ज हा वा षक योजना (सवसाधारण) सन 2016-17 अंतगत
मंजूर कर यात आले या कामांची तालुकािनहाय याद

अ. .
1

योजनेचे नांव/ कामांचे नांव
2

तालुका

( .लाखात)
काया वयीन यं णा

4

5

6

15.09.2016

नांदेड

का.अ., सा.बां. व.
नांदेड

15.09.2016

नांदेड

का.अ., सा.बां. व.
नांदेड

15.09.2016

नांदेड

15.09.2016

नांदेड

का.अ., सा.बां. व.
नांदेड
का.अ., सा.बां. व.
नांदेड

27.09.2016

नांदेड

17.00

04.10.2016

नांदेड

30.00

04.10.2016

नांदेड

का.अ., सा.बां. व.
नांदेड

25.00

27.09.2016

नांदेड

का.अ., सा.बां. व.
नांदेड

35.00

04.10.2016

नांदेड

का.अ., सा.बां. व.
नांदेड

21.00

15.09.2016

नांदेड

का.अ., सा.बां. व.
नांदेड

नांदेड

का.अ. (बां.) उ र
वभाग, ज.प.नांदेड

.मा.
कंमत
3

तालुकाः- नांदेड
योजनेचे नांवः- ामीण व इतर ज हा र ते वकास व मजबुतीकरण
कासारखेडा ते नांदस
ु ा र याचे मजबुतीकरण व
15.00
डांबर करण करणे क.मी.1/800 ते 2/200 ा.मा.19
ता.नांदेड
नांदेड नाळे वर र ता ते नसरतपूर र याचे मजबुतीकरण
24.00
व डांबर करण करणे क.मी.0/00 ते 1/00 ा.मा.11
ता.नांदेड
भायेगांव- क क -राहे गांव र याचे मजबुतीकरण व
50.00
डांबर करण करणे क.मी.0/00 ते 2/00 ा.मा.45 ता.नांदेड
थुगांव ते थुगांव पाट (बोरगांव) र याचे मजबुतीकरण व
14.00
डांबर करण करणे क.मी. 0/00 ते 0/500 ा.मा.56
ता.नांदेड
पळशी मोहनपुरा रामा-255 र याचे मजबुतीकरण व
25.00
डांबर करण करणे क.मी.0/00 ते 1/00 ा.मा.17 ता.नांदेड
वाड बु. ते नवी वाड र याचे मजबुतीकरण व
डांबर करण करणे क.मी.0/00 ते 0/615 ा.मा.72
ता.नांदेड
जुनीवाड ते नवीन वाड गु जी चौक र याचे
मजबुतीकरण व डांबर करण करणे क.मी.0/800 ते 1/970
ा.मा.71 ता.नांदेड
बामणी-दगडगांव-जवळा-शेवड र याचे मजबुतीकरण व
डांबर करण करणे क.मी.0/00 ते 1/00 इ. ज.मा.92
ता.नांदेड
सुगांव ते कोट ितथ र याचे मजबुतीकरण व डांबर करण
करणे क.मी.0/00 ते 0/400 व क.मी.1/200 ते 1/407
इ. ज.मा.51 ता.नांदेड
दे गांव बु. ते झांजीवाड र याचे मजबुतीकरण व
डांबर करण करणे क.मी.0/00 ते 0/500 ा.मा.44 ता.नांदेड

.मा. दनांक

का.अ., सा.बां. व.
नांदेड
का.अ., सा.बां. व.
नांदेड

तालुकाः- नांदेड

काया वीयीन यं णाः- कायकार अिभयंता, (बां.) उ र वभाग, ज.प.नांदेड
योजनेचे नांवः- ामीण व इतर ज हा र ते वकास व मजबुतीकरण
रामा-222 ते जांभ न र याची सुधारणा करणे किम
15.00 25.08.2016
0/500 ते 1/300 ता.नांदेड ( ामा-8) ( य ात
क.िम.0/500 ते 1/200)
रामा-265 ते हमीरापुर र याची सुधारणा करणे किम
10.00 25.08.2016
0/400 ते 1/00 ता.नांदेड ( ामा-14)
( य ात
क.िम.0/400 ते 1/0)
पाटणुर ते मुदखेड (अपरं मपार) र याची सुधारणा करणे
20.00 25.08.2016
किम 0/400 ते 1/00 ता.नांदेड ामा-22 ( य ात
क.िम.0/400 ते 1/00)
रामा-6 ते धनेगांव बळ रामपुर र याची सुधारणा करणे
25.00 25.08.2016
किम 0/0 ते 0/600 ामा-50 ता.नांदेड ( य ात
क.िम .0/0 ते 0/600)
रामा-6 ते धनेगांव बळ रामपुर र याची सुधारणा करणे
25.00 25.08.2016
किम 0/600 ते 1/100 ामा-50 ता.नांदेड ( य ात
क.िम.0/600 ते 1/100)

नांदेड
नांदेड
नांदेड
नांदेड

1

ज हा वा षक योजना (सवसाधारण) सन 2016-17 अंतगत
मंजूर कर यात आले या कामांची तालुकािनहाय याद

अ. .
1

योजनेचे नांव/ कामांचे नांव
2

रामा-6 ते धनेगांव बळ रामपुर र याची सुधारणा करणे
किम 1/100 ते 1/700 ामा-50 ता.नांदेड ( य ात
क.िम.1/100 ते 1/700)
जोडर ता इं जेगांव र याचीसुधारणा करणे किम 0/0 ते
1/0 ता.नांदेड
ामा-39 ( य ात क.िम.0/0 ते
0/7100)
जोडर ता भायेगांव र याची सुधारणा करणे किम 1/0 ते

2/0 ता.नांदेड
ामा-45 ( य ात क.िम.1/600 ते 2/00
िलंबगांव रे वे टे शन ते ढोक र याची सुधारणा करणे
किम 0/500 ते 1/00 ता.नांदेड ( ामा-11) ( य ात
क.िम.0/800 ते 1/435)
सुगांव वाघी ढोक नाळे शवर र याची सुधारणा करणे
किम 0/0 ते 1/00 ता.नांदेड ( ामा-18) ( य ात
क.िम 0/0 ते 0/160)
रामा-61 ते वानेगांव वरखेड र याची सुधारणा करणे
किम 0/0 ते 1/0 ता.नांदेड ामा-79 ( य ात
क.िम.0/0 ते 1/168)
पावडे वाड ते रामा247 र याची सुधारणा करणे क.मी.
0/500 ते 1/500 ता. नांदेड ामा-71 ( य ात
क.िम.0/500 ते 1/180)
कासारखेडा ते नांदस
ू ा र याचे मजबुतीकरण व
डांबर करण करणे ामा-19 किम 2/500 ते 3/500
ता.नांदेड
रामा-248 ते पावडे वाड (बु) र याचे मजबुतीकरण व
डांबर करण करणे ामा-7 किम0/0 ते 1/500 ता.नांदेड

जोडर ता भायेगांव ते
क क
-राहे गांव र याचे
मजबुतीकरण व डांबर करण करणे ामा-45 क.िम.2/0 ते
3/0 ता.नांदेड
जोडर ता कांकांड तफ पासदगांव र याची सुधारणा
करणे किम 0/0 ते 0/800 ता.नांदेड ामा-34 ( य ात
क.िम 0/0 ते 0/350)
रामा-261 ते िलंबगांव हवरा ज हा िसमा र याची
सुधारणा करणे 2/0 ते 3/0 ता.नांदेड (इ. ज.मा -38)
( य ात किम.2/0 ते 2/345)
डॉ.आंबेडकर चौक ते िसडको एमआयड सी धनेगांव
बळ रामपुर चंदािसंग कॉनर र याची सुधारणा करणे
किम 0/0 ते 0/700 ता.नांदेड इ जमा-54 ( य ात किम
0/0 ते 0/700)
डॉ.आंबेडकर चौक ते िसडको एमआयड सी धनेगांव
बळ रामपुर चंदािसंग कॉनर र याची सुधारणा करणे
किम 0/700 ते 1/500 ता.नांदेड
इ जमा-54
डोणगांव- पंपळगांव-दरे ग व-टाकळ र याचे मजबुतीकरण
व डांबर करण करणे इ जमा-157 किम 8/300 ते 8/600
ता.नांदेड

.मा. दनांक

तालुका

25.00

4
25.08.2016

नांदेड

25.00

25.08.2016

नांदेड

22.00

25.08.2016

नांदेड

10.00

25.08.2016

नांदेड

4.00

25.08.2016

नांदेड

20.00

25.08.2016

नांदेड

17.00

25.08.2016

नांदेड

10.00

15.09.2016

नांदेड

10.00

15.09.2016

नांदेड

10.00

15.09.2016

नांदेड

16.00

25.08.2016

नांदेड

7.00

25.08.2016

नांदेड

25.00

25.08.2016

नांदेड

25.00

25.08.2016

नांदेड

10.00

15.09.2016

नांदेड

.मा.
कंमत
3

5

( .लाखात)
काया वयीन यं णा
6

का.अ. (बां.) उ र
वभाग, ज.प.नांदेड

तालुकाः- नांदेड

काया वयीन यं णाः- कायकार अिभयंता, नांदेड पाटबंधारे वभाग (उ र), नांदेड
योजनेचे नांवः- पुर िनयं णांची कामे
मौ.पासदगांव येथे आसनानद या उज या ितरावर 26.55
34.90
29.09.2016
मी. लांबी या आर.सी.सी. घाटाचे बांधकाम करणे

नांदेड

का.अ.,नांदेड
पाटबंधारे वभाग
(उ र), नांदेड

2

ज हा वा षक योजना (सवसाधारण) सन 2016-17 अंतगत
मंजूर कर यात आले या कामांची तालुकािनहाय याद

अ. .

योजनेचे नांव/ कामांचे नांव

1

2

.मा.
कंमत
3

तालुकाः- अधापूर

योजनेचे नांवः- ामीण व इतर ज हा र ते वकास व मजबुतीकरण
आंबेगांव ते अमराबाद र याचे मजबुतीकरण व
23.00
डांबर करण करणे क.मी.0/00 ते 0/570 ा.मा.17
ता.अधापूर

.मा. दनांक

तालुका

( .लाखात)
काया वयीन
यं णा
6

4

5

15.09.2016

अधापूर

का.अ.,
सा.बां. व. नांदेड

खैरगांव ते येळेगांव र याचे मजबुतीकरण व डांबर करण
करणे क.मी.0/00 ते 0/570 ा.मा.33 ता.अधापूर

23.00

20.09.2016

अधापूर

का.अ.,
सा.बां. व. नांदेड

डौर ते कामठा बु. र याचे मजबुतीकरण व डांबर करण
करणे क.मी. 1/600 ते 2/400 ा.मा.01 ता.अधापूर

18.00

04.10.2016

अधापूर

का.अ.,
सा.बां. व. नांदेड

शेलगांव ते बामणी र याचे मजबुतीकरण व डांबर करण
करणे क.मी.0/365 ते 0/815 इ. ज.मा.47 ता.अधापूर

21.00

04.10.2016

अधापूर

का.अ.,
सा.बां. व. नांदेड

जोडर ता उमर र याचे मजबुतीकरण व डांबर करण
करणे क.मी.1/045 ते 1/920 इ. ज.मा.44 ता.अधापूर

18.00

04.10.2016

अधापूर

का.अ.,
सा.बां. व. नांदेड

कलदगांव-जांभ ण र याचे मजबुतीकरण व डांबर करण
करणे क.मी.0/00 ते 0/800 ा.मा.19 ता.अधापूर

