
2.00
2.00
2.50
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कामांचे नांव

213 रामा 2 नागपरू मंब
ु ई हायवे संभाजी डुकरे व*ती Bचंचडगांव
र*ता खडी करणे करणे ता वैजापरू
214 !पंपळगांव गांगदे व ता फुलं2ी येथे मारोती मं दर ते िज$हा
पWरषद शाळा #सम0 ट र*ता तयाकर तयार करणे

कामांची
कंमत
2.00
2.90

215 गोलवाडी येथील !वरभKमं दर पWरसरामYये पे हर लॉक
बस!वणे ता वैजापरू
216 धनगांव र*ता द,
ु *ती करणे ता पैठण

0.70

217 दादासाहे ब पाटAल कृ!ष !वदयालय ते पन
ु #/ शत राहे ग हाण
र*ता पे हर लॉक बस!वणे ता वैजापरू

2.00

2.80

595.55