25.00

15.09.2016

अधापूर

का.अ.,
सा.बां. व. नांदेड

25.08.2016

अधापुर

25.08.2016

अधापुर

का.अ. (बां.)
उ र वभाग,
ज.प.नांदेड

15.09.2016

अधापुर

25.08.2016

अधापुर

25.08.2016

अधापुर

तालुकाः- अधापूर

योजनेचे नांवः- ामीण व इतर ज हा र ते वकास व मजबुतीकरण
जोडर ता दे गांव कु.र याची सुधारणा करणे किम 0/300
14.00
ते 1/00 ता.अधापुर ( ामा-31) ( य ात क.िम.0/300
ते 1/00)
ज हा िसमा उमर क ढा अधापुर पांगर हदगांव
20.00
तालुकािसमा र याची सुधारणा करणे किम 11/300 ते
12/300 ता.अधापुर इ जमा -144 ( य ात किम
11/300 ते 11/900)
ज हा िसमा उमर -क ढा-अधापुर-पांगर -हदगांव तालुका
10.00
िसमा र याचे मजबुतीकरण व डांबर करण करणे इ जमा144 किम 12/0 ते 13/0
मालेगांव उमर सावरगांव क ढा गणपुर र याची सुधारणा
7.00
करणे किम 0/0 ते 2/0 ता.अधापुर (इ. ज.मा -44)
( य ात किम. 0/0 ते 2/00)
रामा-222 ते खुरगांव शेलगांव र याची सुधारणा करणे
8.00
किम 1/700 ते 2/700 ता.अधापुर (इ. ज.मा -46)
( य ात किम.1/700 ते 2/700)

तालुकाः- अधापूर

योजनेचे नांवः- वन पयटन/इको टु रझम यांचा वकास
अधापुर वन े नांदेड ता.अधापुर
औषधी वन पती रोपवाट का 50000 रोप िनम ती

2406 7359 (02, 21 व 27)

िनसग पयटन संकुलाचे दवस व रा ी संर ण, साफ सफाई,
दे खभाल इ याद 1916 म. द. दै नं दन मजुर दर .296.48/-

7.84

30.09.2016

अधापूर

5.68

30.09.2016

अधापूर

उप-वनसंर क,
नांदेड

3

ज हा वा षक योजना (सवसाधारण) सन 2016-17 अंतगत
मंजूर कर यात आले या कामांची तालुकािनहाय याद

अ. .
1

1

2

3

4
5
6

7

8

9

10

11

योजनेचे नांव/ कामांचे नांव

.मा.
कंमत
3

.मा. दनांक

2
4
तालुकाः- भोकर
योजनेचे नांवः- ामीण व इतर ज हा र ते वकास व मजबुतीकरण
बबर ते रे वे टे शन जोडर याचे मजबुतीकरण व
10.00
27.09.2016
डांबर करण करणे क.मी.0/00 ते 0/300 ा.मा.37
ता.भोकर
जामदर तांडा ते जामदर र ता मजबुतीकरण डांबर करण
10.00
27.09.2016
करणे क.मी.2/075 ते 2/500 ा.मा.25 ता.भोकर

कांडलीतांडा जोडर याचे मजबुतीकरण व डांबर करण
करणे कमी 0/00 ते 0/425 ा.मा.32 ता.भोकर

( .लाखात)
काया वयीन यं णा

5

6

भोकर

का.अ.,
सा.बां. व. भोकर

भोकर

का.अ.,
सा.बां. व. भोकर

10.00

27.09.2016

भोकर

का.अ.,
सा.बां. व. भोकर

14.58

27.09.2016

भोकर

13.77

27.09.2016

भोकर

10.00

27.09.2016

भोकर

का.अ.,
सा.बां. व. भोकर
का.अ.,
सा.बां. व. भोकर
का.अ.,
सा.बां. व. भोकर

10.00

27.09.2016

भोकर

का.अ.,
सा.बां. व. भोकर

23.00

07.10.2016

भोकर

का.अ.,
सा.बां. व. भोकर

10.00

07.10.2016

भोकर

का.अ.,
सा.बां. व. भोकर

मजबुतीकरण व
इ. ज.मा.58

10.00

27.09.2016

भोकर

का.अ.,
सा.बां. व. भोकर

डांबर करण
ता.भोकर

17.61

27.09.2016

भोकर

का.अ.,
सा.बां. व. भोकर

पोमनाळा जोडर याचे मजबुतीकरण व डांबर करण करणे
क.मी.0/00 ते 0/375 ा.मा.27 ता.भोकर
ब र याचे मजबुतीकरण व डांबर करण करणे
क.मी.1/400 ते 2/020 ा.मा.67 ता.भोकर
दवशीतांडा ते गारगोटवाड र याचे मजबुतीकरण
डांबर करण करणे क.मी.1/900 ते 2/215 ामा 33
ता.भोकर
नांदा बु. ते िशवनगर तांडा र याचे मजबुतीकरण
डांबर करण करणे क.मी.2/320 ते 2/640 ामा 62
ता.भोकर
सावरगांवमेट ते कोळगांव र याचे मजबुतीकरण व
डांबर करण करणे क.मी.0/00 ते 1/200 ा.मा.28 ता.भोकर
ब लाळ ते पंपळढव र याचे मजबुतीकरण व डांबर करण
करणे क.मी.0/00 ते 0/225 ा.मा.41 ता.भोकर
कनवट रोड ते जुनी िसंगारवाड र याचे
डांबर करण करणे क.मी.0/400 ते 0/870
ता.भोकर
जोडर ता कनी र याचे मजबुतीकरण व
करणे क.मी.0/00 ते 0/550 इ. ज.मा.59

तालुका

12

कनी ते नांदा खु. र याचे मजबुतीकरण व डांबर करण
करणे क.मी.0/850 ते 1/200 इ. ज.मा.59 ता.भोकर

14.75

27.09.2016

भोकर

का.अ.,
सा.बां. व. भोकर

13

रा.मा.222 ते पंपळढव जोडर याचे मजबुतीकरण व
डांबर करण करणे क.मी.0/00 ते 0/665 ा.मा.41 ता.भोकर

16.15

07.10.2016

भोकर

का.अ.,
सा.बां. व. भोकर

4

ज हा वा षक योजना (सवसाधारण) सन 2016-17 अंतगत
मंजूर कर यात आले या कामांची तालुकािनहाय याद

अ. .

योजनेचे नांव/ कामांचे नांव

1

2

तालुकाः- भोकर

.मा.
कंमत
3

.मा. दनांक
4

काया वीयीन यं णाः- कायकार अिभयंता, (बां.) उ र वभाग, ज.प.नांदेड
योजनेचे नांवः- ामीण व इतर ज हा र ते वकास व मजबुतीकरण
लामकानी बबर र याची सुधारणा करणे किम 0/200 ते
14.00
25.08.2016
2/500 ता.भोकर ( ामा-35) ( य ात क.िम 0/500 ते
1/00)
इळे गांव मोघाळ र याचे बांधकामकरणे किम 2/100 ते
14.00
25.08.2016
2/500 ता.भोकर ( ामा-68) ( य ात क.िम.2/100 ते
2/500), 0/200 ते 0/500.
कोळगांव बु ते सोनार र याची सुधारणा करणे किम
14.00
25.08.2016
0/0 ते 0/600 ता भोकर ( ामा-30) ( य ात
क.िम.0/270 ते 0/600)
लामकानी ते बबर र याचे मजबुतीकरण व डांबर करण 10.00
15.09.2016
करणे ामा-38 किम 1/500 ते 2/0 ता.भोकर
बोरगांव िसता ते ड गरगांव र याचे मजबुतीकरण व
डांबर करण करणे ामा-6 किम 1/350 ते 1/600 ता.भोकर
जोडर ता जांभळ र याची सुधारणा करणे किम 1/0 ते
2/0 ता.भोकर (.इ. ज.मा -41) ( य ात किम..1/300
ते 1/700)
धारजनी ब लाळतांडा ते ब लाळ र याचे सुधारणा ◌ा
करणे किम 8/300 ते 8/800 ता.भोकर (इ जमा -62)
( य ात किम..8/300 ते 8/730)
सोमठाणा सावरगांव माळ रे णापुर र याची सुधारणा
करणे किम 1/0 ते 2/0 ता.भोकर (इ. ज.मा -63)
( य ात किम.1/00 ते 2/00) ( य ात किम.

तालुका

( .लाखात)
काया वयीन यं णा

5

6

भोकर

का.अ. (बां.) उ र
वभाग,
ज.प.नांदेड

भोकर
भोकर
भोकर

10.00

15.09.2016

भोकर

7.00

25.08.2016

भोकर

7.00

25.08.2016

भोकर

7.00

25.08.2016

भोकर

का.अ. (बां.) उ र
वभाग,
ज.प.नांदेड

तालुकाः- भोकर

काया वयीन यं णाः- उप-वन संर क, वन वभाग, नांदेड
योजनेचे नांवः-ओसाड झाले या वनजमीनीवर पुनवनरोपण करणे 2406 4108 (02 व 21)
कळगांव वन े भोकर पुव पावसाळ कामे सव नं./गट
17.87
30.09.2016
.9 े 20 हे .
नांदा बु. वन े भोकर पुव पावसाळ कामे सव नं./गट
17.87
30.09.2016
.25/1 े 20 हे .
वाई वन े भोकर पुव पावसाळ कामे सव नं./गट .9
8.93
30.09.2016
े 10 हे .
नेकली वन े भोकर वष 5 वे सव नं./गट .20 PT े
1.20
03.09.2016
25 हे .
थेरबन वन े भोकर वष 5 वे सव नं./गट .15/1 े
1.20
03.09.2016
25 हे .
नांदा खु. वन े भोकर वष 2 रे सव नं./गट .46 े
5.79
03.09.2016
25 हे .
नारवट वन े भोकर वष 2 रे सव नं./गट .46 े 30
6.95
03.09.2016
हे .
ड गरगांव वन े बोधड वष 2 रे सव नं./गट .245 े
5.79
03.09.2016
25 हे .
कारला वन े भोकर वष 3 रे सव नं./गट .63 े 20
1.75
03.09.2016
हे .

भोकर
भोकर

उप-वनसंर क,
नांदेड

भोकर
भोकर
भोकर
भोकर
भोकर
भोकर
भोकर

5

ज हा वा षक योजना (सवसाधारण) सन 2016-17 अंतगत
मंजूर कर यात आले या कामांची तालुकािनहाय याद

अ. .

योजनेचे नांव/ कामांचे नांव

1

2

तालुकाः- भोकर

योजनेचे नांवः- म यवती रोप मळे 4406 3742 (21)
भोकर वन े भोकर रोपिनिमती सव नं./गट .268 रोप
सं या 1.00 ल

तालुकाः- भोकर

योजनेचे नांवः- संयु त वन यव थापन 2406 7733 (02
धारजणी वन े भोकर वष 2 रे सव नं./गट .372 े
30 हे .
नारवट वन े भोकर वष 3 रे सव नं./गट .41 े 30
हे .
खडक वन े भोकर वष 3 रे सव नं./गट .370 े
30 हे .
लहान वन े भोकर वष 3 रे सव नं./गट .26 भाग
े 30 हे .
नेकली वन े भोकर वष 4 थे सव नं./गट .364 े
30 हे .
बोथी वन े भोकर वष 4 थे सव नं./गट .379 भाग
े 30 हे .

तालुका

( .लाखात)
काया वयीन यं णा

4

5

6

03.09.2016

भोकर

उप-वनसंर क,
नांदेड

व 21)
2.34
03.09.2016

भोकर

1.68

03.09.2016

भोकर

उप-वनसंर क,
नांदेड

1.68

03.09.2016

भोकर

1.68

03.09.2016

भोकर

1.68

03.09.2016

भोकर

1.68

03.09.2016

भोकर

9.99

03.09.2016

भोकर

10.93

03.09.2016

भोकर

21 व
5.79

53)
03.09.2016

भोकर

5.79

03.09.2016

भोकर

5.26

03.09.2016

भोकर

1.20

03.09.2016

भोकर

1.20

03.09.2016

भोकर

17.56

30.09.2016

भोकर

21.95

30.09.2016

भोकर

2.82

30.09.2016

भोकर

2.85

30.09.2016

भोकर

.मा.
कंमत
3

.मा. दनांक

16.01

तालुकाः- भोकर

काया वयीन यं णाः- उप-वन संर क, वन वभाग, नांदेड
योजनेचे नांवः- वनातील इमारती 4406 3731 (53)
भोकर ता.भोकर वन े भोकर येथे कार-1 िनवास थान
बांधणे स.नं.268
भोकर ता.भोकर वन े भोकर येथे कार-2 िनवास थान
बांधणे स.नं.268

तालुकाः- भोकर

योजनेचे नांवः- मृदसंधारणासाठ वनरोपण 4406 1801 (02,
दे वठाणा वन े भोकर वष 2 रे सव नं./गट .6 े 25
हे .
आमदर वन े भोकर वष 2 रे सव नं./गट .22 े
25 हे .
सोमठाण वन े भोकर वष 1 ले सव नं./गट .25 े
10 हे .
ब वन े भोकर वष 4 थे सव नं./गट .55 े 25 हे .
िश र वन े भोकर वष 4 थे सव नं./गट .89 े 25
हे .
ब वन े भोकर पुव पावसाळ कामे सव नं./गट
.103 े 20 हे .
आमदरवाड वन े भोकर पुव पावसाळ कामे सव
नं./गट .42 े 25 हे .
आमदर भाग-1 वन े भोकर Deep CCT कामे सव
नं./गट .22 े 6 हे .
आमदर भाग-2 वन े भोकर Deep CCT कामे सव
नं./गट .22 े 6 हे .

उप-वनसंर क,
नांदेड

उप-वनसंर क,
नांदेड

6

ज हा वा षक योजना (सवसाधारण) सन 2016-17 अंतगत
मंजूर कर यात आले या कामांची तालुकािनहाय याद

अ. .
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

योजनेचे नांव/ कामांचे नांव
2

तालुका

( .लाखात)
काया वयीन यं णा

4

5

6

15.09.2016

मुदखेड

का.अ.,
सा.बां. व. नांदेड

23.00

15.09.2016

मुदखेड

का.अ.,
सा.बां. व. नांदेड

14.00

20.09.2016

मुदखेड

का.अ.,
सा.बां. व. नांदेड

19.00

20.09.2016

मुदखेड

का.अ.,
सा.बां. व. नांदेड

18.00

20.09.2016

मुदखेड

का.अ.,
सा.बां. व. नांदेड

15.00

15.09.2016

मुदखेड

का.अ.,
सा.बां. व. नांदेड

18.00

20.09.2016

मुदखेड

का.अ.,
सा.बां. व. नांदेड

29.00

07.10.2016

मुदखेड

का.अ.,
सा.बां. व. नांदेड

25.00

20.09.2016

मुदखेड

का.अ.,
सा.बां. व. नांदेड

80.00

07.10.2016

मुदखेड

का.अ.,
सा.बां. व. नांदेड

.मा.
कंमत
3

तालुकाः- मुदखेड
योजनेचे नांवः- ामीण व इतर ज हा र ते वकास व मजबुतीकरण
राजवाड -मुदखेड-ह जापुर र याचे मजबुतीकरण व
22.00
डांबर करण करणे क.मी.0/800 ते 1/800 ा.मा.03
ता.मुदखेड
महाट ते िचल पंपर (जोडर ता िचल पंपर ) र याचे
मजबुतीकरण व डांबर करण करणे क.मी.0/00 ते 1/00
ा.मा.22 ता.मुदखेड
बोरगांव ना ते जवळा पाठक र याचे मजबुतीकरण व
डांबर करण करणे कमी 0/00 ते 0/500 ा.मा.4 ता.मुदखेड
बोरगांव िसता ते वैजापूर र याचे मजबुतीकरण व
डांबर करण करणे क.मी. 0/470 ते 0/925 ा.मा.24
ता.मुदखेड
पाथरड रे वे टे शन ते वाड झांजी र याचे मजबुतीकरण
व डांबर करण करणे क.मी.0/330 ते 0/740 ा.मा.25
ता.मुदखेड
वाई-वरदडा र याचे मजबुतीकरण व डांबर करण करणे
क.मी.0/00 ते 0/500 इ. ज.मा.55 ता.मुदखेड
बारड-नागेली-ितरकसवाड र याचे मजबुतीकरण व
डांबर करण करणे क.मी.0/900 ते 1/500 इ. ज.मा.156
ता.मुदखेड
मुगट ते रे वे टे शन र याचे मजबुतीकरण व
डांबर करण करणे क.मी.1/00 ते 2/00 इ. ज.मा.156
ता.मुदखेड
बारड-नागेली ते ितरकसवाड र याचे मजबुतीकरण व
डांबर करण करणे क.मी.2/00 ते 2/500 इ. ज.मा.156
ता.मुदखेड
बारड-मुगट (इ. ज.मा.) (दुधनवाड ) ते बोरगांव ना येळेगांव र याचे पुल मो-यासह मजबुतीकरण व
डांबर करण करणे क.मी.0/00 ते 1/00 ा.मा.4 ता.मुदखेड

.मा. दनांक

7

ज हा वा षक योजना (सवसाधारण) सन 2016-17 अंतगत
मंजूर कर यात आले या कामांची तालुकािनहाय याद

अ. .

योजनेचे नांव/ कामांचे नांव

1

2

तालुकाः- मुदखेड

.मा.
कंमत
3

.मा. दनांक
4

काया वीयीन यं णाः- कायकार अिभयंता, (बां.) उ र वभाग, ज.प.नांदेड
योजनेचे नांवः- ामीण व इतर ज हा र ते वकास व मजबुतीकरण
रामा-261 मुदखेड ते ह जापुर र याची सुधारणा करणे
12.00
25.08.2016
किम 1/200 ते 1/900 ता.मुदखेड ( ामा-30) (
य ात क.िम.1/200 ते 1/650)
जोडर ता िचल पंपर र याची सुधारणा करणे किम 0/0
ते 1/700 ता.मुदखेड ( ामा-21) ( य ात क.िम.0/0 ते
0/380)
रामा- ड गरगांव ते दुधनवाड र याची सुधारणा करणे
किम 0/00 ते 1/00 ता.मुदखेड ( ामा-5) ( य ात
क.िम.0/0ते 0/450)
रामा- ड गरगांव ते दुधनवाड र याची सुधारणा करणे
किम 1/0 ते 2/0 ता.मुदखेड ( ामा-5) ( य ात
क.िम.1/00 ते 1/600)
रामा- ड गरगांव ते बोरगांव िसता ते रामा पयत र याची
सुधारणा करणे क.मी. 1/00 ते 2/00 ता. मुदखेड( ामा-6)
( य ात क.िम.1/00 ते 1/300)
डोणगांव पंपळकौठा दरे गांव टाकळ र याची सुधारणा
करणे किम 8/00 ते 9/00 ता.मुदखेड (इ. ज.मा-156)
( य ात किम.8/00 ते 8/300)
तालुका िसमा नागेली र याची सुधारणा करणे किम
0/400 ते 1/400 ता.मुदखेड इ जमा -156 ( य ात
किम 0/400 ते 0/550 व 0/550 ते 0/830)

तालुका

( .लाखात)
काया वयीन यं णा

5

6

मुदखेड

का.अ. (बां.)
उ र वभाग,
ज.प.नांदेड

10.00

25.08.2016

मुदखेड

14.00

25.08.2016

मुदखेड

20.00

25.08.2016

मुदखेड

13.00

25.08.2016

मुदखेड

10.00

25.08.2016

मुदखेड

14.00

25.08.2016

मुदखेड

का.अ. (बां.)
उ र वभाग,
ज.प.नांदेड

8

ज हा वा षक योजना (सवसाधारण) सन 2016-17 अंतगत
मंजूर कर यात आले या कामांची तालुकािनहाय याद

अ. .
1

1

2

3

4

योजनेचे नांव/ कामांचे नांव
2

.मा.
कंमत
3

( .लाखात)
काया वयीन
यं णा
6

तालुका

4

5

14.10.2016

कंधार

का.अ.,
सा.बां. व.नांदेड

14.10.2016

कंधार

का.अ.,
सा.बां. व.नांदेड

44.78

14.10.2016

कंधार

का.अ.,
सा.बां. व.नांदेड

49.82

14.10.2016

कंधार

का.अ.,
सा.बां. व.नांदेड

29.08.2016

कंधार

29.08.2016

कंधार

29.08.2016

कंधार

29.08.2016

कंधार

29.08.2016

कंधार

तालुकाः- कंधार
योजनेचे नांवः- ामीण व इतर ज हा र ते वकास व मजबुतीकरण
िशराढोण - भु याचीवाड र याचे मजबुतीकरण व
24.93
डांबर करण करणे क.मी.0/00 ते 1/00 ा.मा.107
ता.कंधार
नंदनवन - बा ळ र याचे मजबुतीकरण व डांबर करण
30.00
करणे क.मी.0/00 ते 0/725 ा.मा.12 ता.कंधार
जोडर ता बोर (बु.) महादे व मं दर र याचे मजबुतीकरण
व डांबर करण करणे क.मी.0/270 ते 1/100 ा.मा.51
ता.कंधार
लाडका - भुकमार र याचे मजबुतीकरण व डांबर करण
करणे क.मी.1/00 ते 3/00 इ. ज.मा.99 ता.कंधार

.मा. दनांक

तालुकाः- कंधार

योजनेचे नांवः- ामीण व इतर ज हा र ते वकास व मजबुतीकरण
बाचोट ते बाचोट तांडा. र याची सुधारणा करणे ता.
15.00
कंधार ा.मा.11 कमी 2/5 ते 3/0
जोड र ता तेलग
ं वाड र याची सुधारणा करणे ता.
12.50
कंधार ा. मा.01 क मी 0/0 ते 1/0 ( कमी. 0/447 ते
0/ 975)
जोड र ता बोर (बू ) ते महादे व मंद र
याची सुधारणा
12.50
करणे ता. कंधार ा. मा. 51 क मी 1/0 ते 3/0
( कमी 1/06 ते 1 / 8 )
शे लाळ टोकवाड र याची सुधारणा करणे ता. कंधार
12.50
ा. मा. 107 क मी 0/7 ते 1/5 ( कमी 0/ 7 ते 1/
110 )
जोड र ता मानिसंग वाड र यची सुधारणा करणे ता.
19.00
कंधार ा. मा. 73 क मी 0/0 ते 2/0
कौठा राहाट वरवंट र याची सुधारणा करणे ता. कंधार
ा. मा.57 क मी 0/150 ते 0/500

13.00

29.08.2016

कंधार

जोड र ता गोगदर र याची सुधारणा करणे ता. कंधार
ा. मा. 23 क मी 0 / 308 ते 0 / 915

19.50

29.08.2016

कंधार

14.50

29.08.2016

कंधार

20.00

29.08.2016

कंधार

24.00

29.08.2016

कंधार

6.50

29.08.2016

कंधार

मंगनाळ िशरशी (बु) र याची सुधारणा
करणे ता.
कंधार ा मा 7 क मी 2/5 ते 3/5 ( कमी 2 / 5 ते 2 /
980 )
जोड र ता गोगदर र याची सुधारणा क रणे ता
कंधार ा मा 23 क मी 0 / 915 ते 1/500
बहा रपुरा कंदक कोटबाजार र याची सुधारणा करणे
ता.कंधार ा.मा.106 कमी 0/0 ते 2/0 ( क.मी. 0/0 ते
1/5)
तालूका िसमा उ माननगर लाठ (खु) ते
ज मा 20
र याची सुधारणा करणे. ता कंधार इ जमा 42 क मी
3/0 ते 4/0 ( क.मी. 3/6 ते 4 / 0)

द

का.अ. (बां.)
ण वभाग,
ज.प.नांदेड
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ज हा वा षक योजना (सवसाधारण) सन 2016-17 अंतगत
मंजूर कर यात आले या कामांची तालुकािनहाय याद

अ. .
1

योजनेचे नांव/ कामांचे नांव
2

तालूका िसमा काटकळं बा ते दरे गाव र याची सुधारणा
करणे. ता कंधार इ जमा 158 क मी 3/9 ते 4/27 (
क.मी. 3/963 ते 4 / 162)
फुलवळ पानशेवड नेह नगर र याची सुधारणा करणे.
ता कंधार इ जमा 109 क मी 4/0 ते 6/0 ( क.मी.
4/0 ते 4 / 3)
घोडज आणदवाड बोर र याची सुधारणा करणे. ता
कंधार इ जमा 162 कमी 0/0 ते 2/0 ( क.मी. 0/0 ते
0 / 400)
जाकापूर गोणार खंडगाव (ह)र याची सुधारणा करणे
ता.कंधार इ जमा 104 कमी 3/2 ते 4/0 ( क.मी. 3/2
ते 3/ 6)
िचंचाली ते बामणी र याची सुधारणा करणे ता.कंधार
इ जमा 97 क मी 0/050 ते 0/ 474
िचंचाली ते बामणी र याची सुधारणा करणे ता.कंधार
इ जमा 97 कमी 0/474 ते 1/009
िचंचाली ते बामणी र याची सुधारणा करणे ता.कंधार
इ जमा 97 क मी 1/867 ते 2/ 400
िचंचाली ते बामणी र याची सुधारणा करणे ता.कंधार
इ जमा 97 क मी 1/550 ते 1/867
मंगणाळ ते िशिश (बु ) र याची सुधारणा करणे ता
कंधार इ ज मा 60 क मी 2/0 ते 3/0 ( क.मी. 2/0 ते
2/ 380)
फुलवळ पानशेवड नेह नगर र याची सुधारणा करणे
ता कंधार इ जमा 109 क मी 2/0 ते 4/0 ( क.मी.
3/450 ते 4 / 0)

.मा. दनांक

तालुका

10.00

4
29.08.2016

कंधार

6.50

29.08.2016

कंधार

9.00

29.08.2016

कंधार

10.00

29.08.2016

कंधार

20.00

29.08.2016

कंधार

20.00

29.08.2016

कंधार

20.00

29.08.2016

कंधार

12.00

29.08.2016

कंधार

11.50

29.08.2016

कंधार

12.00

29.08.2016

कंधार

.मा.
कंमत
3

( .लाखात)
काया वयीन
यं णा
6

5

द

का.अ. (बां.)
ण वभाग,
ज.प.नांदेड
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ज हा वा षक योजना (सवसाधारण) सन 2016-17 अंतगत
मंजूर कर यात आले या कामांची तालुकािनहाय याद

अ. .

योजनेचे नांव/ कामांचे नांव

.मा.
कंमत
3

.मा. दनांक

तालुका

( .लाखात)
काया वयीन
यं णा
6

4

5

1

तालुकाः- लोहा
योजनेचे नांवः- ामीण व इतर ज हा र ते वकास व मजबुतीकरण
बामणी-जानापुर रामा-06 र याचे मजबुतीकरण व
25.00
डांबर करण करणे क.मी.0/500 ते 1/200 ा.मा.11
ता.लोहा

27.09.2016

लोहा

का.अ.,
सा.बां. व. नांदेड

2

जवळा-को हे बोरगांव-सोनखेड र याचे मजबुतीकरण व
डांबर करण करणे क.मी.0/00 ते 1/00 ा.मा.133 ता.लोहा

25.00

27.09.2016

लोहा

का.अ.,
सा.बां. व. नांदेड

3

सोनखेड हो टलवाड र याचे मजबुतीकरण व डांबर करण
करणे क.मी.0/00 ते 1/00 ा.मा.25 ता.लोहा

25.00

27.09.2016

लोहा

का.अ.,
सा.बां. व. नांदेड

25.00

27.09.2016

लोहा

का.अ.,
सा.बां. व.नांदेड

1

4

2

कलंबर - धनगरवाड (मोकलेवाड ) र याचे मजबुतीकरण
व डांबर करण करणे क.मी. 0/00 ते 1/00 ा.मा.87
ता.लोहा

5

नांदगाव - मरताळा र याचे मजबुतीकरण व डांबर करण
करणे क.मी.0/00 ते 1/00 ा.मा.6 ता.लोहा

25.00

27.09.2016

लोहा

का.अ.,
सा.बां. व.नांदेड

6

जमा 65 ते धनज (बु.) र याचे मजबुतीकरण व
डांबर करण करणे क.मी.0/00 ते 1/00 ा.मा.39 ता.लोहा

25.00

27.09.2016

लोहा

का.अ.,
सा.बां. व.नांदेड

7

बेरळ - दे वळ
ू गांव र यावर पोचमागासह पुलाचे बांधकाम
करणे साखळ
.0/400 ा.मा.37 ता.लोहा

15.00

27.09.2016

लोहा

का.अ.,
सा.बां. व.नांदेड

8

धावर - अजमवाड र याचे मजबुतीकरण व डांबर करण
करणे क.मी.0/00 ते 0/800 इ. ज.मा. 164 ता.लोहा

25.00

27.09.2016

लोहा

का.अ.,
सा.बां. व.नांदेड

25.00

03.10.2016

लोहा

का.अ.,
सा.बां. व. नांदेड

30.00

07.10.2016

लोहा

का.अ.,
सा.बां. व.नांदेड

9

10

पाड -सायाळ-िशवणी-जामगा र याचे मजबुतीकरण व
डांबर करण करणे क.मी.1/700 ते 2/600 इ. ज.मा.89
ता.लोहा
हरसद पाट ते शेलगांव र याचे मजबुतीकरण व
डांबर करण करणे ा.मा.127 क.मी.0/00 ते 1/00 ता.लोहा

11

ज हा वा षक योजना (सवसाधारण) सन 2016-17 अंतगत
मंजूर कर यात आले या कामांची तालुकािनहाय याद

अ. .

योजनेचे नांव/ कामांचे नांव

1

2

.मा.
कंमत
3

तालुकाः- लोहा

.मा. दनांक
4

काया वीयीन यं णाः- कायकार अिभयंता, (बां.) उ र वभाग, ज.प.नांदेड
योजनेचे नांवः- ामीण व इतर ज हा र ते वकास व मजबुतीकरण
रामाची वाड हाडोळ र याची सुधारणा करणे ता लोहा
10.00
29.08.2016
ा मा 51 क मी 0/0 ते 2/5 ( कमी 1 / 0 ते 1 / 5 )
धनज खुद ते मांडणी कहाळा र याची सुधारणा करणे
ता.लोहा ा.मा. 108 कमी 0/0 ते 4/0 ( कमी 0/0 ते 1 /
0 )
को वाड ते करे वाड र याची सुधारणा करणे. ता.
लोहा ामा.60 कमी 1/0 ते 1 / 600

5

लोहा

12.50

29.08.2016

लोहा

20.00

29.08.2016

लोहा

20.00

29.08.2016

लोहा

टाकळगाव ते रतनगड र याची सुधारणा करणे ता.लोहा
ा मा 97 कमी 0/0 ते 4/0 ( कमी 0/ 0 ते 0/ 5)

12.50

29.08.2016

लोहा

जोड र ता सोनमांजर र याची सुधारणा करणे ता.लोहा
ा मा 76 क मी 0/0 ते 1/0 ( कमी 0 / 2 ते 0 / 6 )

12.00

29.08.2016

लोहा

10.00

29.08.2016

लोहा

10.00

29.08.2016

लोहा

5.00

29.08.2016

लोहा

10.00

29.08.2016

लोहा

10.00

29.08.2016

लोहा

10.00

29.08.2016

लोहा

6.50

29.08.2016

लोहा

9.50

29.08.2016

लोहा

6.50

29.08.2016

लोहा

13.00

29.08.2016

लोहा

11.50

29.08.2016

लोहा

12.00

29.08.2016

लोहा

को वाड ते करे वाड र याची सुधारणा करणे.
लोहा
ामा. 60 कमी 1 / 6 ते 2 / 2

ता.

ज ड र ता गोगदर र याची सुधारणा करणे ता.कंधार
मा - 23 कमी 0 / 0 ते 0/ 308

ा

जोडर ता सावरगाव न ्◌ा ◌पाणी र याची सुधारणा करणे
ता. कंधार ा.मा. 48 क मी 0/0 ते 0/5 ( क.मी 0 /0
ते 0 / 191 )
जोड र ता मंगनाळ वरवंट र याची सुधारणा करणे ता
कंधार ा मा 55 क मी 2/8 ते 3/0
जोड र ता बोरगाव (को ) दगडगाव र याची सुधारणा
करणे ता.लोहा ामा16 कमी 0/5 ते 2/0 ( क.मी.0 / 5 ते
1/ 0)
जोड र ता वाळकेवाड र याची सुधारणा करणे ता.लोहा
ामा 21 कमी 0/0 ते 2/0 ( क.मी 0 / 0 ते 0 / 5 )
जोड र ता उमलातांडा सावरगाव र याची सुधारणा
केरणे ता लोहा ा मा 95 क मी 0/6 ते ( क.मी 0 / 6
ते 1 / 0 )

घोडज बोर चोड ड गरगाव र याची सुधारणा करणे. ता
लोहा इ जमा 162 कमी 13/0 ते 15/0 ( क.मी. 14/8 ते
15/ 0)
पंपळदर कापशी (खु ) र यची सुधारणा करणे. ता लोहा
इ जमा 96 कमी 0/0 ते 1/0
वडे परू ढाकणी र याची सुधारणा करणे. ता लोहा
इ जमा 94 क मी 0/0 ते 0/2
लोहा हळदव िचतळ पडू र याची सुधारणा करणे ता
लोहा इ जमा 88 कमी 6/0 ते 6/5
कारे गाव खडकमांजर शेवड र याची सुधारणा करणे ता
लाहा इ जमा 164 कमी 5/0 ते 6/0
जोड र ता दुगाव र याची सुधारणा करणे ता. बलोली
इ जमा 61 क मी 0 / 0 ते 1 / 0

( .लाखात)
काया वयीन
यं णा
6

तालुका

द

का.अ. (बां.)
ण वभाग,
ज.प.नांदेड
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ज हा वा षक योजना (सवसाधारण) सन 2016-17 अंतगत
मंजूर कर यात आले या कामांची तालुकािनहाय याद

अ. .

योजनेचे नांव/ कामांचे नांव

1

2

तालुकाः- लोहा

.मा.
कंमत
3

काया वयीन यं णाः- ज हा अिध क कृ ष अिधकार , नांदेड
योजनेचे नांवः- मृदसंधारण उपाय योजने ारे जमीनीचा वकास करणे
पाणलोट .MR-37/I/1e/ ता.लोहा
आंडगा ता.लोहा ढाळ चे बांध GB-1
6.83
आंडगा ता.लोहा ढाळ चे बांध GB-2
5.82
आंडगा ता.लोहा ढाळ चे बांध GB-3
4.97
आंडगा (मा) ता.लोहा ढाळ चे बांध GB-4
6.00
आंडगा (मा) ता.लोहा ढाळ चे बांध GB-5
6.02
आंडगा (मा) ता.लोहा ढाळ चे बांध GB-6
6.45
आंडगा (मा) ता.लोहा ढाळ चे बांध GB-7
6.25
आंडगा (मा) ता.लोहा ढाळ चे बांध GB-8
6.54
आंडगा (मा) ता.लोहा ढाळ चे बांध GB-9
7.53
आंडगा (मा) ता.लोहा ढाळ चे बांध GB-10
5.80
आंडगा (मा) ता.लोहा ढाळ चे बांध GB-11
6.26
आंडगा (मा) ता.लोहा ढाळ चे बांध GB-12
4.96
आंडगा (मा) ता.लोहा ढाळ चे बांध GB-13
4.60
आंडगा (मा) ता.लोहा ढाळ चे बांध GB-14
6.24
आंडगा (मा) ता.लोहा ढाळ चे बांध GB-15
5.74
आंडगा ता.लोहा अनघड दगड बांध LBS-1
2.99
आंडगा ता.लोहा अनघड दगड बांध LBS-2
1.94

.मा. दनांक

तालुका

4

5

17.10.2016
17.10.2016
17.10.2016
17.10.2016
17.10.2016
17.10.2016
17.10.2016
17.10.2016
17.10.2016
17.10.2016
17.10.2016
17.10.2016
17.10.2016
17.10.2016
17.10.2016
17.10.2016
17.10.2016

लोहा
लोहा
लोहा
लोहा
लोहा
लोहा
लोहा
लोहा
लोहा
लोहा
लोहा
लोहा
लोहा
लोहा
लोहा
लोहा
लोहा

( .लाखात)
काया वयीन
यं णा
6

ज हा अिध क
कृ ष अिधकार ,
नांदेड

तालुकाः- लोहा

काया वयीन यं णाः- उप-वन संर क, वन वभाग, नांदेड
योजनेचे नांवः-ओसाड झाले या वनजमीनीवर पुनवनरोपण करणे 2406 4108 (02 व 21)
कलंबर बु. वन े नांदेड वष 4 थे सव नं./गट .773
1.20
03.09.2016
लोहा
े 25 हे .

उप-वनसंर क,
नांदेड

तालुकाः- लोहा

योजनेचे नांवः- मृदसंधारणासाठ वनरोपण 4406 1801 (02, 21 व 53)
िचदिगर वन े नांदेड पुव पावसाळ कामे सव नं./गट
20.58
30.09.2016
.67pt े 25 हे .

लोहा

उप-वनसंर क,
नांदेड
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ज हा वा षक योजना (सवसाधारण) सन 2016-17 अंतगत
मंजूर कर यात आले या कामांची तालुकािनहाय याद

अ. .
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

योजनेचे नांव/ कामांचे नांव

.मा.
कंमत
3

.मा. दनांक

2
4
तालुकाः- बलोली
योजनेचे नांवः- ामीण व इतर ज हा र ते वकास व मजबुतीकरण
जोडर ता .रा.मा.2 ते रामपूर (मजरा) र याचे
25.00 15.09.2016
मजबुतीकरण व डांबर करण करणे क.मी.0/00 ते 1/00
ा.मा.14 ता. बलोली
क डलवाड ते क-हाळा र याचे मजबुतीकरण व
20.00 15.09.2016
डांबर करण करणे क.मी.0/00 ते 0/760 ा.मा.39
ता. बलोली
िचंचाळा ते पोकण र याचे मजबुतीकरण व डांबर करण
25.00 15.09.2016
करणे
क.मी.0/00 ते 1/00 ा.मा.44 ता. बलोली

जुना िचटमोगरा ते न वन िचटमोगरा र याचे
मजबुतीकरण व डांबर करण करणे क.मी.0/00 ते 0/950
ा.मा.62 ता. बलोली
नवीन आरळ ते जुने आरळ र याचे मजबुतीकरण व
डांबर करण करणे क.मी.0/00 ते 0/645 ा.मा 47
ता. बलोली
बोरगांव थड जोडर याचे मजबुतीकरण व डांबर करण
करणे क.मी.3/500 ते 4/120 ा.मा.55 ता. बलोली
जुना िचटमोगरा ते न वन िचटमोगरा र याचे
मजबुतीकरण व डांबर करण करणे क.मी.1/00 ते 1/400
ा.मा.62 ता. बलोली
बजुर ते टाकळ र याचे मजबुतीकरण व डांबर करण
करणे क.मी.0/00 ते 0/475 इ. ज.मा.76 ता. बलोली
क डलवाड ते क डलापुर र याचे मजबुतीकरण व
डांबर करण करणे क.मी.0/600 ते 1/185 इ. ज.मा.152
ता. बलोली
शंकरनगर बेटमोगरा जमा 56 ते जुनी टाकळ र याचे
मजबुतीकरण व डांबर करण करणे क.मी.0/500 ते 1/00
इ. ज.मा.76 ता. बलोली
कोट याळ माचनूर र यावर पुल मो-याचे बांधकाम करणे
क.मी.5/750 ते 6/00 ा.मा.34 ता. बलोली
टाकळ ते गळे गांव र याचे मजबुतीकरण व डांबर करण
करणे क.मी.0/00 ते 1/070 ा.मा.17 ता. बलोली

तालुका

( .लाखात)
काया वयीन यं णा

5

6

बलोली

का.अ.,
सा.बां. व. दे गलूर

बलोली

का.अ.,
सा.बां. व. दे गलूर

बलोली

का.अ.,
सा.बां. व. दे गलूर

25.00

15.09.2016

बलोली

का.अ.,
सा.बां. व. दे गलूर

25.00

15.09.2016

बलोली

का.अ.,
सा.बां. व. दे गलूर

14.00

15.09.2016

बलोली

का.अ.,
सा.बां. व. दे गलूर

14.00

15.09.2016

बलोली

का.अ.,
सा.बां. व. दे गलूर

20.00

15.09.2016

बलोली

का.अ.,
सा.बां. व. दे गलूर

20.00

19.09.2016

बलोली

का.अ.,
सा.बां. व. दे गलूर

20.00

19.09.2016

बलोली

का.अ.,
सा.बां. व. दे गलूर

19.06

07.10.2016

बलोली

का.अ.,
सा.बां. व. दे गलूर

29.84

07.10.2016

बलोली

का.अ.,
सा.बां. व. दे गलूर
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ज हा वा षक योजना (सवसाधारण) सन 2016-17 अंतगत
मंजूर कर यात आले या कामांची तालुकािनहाय याद

अ. .

योजनेचे नांव/ कामांचे नांव

1

2

तालुकाः- बलोली

.मा.
कंमत
3

.मा. दनांक
4

काया वीयीन यं णाः- कायकार अिभयंता, (बां.) उ र वभाग, ज.प.नांदेड
योजनेचे नांवः- ामीण व इतर ज हा र ते वकास व मजबुतीकरण
जोड र ता पोमा तांडा र याची सुधारणा करणे ता. लोहा
12.50 29.08.2016
ा.मा.72 कमी 0/0 ते 1/0

तालुका

( .लाखात)
काया वयीन यं णा

5

6

बलोली

जोडर ता हरनाळ ममदापूर र याची सुधारणा करणे
ता. बलोली
ा .मा. 37 क.मी. 0/0 ते 1/3

12.50

29.08.2016

बलोली

कोट याळ ते कारला ( बू ) र याची सुधारणा करणे
ता. बलोली
ा मा 36 कमी 1/350 ते 3/550

15.00

29.08.2016

बलोली

जुने ते न वन िचटमोगरा र याची सुधारणा करणे ता.
बलोली ा.मा. 62 क.मी 0/4 ते 1/030

15.00

29.08.2016

बलोली

15.00

29.08.2016

बलोली

12.00

29.08.2016

बलोली

7.00

29.08.2016

बलोली

6.50

29.08.2016

बलोली

जुने ते न वन िचटमोगरा र याची सुधारणा करणे ता.
बलोली ा.मा. 62 क.मी 1/030 ते 1/180 व 3 /0 ते 3
/ 500
जोडर ता बोरगाव थड र याची सुधारणा करणे ता
बलोली ा मा 55 क मी 2/7 ते 3/7 ( कमी 2 / 7 ते
3 / 4 )
बजूर टाकळ र याची सुधारणा करणे. ता. बलोली
इ जमा 76 क मी 0/0 ते 0/4 ( क.मी. 0/070 ते 0/
390)
जोड र ता कांगठ गुजर र याची सुधारणा करणे. ता.
बलोली इ जमा 77 क मी 0 / 0 ते 1 / 0 ( क.मी. 0/0
ते 0/ 650)

द

का.अ. (बां.)
ण वभाग,
ज.प.नांदेड

द

का.अ. (बां.)
ण वभाग,
ज.प.नांदेड
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ज हा वा षक योजना (सवसाधारण) सन 2016-17 अंतगत
मंजूर कर यात आले या कामांची तालुकािनहाय याद

अ. .
1

1

2

3

4
5

योजनेचे नांव/ कामांचे नांव

.मा.
कंमत
3

2

तालुकाः- नायगांव
योजनेचे नांवः- ामीण व इतर ज हा र ते वकास व मजबुतीकरण
जोडर ता ईकळ (मोर) ते रा.मा.251 र याचे
18.00
मजबुतीकरण व डांबर करण करणे क.मी.0/00 ते 1/00
ा.मा.43 ता.नायगांव
जोडर ता कुंचेली (गावाजवळ ची सुटलेली लांबी) र याचे
20.00
मजबुतीकरण व डांबर करण करणे क.मी.4/00 ते 4/575
ा.मा.29 ता.नायगांव
जोडर ता मोकासदरा र याचे मजबुतीकरण व
20.00
डांबर करण करणे क.मी.0/400 ते 1/00 ा.मा.24
ता.नायगांव
जोडर ता हु सा र याचे मजबुतीकरण व डांबर करण
20.00
करणे क.मी.0/550 ते 1/200 ा.मा.17 ता.नायगांव
टाकळ बेटमोगरा (सुटलेली लांबी) र याचे मजबुतीकरण
व डांबर करण करणे क.मी.0/550 ते 1/200 इ. ज.मा.153
ता.नायगांव

तालुकाः- नायगांव

काया वीयीन यं णाः- कायकार अिभयंता, (बां.) द
योजनेचे नांवः-

20.00

तालुका

( .लाखात)
काया वयीन यं णा

4

5

6

15.09.2016

नायगांव

का.अ., सा.बां. व.
दे गलूर

08.09.2016

नायगांव

का.अ., सा.बां. व.
दे गलूर

08.09.2016

नायगांव

का.अ., सा.बां. व.
दे गलूर

08.09.2016

नायगांव

08.09.2016

नायगांव

का.अ., सा.बां. व.
दे गलूर

.मा. दनांक

का.अ., सा.बां. व.
दे गलूर

ण वभाग, ज.प.नांदेड

ामीण व इतर ज हा र ते वकास व मजबुतीकरण

पंपळगाव खंडगाव रामा 252 र याची सुधारणा करणे.
ता.नायगाव इ जमा 159 क मी 0/0 ते 3/0
( क.मी.0/060 ते 0/ 340)
कु णूर ह परगा र याची सुधारणा करणे.ता.नायगाव
इ जमा 158 क मी 2/0 ते 3/0 ( क.मी. 2/0 ते 2/ 212
) ई (बु) ते इ जतगाव र याची सुधारणा करणे
ता.नायगाव इ जमा 84 कमी 0/0 ते 2/0 ( क.मी. 0/0
ते 0/ 205)
जोड र ता भोपाळा र याची सुधारण करणे. ता.नायगाव
इ जमा 26 कमी 1/0 ते 2 / 0 ( क.मी.1/ 0 ते 1 / 7)
कारला (त मा ) टबुण केदारवडगाव मांजरम ते रामा 252
र याची सुधारणा करणे. ता नायगाव इ जमा 80 क
मी 0/0 ते 1/0( क.मी.0/250 ते 0/500)
घुग
ं राळा खंडोबा मं दर र याची सुधारणा करणे
ता.नायगाव ा.मा.19 कमी 0/0 ते 1/0
कुंटू र जय अं बका साखर कारखाना र याची सुधारणा
करणे ता.नायगाव
ा मा 09 क मी 1/5 ते 2/5
कुचेली धानोरा र याची सुधारणा करणे ता.नायगाव
ामा 29 क मी 3/5 ते 4/5
इकळ मोर ते इ जमा 161 र याची सुधारणा करणे
ता.नायगांव ा मा 43 क मी 0/0 ते 2/0 ( कमी 1/5
ते 2 / 0 )

10.00

29.08.2016

नायगाव

6.50

29.08.2016

नायगाव

6.50

29.08.2016

नायगाव

6.50

29.08.2016

नायगाव

6.50

29.08.2016

नायगाव

12.50

29.08.2016

नायगाव

12.50

29.08.2016

नायगाव

12.50

29.08.2016

नायगांव

12.50

29.08.2016

नायगांव

द

का.अ. (बां.)
ण वभाग,
ज.प.नांदेड

द

का.अ. (बां.)
ण वभाग,
ज.प.नांदेड

तालुकाः- नायगांव

काया वयीन यं णाः- कायकार अिभयंता, लघुिसंचन (ज.सं.) वभाग, नांदेड
योजनेचे नांवः- 0 ते 100 हे . पयतचे को हापुर प दतीचे बंधारे
1 नायगांव ता.नायगांव येथील को हापुर बंधा-यावर ल पुलास
2.93
15.10.2016
दो ह बाजुने लोखंड कठडे बस वणे

नायगांव

का.अ., लघु िसंचन
(जलसंधारण)
वभाग, नांदेड
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ज हा वा षक योजना (सवसाधारण) सन 2016-17 अंतगत
मंजूर कर यात आले या कामांची तालुकािनहाय याद

अ. .
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

योजनेचे नांव/ कामांचे नांव

.मा.
कंमत
3

.मा. दनांक

2
4
तालुकाः- दे गलूर
योजनेचे नांवः- ामीण व इतर ज हा र ते वकास व मजबुतीकरण
जोडर ता पुज
ं रवाड र याचे मजबुतीकरण व डांबर करण
25.00 08.09.2016
करणे क.मी.0/00 ते 0/860 ा.मा.43 ता.दे गलूर

काठे वाड ते भ तापुर र याचे मजबुतीकरण व
डांबर करण करणे क.मी.4/00 ते 4/500 ा.मा. 73
ता.दे गलूर
दावनिगर तांडा ते कनी तांडा र याचे मजबुतीकरण व
डांबर करण करणे क.मी.0/00 ते 1/00 ा.मा.46 ता.दे गलूर
बोरगांव ते सांगवी
याचे मजबुतीकरण व डांबर करण
करणे क.मी. 1/00 ते 1/365 ा.मा.35 ता.दे गलूर
जोडर ता िशवणी दे वापुर र याचे मजबुतीकरण व
डांबर करण करणे क.मी.0/700 ते 1/500 इ. ज.मा.120
ता.दे गलूर
रामा-7 ते मरखेल-झर र याचे मजबुतीकरण व
डांबर करण करणे क.मी.0/300 ते 1/125 इ. ज.मा.175
ता.दे गलूर
दे वापूर - येरगी र याचे मजबुतीकरण व डांबर करण
करणे क.मी.0/00 ते 0/685 इ. ज.मा.175 ता.दे गलूर
जोडर ता िशवणी-दे वापुर र याचे मजबुतीकरण व
डांबर करण करणे क.मी.1/500 ते 1/780 इ. ज.मा.120
ता.दे गलूर
हावरगा बोमनाळ बंधारा र याचे मजबुतीकरण व
डांबर करण करणे क.मी.0/800 ते 1/350 ा.मा.91
ता.दे गलूर
लोणी-म णेर र याचे मजबुतीकरण डांबर करण करणे
क.मी.1/200 ते 3/00 ा.मा.42 ता.दे गलुर

तालुका

( .लाखात)
काया वयीन यं णा

5

6

दे गलूर

का.अ., सा.बां. व.
दे गलूर

25.00

08.09.2016

दे गलूर

का.अ., सा.बां. व.
दे गलूर

25.00

15.09.2016

दे गलूर

का.अ., सा.बां. व.
दे गलूर

10.00

07.10.2016

दे गलूर

का.अ., सा.बां. व.
दे गलूर

25.00

08.09.2016

दे गलूर

का.अ., सा.बां. व.
दे गलूर

25.00

15.09.2016

दे गलूर

का.अ., सा.बां. व.
दे गलूर

25.00

15.09.2016

दे गलूर

का.अ., सा.बां. व.
दे गलूर

10.00

07.10.2016

दे गलूर

का.अ., सा.बां. व.
दे गलूर

25.00

03.10.2016

दे गलूर

का.अ., सा.बां. व.
दे गलूर

60.00

03.10.2016

दे गलूर

का.अ., सा.बां. व.
दे गलूर

तालुकाः- दे गलूर

काया वीयीन यं णाः- कायकार अिभयंता, (बां.) द ण वभाग, ज.प.नांदेड
योजनेचे नांवः- इतर ज हा र ते वकास व मजबुतीकरण
गवंडगाव बळे गाव भोकसखेडा र याची सुधारणा करणे.
6.50
29.08.2016
ता.दे गलूर इ जमा 174 क मी 12/5 ते 13/0
तडखेल राजूरा र याची सुधारणा करणे ता दे गलूर
इ जमा 81 कमी 0/0 ते 1/0 ( क.मी. 0/650 ते 1 / 0)
जमा 119 ते जोड र ता हावरगा र याची सुधारणा
करण.◌े ता दे गलूर इ जमा 115 क मी 0/0 ते 2/0
( क.मी.1/0 ते 1 / 300)
रामा 262 मंडगी लड नद पयत र याची सुधारणा
करणे.ता.दे गलूर इ जमा 113 कमी 0/0 ते 1/0 ( क.मी.
0/1 ते 0 / 4)
गवंडगाव बळे गाव भोकसखेडा र याची सुधारणा करणे ता
दे गलूर इ जमा 174 कमी 13/0 ते 14/0

दे गलूर

6.50

29.08.2016

दे गलूर

6.50

29.08.2016

दे गलूर

6.50

29.08.2016

दे गलूर

13.00

29.08.2016

दे गलूर

द

का.अ. (बां.)
ण वभाग,
ज.प.नांदेड
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ज हा वा षक योजना (सवसाधारण) सन 2016-17 अंतगत
मंजूर कर यात आले या कामांची तालुकािनहाय याद

अ. .
1

योजनेचे नांव/ कामांचे नांव
2

जोड र ता मलकापूर र याची सुधारणा करणे ता. दे गलूर
ा मा. 26 कमी 0/0 ते 1/0
.रा.मा. 7 वझरगा तुपशेळगाव चैनापुर र याची सुधारणा
करणे ता. दे गलूर ा.मा. 02 क.मी. 3/650 ते 4 / 0
व नाळ इ ा हमपूर एकलारा र याची सुधारणा करणे ता.
दे गलूर ा मा 10 क मी 0/0 ते 0/500
व नळ इ ा हम पूर एकलारा र याची सुधारणा करणे ता
दे गलूर ा मा 10 क मी
0/5 ते 1/0
व नाळ इ ा हमपूर एकलारा र याची सुधारणा करणे ता
.दे गलूर ा मा 10 क मी 1/ 0 ते 1/ 500
जोड र ता िशळवणी र याची सुधारणा करणे
ता.दे गलूर ा मा 54 क मी 0 / 250 ते 1 / 0
लोणी बे नाळ र याची सुधारणा
42 कमी 0/650 ते 1/150

करणे ता. दे गलूर

ामा

तमलूर पोतंगल र याची सुधारणा करणे ता. दे गलूर
ामा 10 कमी 0/6 ते 1/ 5 ( क.मी 0/6 ते 1/0 )
जुने ते न वन शेळगाव र याची सुधारणा करणे ता.
दे गलूर ामा 20 कमी 1 / 4 ते 2 / 0 ( क.मी 1 / 4
ते 1 / 7 )

.मा. दनांक

तालुका

12.50

4
29.08.2016

दे गलूर

12.50

29.08.2016

दे गलूर

12.50

29.08.2016

दे गलूर

12.50

29.08.2016

दे गलूर

12.50

29.08.2016

दे गलूर

12.50

29.08.2016

दे गलूर

13.00

29.08.2016

दे गलूर

6.25

29.08.2016

दे गलूर

6.25

29.08.2016

दे गलूर

.मा.
कंमत
3

5

( .लाखात)
काया वयीन यं णा
6

का.अ. (बां.)
द ण वभाग,
ज.प.नांदेड

तालुकाः- दे गलूर

योजनेचे नांवः-ओसाड झाले या
िशंपाळा वन े दे गलूर वष 2 रे
25 हे .
मुत याळ वन े दे गलूर वष 4
े 25 हे .
िशंपाळा वन े दे गलूर वष 5 वे
25 हे .

वनजमीनीवर पुनवनरोपण करणे 2406 4108 (02 व 21)
सव नं./गट .147 े
5.79
03.09.2016
दे गलूर

थे सव नं./गट
सव नं./गट

.27
.147

े

1.20

03.09.2016

दे गलूर

1.20

03.09.2016

दे गलूर

उप-वनसंर क,
नांदेड

तालुकाः- दे गलूर

योजनेचे नांवः- व यजीव यव थापन व िनसग संर ण योजना 34512503 (21)
के र वन े दे गलूर वष 1 ले सव नं./गट .179 े 12
2.72
03.09.2016
हे .
कुंचेली वन े दे गलूर पुव पावसाळ कामे सव नं./गट
8.35
30.09.2016
.112 े 12 हे .
योजनेचे नांवःअंजनी वन े
20 हे .
क डलवाड वन
.139/2a े

दे गलूर
दे गलूर

उप-वनसंर क,
नांदेड

तालुकाः- दे गलूर

मृदसंधारणासाठ वनरोपण 4406 1801 (02, 21 व 53)
दे गलूर वष 1 ले सव नं./गट .509 े
14.98 03.09.2016

े दे गलूर पुव पावसाळ कामे सव नं./गट
20 हे .

17.56

30.09.2016

दे गलूर
दे गलूर

उप-वनसंर क,
नांदेड
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ज हा वा षक योजना (सवसाधारण) सन 2016-17 अंतगत
मंजूर कर यात आले या कामांची तालुकािनहाय याद

अ. .
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

योजनेचे नांव/ कामांचे नांव

.मा.
कंमत
3

.मा. दनांक

2
4
तालुकाः- मुखेड
योजनेचे नांवः- ामीण व इतर ज हा र ते वकास व मजबुतीकरण
जोडर ता शेळकेवाड र याचे मजबुतीकरण व डांबर करण
9.95
08.09.2016
करणे क.मी.0/00 ते 0/300 ा.मा.11 ता.मुखेड

ह डाळा सांगवी बेनक ते दे वीनाईकतांडा दबडे िश र
दुगरवाड र याचे मजबुतीकरण व डांबर करण करणे
क.मी.4/00 ते 5/200 ा.मा.7 ता.मुखेड
जोडर ता खपराळा र याचे मजबुतीकरण व डांबर करण
करणे क.मी.0/00 ते 1/500 ा.मा.63 ता.मुखेड
दापका गुड
ं ोपंत ते िशवाजीनगर तांडा र याचे
मजबुतीकरण व डांबर करण करणे क.मी.1/200 ते 1/800
ा.मा.108 ता.मुखेड
रा.मा.256 ते राठोडवाड जोडर ता र याचे मजबुतीकरण
व डांबर करण करणे क.मी.0/00 ते 1/200 ा.मा. 54
ता.मुखेड
आंदेगांव ते सावळ तांडा र याचे मजबुतीकरण व
डांबर करण करणे क.मी.0/00 ते 1/185 ा.मा.135
ता.मुखेड
ब लाली-भाटापुर-राजुरा तांडा-राजुरा र याचे
मजबुतीकरण व डांबर करण करणे क.मी.3/00 ते 3/500
ा.मा.93 ता.मुखेड
जोडर ता पाखंडेवाड र याचे मजबुतीकरण व डांबर करण
करणे क.मी. 0/00 ते 2/00 ा.मा.5 ता.मुखेड
जोडर ता येवती- पंपळकुंठा र याचे मजबुतीकरण व
डांबर करण करणे क.मी.0/00 ते 1/100 इ. ज.मा.131
ता.मुखेड
तालुका िसमा कंधार रामा-250 जांब (खुद) - ह डाळा सावरगांव र याचे मजबुतीकरण व डांबर करण करणे
क.मी.2/500 ते 5/700 इ. ज.मा.167 ता.मुखेड

तालुका

( .लाखात)
काया वयीन यं णा

5

6

मुखेड

का.अ., सा.बां. व.
दे गलूर

30.00

08.09.2016

मुखेड

का.अ., सा.बां. व.
दे गलूर

30.00

08.09.2016

मुखेड

का.अ., सा.बां. व.
दे गलूर

20.00

08.09.2016

मुखेड

का.अ., सा.बां. व.
दे गलूर

30.00

08.09.2016

मुखेड

का.अ., सा.बां. व.
दे गलूर

30.00

15.09.2016

मुखेड

का.अ., सा.बां. व.
दे गलूर

10.00

03.10.2016

मुखेड

का.अ., सा.बां. व.
दे गलूर

110.00

07.10.2016

मुखेड

का.अ., सा.बां. व.
दे गलूर

40.00

03.10.2016

मुखेड

का.अ., सा.बां. व.
दे गलूर

110.00

07.10.2016

मुखेड

का.अ., सा.बां. व.
दे गलूर
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ज हा वा षक योजना (सवसाधारण) सन 2016-17 अंतगत
मंजूर कर यात आले या कामांची तालुकािनहाय याद

अ. .

योजनेचे नांव/ कामांचे नांव

1

2

तालुकाः- मुखेड

.मा.
कंमत
3

.मा. दनांक
4

काया वीयीन यं णाः- कायकार अिभयंता, (बां.) द ण वभाग, ज.प.नांदेड
योजनेचे नांवः- ामीण व इतर ज हा र ते वकास व मजबुतीकरण
सावरगाव ताईबाई तांडा र याची सुधारणा करणे. ता.
10.00 29.08.2016
मुखेड इ जमा 167 कमी 0 / 5 ते 4 / 5 ( क.मी.0/5 ते
1/0)
सावरगाव ताईबाई तांडा र याची सुधारणा करणे ता.
मुखेड इ जमा 167 कमी 0/0 ते 1/5 ( क.मी.1/0 ते 1/
5)

तालुका

( .लाखात)
काया वयीन यं णा

5

6

मुखेड

10.00

29.08.2016

मुखेड

9.00

29.08.2016

मुखेड

6.50

29.08.2016

मुखेड

6.50

29.08.2016

मुखेड

9.00

29.08.2016

मुखेड

जोडर ता मारजवाड र याची सुधारणा करणे. ता.मुखेड
इ जमा 127 कमी 0/0 ते 2/0 ( क.मी. 0/0 ते 0/ 315)

7.00

29.08.2016

मुखेड

बावलगाव ड गरगाव र याची सुधारणा करणे ता.मुखेड
इ जमा 173 कमी 0/0 ते 2/0 ( क.मी. 0/535 ते 1/ 041)

15.00

29.08.2016

मुखेड

जोडर ता जाहू र तांडा र याची सुधारणा करणे ता.मुखेड
ा.मा.94 क मी 1/0 ते 2/5

5.00

29.08.2016

मुखेड

5.00

29.08.2016

मुखेड

जोडर ता उमरदर
याची सुधारणा करणे ता.मुखेड
ा.मा.28 क मी 0/0 ते 0/800 ( क.मी 0 / 4 ते 0/8)

5.00

29.08.2016

मुखेड

जोडर ता फ करा तांडा र याची सुधारणा करणे ता.
मुखेड ामा 10 कमी 2 / 585 ते 3 / 00

9.00

29.08.2016

मुखेड

मढ फाम िशकारा मं याळ र याची सुधारणा करणे.
ता.मुखेड इ जमा 168 क मी 6/5 ते 7/0 ( क.मी. 6/5 ते
6 / 823)
िचवळ बेरळ रामा 252 हाकणा तांदळ रामा 262 जांभळ
र याची सुधारणा करणे ता.मुखेड इ जमा 176 कमी
1/3 ते 1/5 ( क.मी.1/3 ते 1 /575)
वठठल मंद र ( जमा) भेडेगाव बु र याची सुधारणा
करणे ता. मुखेड इ जमा 129 कमी 0/0 ते 2/3
( क.मी.1/0 ते 2/ 0)
जोडर ता नंदगाव ( प क ) र याची सुधारणा करणे.
ता.मुखेड इ जमा 125 कमी 0/0 ते 1/5 ( क.मी.0/775
ते 1/ 3)

आंबल
ू गा फाटा ते ठाणा र याची सुधारणा करणे
ता.मुखेड ा. मा.102 क मी 0/0 ते 3/0 ( क.मी 0/ 286
ते 0/ 534)

द

का.अ. (बां.)
ण वभाग,
ज.प.नांदेड

द

का.अ. (बां.)
ण वभाग,
ज.प.नांदेड
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ज हा वा षक योजना (सवसाधारण) सन 2016-17 अंतगत
मंजूर कर यात आले या कामांची तालुकािनहाय याद

.मा. दनांक

तालुका

24.00

4
29.08.2016

मुखेड

12.50

29.08.2016

मुखेड

12.50

29.08.2016

मुखेड

15.00

29.08.2016

मुखेड

20.00

29.08.2016

मुखेड

िनवळ खोबा तांडा र याची सुधारणा करणे ता.मुखेड
ा.मा. 84 क.िम. 0/ 500 ते 1/200

20.00

29.08.2016

मुखेड

जोडर ता फ करा तांडा र याची सुधारणा करणे ता.
मुखेड ा मा 10 कमी 0/ 0 ते 0/530

15.00

29.08.2016

मुखेड

जोडर ता फ करा तांडा र याची सुधारणा करणे ता.मुखेड
ा मा 10 कमी 0/530 ते 1/140

15.00

29.08.2016

मुखेड

जोडर ता फ करा तांडा र याची सुधारणा करणे ता.मुखेड
ा मा 10 कमी 1/140 ते 1/740

15.00

29.08.2016

मुखेड

जोडर ता फ करा तांडा र याची सुधारणा करणे
ता.मुखेड ा मा 10 कमी 1 /740 ते 2 / 235

15.00

29.08.2016

मुखेड

जोडर ता फ करा तांडा र याची सुधारणा करणे
ता.मुखेड ा मा 10 कमी 2 /235 ते 2 /585

11.00

29.08.2016

मुखेड

अ. .
1

योजनेचे नांव/ कामांचे नांव

.मा.
कंमत
3

2

जोडर ता ह बट र याची सुधारणा करणे ता.मुखेड
ा.मा.65 कमी 0/0 ते 2/0 ( क.मी. 0/0 ते 1/7)
रा.मा. 262 ते शेळकेवाड र याची सुधारणा करणे
ता.मुखेड ा.मा 11 क.मी. 0/0 ते 1/0 ( कमी 0 / 0 ते
0 / 600 )
हाळणी  नागराळ बामणी र याची सुधारणा करणे
ता.मुखेड ा मा 114 कमी 0/150 ते 1/500
िशकारा ते मुखेड जु ना र याची सुधारणा करणे
ता.मुखेड ा.मा.19 कमी 0/0 ते 1/0 ( कमी 0/0 ते 0/
620)
िनवळ खोबा तांडा र याची सुधारणा करणे ता.मुखेड
ा.मा. 84 क.िम. 0/0 ते 0/5

5

( .लाखात)
काया वयीन यं णा
6

का.अ. (बां.)
द ण वभाग,
ज.प.नांदेड

तालुकाः- मुखेड

काया वयीन यं णाः- उप-वन संर क, वन वभाग, नांदेड
योजनेचे नांवः-ओसाड झाले या वनजमीनीवर पुनवनरोपण करणे 2406 4108 (02 व 21)

दह कळं ब वन े
25 हे .
अखरगा वन े
20 हे .
राऊतखेडा वन े
े 25 हे .

मुखेड वष 2 रे सव नं./गट

5.79

03.09.2016

मुखेड

4.63

03.09.2016

मुखेड

1.20

03.09.2016

मुखेड

कार-1 िनवास थान

10.12

03.09.2016

मुखेड

कार-2 िनवास थान

11.08

03.09.2016

मुखेड

मुखेड वष 2 रे सव नं./गट
मुखेड वष 4 थे सव नं./गट

.74
.37/2

े
े

.18, 19

उप-वनसंर क,
नांदेड

तालुकाः- मुखेड

काया वयीन यं णाः- उप-वन संर क, वन वभाग, नांदेड
योजनेचे नांवः- वनातील इमारती

मुखेड ता.मुखेड वन े मुखेड येथे
बांधणे घर.नं.87 वाड.7
मुखेड ता.मुखेड वन े मुखेड येथे
बांधणे घर.नं.87 वाड.7

4406 3731 (53)
उप-वनसंर क,
नांदेड
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ज हा वा षक योजना (सवसाधारण) सन 2016-17 अंतगत
मंजूर कर यात आले या कामांची तालुकािनहाय याद

तालुका

( .लाखात)
काया वयीन यं णा

4

5

6

19.34

03.09.2016

मुखेड

उप-वनसंर क,
नांदेड

17.94

30.09.2016

मुखेड

येवती भाग-1 वन े मुखेड Deep CCT कामे सव
नं./गट .236 े 10 हे .

3.61

30.09.2016

मुखेड

येवती भाग-2 वन े मुखेड Deep CCT कामे सव
नं./गट .236 े 10 हे .

3.62

30.09.2016

मुखेड

अ. .

योजनेचे नांव/ कामांचे नांव

1

2

.मा.
कंमत
3

.मा. दनांक

तालुकाः- मुखेड
योजनेचे नांवः- मृदसंधारणासाठ वनरोपण 4406 1801 (02, 21 व
आलेगांव वन े
25 हे .

मुखेड वष 1 ले सव नं./गट

.42

े

पंपळकुटा वन े मुखेड पुव पावसाळ कामे सव नं./गट
.38 े 25 हे .

53)
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ज हा वा षक योजना (सवसाधारण) सन 2016-17 अंतगत
मंजूर कर यात आले या कामांची तालुकािनहाय याद

अ. .
1

1

योजनेचे नांव/ कामांचे नांव

.मा.
कंमत
3

.मा. दनांक

2
4
तालुकाः- धमाबाद
योजनेचे नांवः- ामीण व इतर ज हा र ते वकास व मजबुतीकरण
जोडर ता रोषणगांव (रा हलेली लांबी) र याचे
19.89
08.09.2016
मजबुतीकरण व डांबर करण करणे क.मी.1/700 ते
2/340 ा.मा.11 ता.धमाबाद

तालुका

( .लाखात)
काया वयीन यं णा

5

6

धमाबाद

का.अ., सा.बां. व.
भोकर
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ज हा वा षक योजना (सवसाधारण) सन 2016-17 अंतगत
मंजूर कर यात आले या कामांची तालुकािनहाय याद

अ. .
1

1

2

तालुका

( .लाखात)
काया वयीन यं णा

4

5

6

08.09.2016

उमर

का.अ., सा.बां. व.
भोकर

08.09.2016

उमर

का.अ., सा.बां. व.
भोकर

14.00

25.08.2016

उमर

का.अ. (बां.) उ र
वभाग, ज.प.नांदेड

14.00

25.08.2016

उमर

7.00

25.08.2016

उमर

7.00

25.08.2016

उमर

10.00

15.09.2016

उमर

योजनेचे नांव/ कामांचे नांव

.मा.
कंमत

2

3

तालुकाः- उमर

योजनेचे नांवः- ामीण व इतर ज हा र ते वकास व मजबुतीकरण
जोडर ता रामखडक (मु यर ता ते गावात जाणारा) र याचे
20.00
मजबुतीकरण व डांबर करण करणे क.मी.0/00 ते 0/670
ा.मा.14 ता.उमर
जार कोट ते च ड र याचे मजबुतीकरण व डांबर करण करणे
19.90
क.मी.0/230 ते 1/00 ा.मा. 04 ता.धमाबाद

.मा. दनांक

तालुकाः- उमर

काया वीयीन यं णाः- कायकार अिभयंता, (बां.) उ र वभाग, ज.प.नांदेड
योजनेचे नांवः-

ामीण व इतर ज हा र ते वकास व मजबुतीकरण

जोडर ता जरोना र याची सुधारणा करणे किम 0/0 ते 1/0
तालुका उमर ( ामा-38) ( य ात क.िम.0/0 मं 0/850)
जोडर ता बोळसा (महादे वमं दर) र याची सुधारणा करणे
किम 0/0 ते 1/0 ता.उमर ( ामा-50) ( य ात क.िम 0/0
ते 0/800)
जोड र ता बोळसा (खु.) र तयाची सुधारणा करणे क.मी.
0/00 ते 1/00 ता.उमर (इ. ज.मा -64) ( य ात किम.0/0
ते 0/500)
जोड र ता हु ं डा हं गीरगा र याची सुधारणा करणे क.मी.
0/00 ते 1/00 ता.उमर (इ. ज.मा -66) ( य ात किम.0/0
ते 0/500)
उमर -अ दु लापुरवाड - इ जतगांव र याचे मजबुतीकरण
व डांबर करण करणे इ जमा-67 किम 7/0 ते 8/0 ता.उमर
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ज हा वा षक योजना (सवसाधारण) सन 2016-17 अंतगत
मंजूर कर यात आले या कामांची तालुकािनहाय याद

अ. .
1

1

योजनेचे नांव/ कामांचे नांव
2

.मा.
कंमत
3

तालुकाः- हदगांव
योजनेचे नांवः- ामीण व इतर ज हा र ते वकास व मजबुतीकरण
कोहळ -तळणी र याचे मजबुतीकरण व डांबर करण करणे
50.00
क.मी.0/00 ते 1/200 इ. ज.मा.38 ता.हदगांव

तालुका

( .लाखात)
काया वयीन यं णा

4

5

6

03.10.2016

हदगांव

का.अ.,
सा.बां. व. भोकर

.मा. दनांक

2

धानोरा ते रावणगांव र याचे मजबुतीकरण व डांबर करण
करणे ा.मा.59 क.मी.1/200 ते 2/260 ता.हदगांव

59.99

27.09.2016

हदगांव

का.अ.,
सा.बां. व. भोकर

3

आ ट -येवली र याचे मजबुतीकरण व डांबर करण करणे
क.मी.2/00 ते 3/500 ा.मा.65 ता.हदगांव

59.98

03.10.2016

हदगांव

का.अ.,
सा.बां. व. भोकर

4

बोरगांव-आ ट र याचे मजबुतीकरण व डांबर करण करणे
क.मी.0/00 ते 1/200 ा.मा.61 ता.हदगांव

35.00

03.10.2016

हदगांव

का.अ.,
सा.बां. व. भोकर

5

हरडफ जोडर याचे मजबुतीकरण व डांबर करण करणे
क.मी.0/00 ते 4/00 ा.मा.39 ता.हदगांव

53.98

14.10.2016

हदगांव

का.अ.,
सा.बां. व. भोकर

30.00

14.10.2016

हदगांव

का.अ.,
सा.बां. व. भोकर

72.00

07.10.2016

हदगांव

का.अ.,
सा.बां. व. भोकर

45.00

07.10.2016

हदगांव

का.अ.,
सा.बां. व. भोकर

49.80

07.10.2016

हदगांव

का.अ.,
सा.बां. व. भोकर

हदगांव

का.अ. (बां.)
उ र वभाग,
ज.प.नांदेड

6

7

8

9

हरडफ जोडर यावर क.मी.3/00 ते 3/505 या साखळ
मांकात नळकांड पुल, संर ण िभंत बांधणे व पचींग
करणे ा.मा.39 ता.हदगांव
करमोड जोडर याचे मजबुतीकरण डांबर करण करणे
(गावातील 200 मी. लांबीम ये सी.सी.र तासह)
क.मी.1/00 ते 2/500 इ. ज.मा.28 ता.हदगांव
जोडर ता उं चेगांव (बु.) र याचे मजबुतीकरण व
डांबर करण करणे क.मी. 0/00 ते 1/700 इ. ज.मा.27
ता.हदगांव
जोडर ता इरापुर र याचे मजबुतीकरण व डांबर करण
करणे क.मी.0/00 ते 1/200 इ. ज.मा.26 ता.हदगांव

तालुकाः- हदगांव

काया वीयीन यं णाः- कायकार अिभयंता, (बां.) उ र वभाग, ज.प.नांदेड
योजनेचे नांवः- ामीण व इतर ज हा र ते वकास व मजबुतीकरण
उमर खुद ते िनवळा र याची सुधारणा करणे किम 0/0
14.00
25.08.2016
ते 1/0 ता.हदगांव ( ामा-104) ( य ात क.िम.0/0 ते
0/500)
रावनगांव धो ा र याची सुधारणा करणे किम 2/500
19.00
25.08.2016
ते 3/500 ता.हदगांव ( ामा-42) ( य ात क.िम.2/700
ते 3/500)
रामा-203 ते पंपराळा र याची सुधारणा करणे किम 0/0
14.00
25.08.2016
ते 0/500 ता.हदगांव ( ामा-89 ) ( य ात क.िम.0/0
ते 0/400)
भानेगांव ते भानेगांवतांडा र याची सुधारणा करणे किम
14.00
25.08.2016
1/500 ते 2/500 ता.हदगांव ( ामा-27) ( य ात
क.िम .1/500 ते 2/500)
सावरगांव ते पळसवाड र याची सुधारणा करणे किम
14.00
25.08.2016
0/600 ते 1/200 ता.हदगांव ( ामा-48) ( य ात
क.िम.0/600 ते 1/200)
डोरली ते टाकळगांव र याची सुधारणा करणे किम 0/0
14.00
25.08.2016
ते 1/500 ता.हदगांव ( ामा-56) ( य ात क.िम 0/0 ते
0/590)

हदगांव
हदगांव
हदगांव
हदगांव
हदगांव

25

ज हा वा षक योजना (सवसाधारण) सन 2016-17 अंतगत
मंजूर कर यात आले या कामांची तालुकािनहाय याद

अ. .
1

योजनेचे नांव/ कामांचे नांव
2

जोडर ता महातळा र याची सुधारणा करणे किम 0/0
ते 1/0 ता.हदगांव (इ. ज.मा -31) ( य ात किम..0/0
ते 0/250)
कोळगांव ते तळे गांवपाट र याची सुधारणा करणे किम
0/500 ते 1/500 ता.हदगांव (इ. ज.मा -40) ( य ात
किम.0/500 ते 0/700)
द स ते िचकाळा र याची सुधारणा करणे किम
2/700 ते 3/0 ता.हदगांव (इ. ज.म -143) ( य ात
किम.2/700 ते 3/00)
जोडर ता आडा र याची सुधारणा करणे किम 0/500 ते
1/00 ता.हदगांव (इ. ज.मा -33) ( य ात किम.0/500
ते 0/760)
करमोड उं चाडा र याची सुधारणा करणे किम 1/850 ते
2/350 ता.हदगांव (इ. ज.मा -28) ( य ात
किम.1/650 ते 2/350)
पळसा पंगळ र याची सुधारणा करणे किम 0/730 ते
1/00 ता.हदगांव (इ. ज.म -138) ( य ात किम
0/730 ते 1/00)
सरसम ते कोथलवाड र याचे मजबुतीकरण व
डांबर करण करणे इ जमा-16 किम 0/300 ते 0/900
ता.हदगांव

.मा. दनांक

तालुका

7.00

4
25.08.2016

हदगांव

7.00

25.08.2016

हदगांव

7.00

25.08.2016

हदगांव

7.00

25.08.2016

हदगांव

7.00

25.08.2016

हदगांव

7.00

25.08.2016

हदगांव

10.00

15.09.2016

हदगांव

.मा.
कंमत
3

5

( .लाखात)
काया वयीन यं णा
6

का.अ. (बां.)
उ र वभाग,
ज.प.नांदेड

तालुकाः- हदगांव

काया वयीन यं णाः- उप-वन संर क, वन वभाग, नांदेड
योजनेचे नांवः-ओसाड झाले या वनजमीनीवर पुनवनरोपण करणे 2406 4108 (02 व 21)
माळे गांव वन े हदगांव वष 1 ले सव नं./गट .26 े
18.73
03.09.2016
25 हे .
चोरं बा नां वन े
े 20 हे .
मांडवा वन े

हदगांव वष 3 रे सव नं./गट

हदगांव वष 4 थे सव नं./गट

.24,30
.78

े

25 हे .

कृ णापुर वन े हदगांव पुव पावसाळ कामे सव नं./गट
.12 े 25 हे .
.0

हदगांव

1.75

03.09.2016

हदगांव

1.20

03.09.2016

हदगांव

22.34

30.09.2016

हदगांव

17.87

30.09.2016

हदगांव

येवली वन े
े 20 हे .

हदगांव पुव पावसाळ कामे सव नं./गट

उमर वन े
.31,32 े

हदगांव पुव पावसाळ कामे सव नं./गट
10 हे .

8.93

30.09.2016

हदगांव

कोळ वन े हदगांव पुव पावसाळ कामे सव नं./गट
.369 े 20 हे .

17.87

30.09.2016

हदगांव

मनाठा वन े हदगांव पुव पावसाळ कामे सव नं./गट
.162-164 े 25 हे .

22.34

30.09.2016

हदगांव

उप-वनसंर क,
नांदेड
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ज हा वा षक योजना (सवसाधारण) सन 2016-17 अंतगत
मंजूर कर यात आले या कामांची तालुकािनहाय याद

अ. .

योजनेचे नांव/ कामांचे नांव

1

2

तालुकाः-हदगांव

.मा.
कंमत
3

योजनेचे नांवः- मृदसंधारणासाठ वनरोपण 4406 1801 (02, 21 व 53)
जांभळा वन े हदगांव पुव पावसाळ कामे सव नं./गट
18.33
.11pt े 25 हे .
दाबदर वन े हदगांव पुव पावसाळ कामे सव नं./गट
21.95
.69 े 25 हे .
4.23
चाभरा वन े हदगांव Deep CCT कामे सव नं./गट .71
े 10 हे .
चोरांबा (ना) वन े हदगांव Deep CCT कामे सव नं./गट
4.23
.24pt े 10 हे .
क हाळा वन े हदगांव वष 1 ले सव नं./गट .38 े
14.98
20 हे .
राजेवाड वन े हदगांव वष 1 ले सव नं./गट .105 े
14.98
20 हे .
अंबाळा वन े हदगांव वष 2 रे सव नं./गट .42, 68 े
5.79
25 हे .
हडसणी वन े हदगांव वष 2 रे सव नं./गट .87/2 े
5.79
25 हे .
सावरगांव वन े हदगांव वष 4 थे सव नं./गट .116 े
1.20
25 हे .
वसंतनगर(चाभरा) वन े हदगांव वष 4 थे सव नं./गट
1.20
.46 े 25 हे .

तालुका

( .लाखात)
काया वयीन यं णा

4

5

6

30.09.2016

हदगांव

30.09.2016

हदगांव

उप-वनसंर क,
नांदेड

30.09.2016

हदगांव

30.09.2016

हदगांव

03.09.2016

हदगांव

03.09.2016

हदगांव

03.09.2016

हदगांव

03.09.2016

हदगांव

03.09.2016

हदगांव

03.09.2016

हदगांव

.मा. दनांक
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ज हा वा षक योजना (सवसाधारण) सन 2016-17 अंतगत
मंजूर कर यात आले या कामांची तालुकािनहाय याद

अ. .

योजनेचे नांव/ कामांचे नांव

1

2

तालुकाः- हमायतनगर

.मा.
कंमत
3

.मा. दनांक
4

काया वीयीन यं णाः- कायकार अिभयंता, (बां.) उ र वभाग, ज.प.नांदेड
योजनेचे नांवः- ामीण व इतर ज हा र ते वकास व मजबुतीकरण
पोटा बु. ते सातिशव र याचेी सुधारणा करणे किम 0/0
14.00
25.08.2016
ते 1/200 ता. हमायतनगर ामा-35 ( य ात
क.िम.0/0 ते 0/488)
घारापुर बोर र याची सुधारणा करणे किम 0/0 ते 1/0
14.00
25.08.2016
ता. हमायतनगर ( ामा-16) ( य ात क.िम.0/400 ते
1/00)
िसबदरा धानोरा र याची सुधारणा करणे किम 0/0 ते
14.00
25.08.2016
1/0 ता. हमायतनगर ( ामा-21) ( य ात क.िम.0/0
ते 0/750)
िसबदरा (ज) ते धानोरा र याचे मजबुतीकरण व
10.00
15.09.2016
डांबर करण करणे ामा-21 किम 0/750 ते 1/400 ता.
हमायतनगर
पोटा बु ते पारवा खुद र याची सुधारणा करणे किम
7.00
25.08.2016
1/300 ते 2/200 ता. हमायतनगर इ जमा-18 ( य ात
किम.0/900 ते 2/200)
डोलार ते ज हा िसमा र याची सुधारणा करणे किम
7.00
25.08.2016
0/0 ते 1/0 ता. हमायतनगर (इ. ज.मा -14) ( य ात
किम.1/400 ते 1/700)
सरसम ते कोथलवाड र याची सुधारणा करणे किम
7.00
25.08.2016
0/300 ते 1/500 ता. हमायतनगर इ जमा -16
( य ात किम 0/300 ते 1/500)

तालुका
5

हमायतनगर
हमायतनगर

( .लाखात)
काया वयीन
यं णा
6

का.अ. (बां.)
उ र वभाग,
ज.प.नांदेड

हमायतनगर
हमायतनगर
हमायतनगर
हमायतनगर
हमायतनगर

तालुकाः- हमायतनगर

काया वयीन यं णाः- उप-वन संर क, वन वभाग, नांदेड
योजनेचे नांवः-ओसाड झाले या वनजमीनीवर पुनवनरोपण करणे 2406 4108 (02 व 21)
14.98
03.09.2016
हमायतनगर उप-वनसंर क,
पवनतांडा वन े हमायतनगर वष 1 ले सव नं./गट
.99/1 े 20 हे .
नांदेड
टाकराळा वन े हमायतनगर पुव पावसाळ कामे सव
नं./गट .49 े 10 हे .

8.93

30.09.2016

हमायतनगर

तालुकाः- हमायतनगर

योजनेचे नांवः- मृदसंधारणासाठ वनरोपण 4406 1801 (02, 21 व 53)
14.98
03.09.2016
दुधड वन े हमायतनगर वष 1 ले सव नं./गट .118
े 20 हे .

दुधडवाड वन े हमायतनगर वष 1 ले सव नं./गट
.13 े 20 हे .

14.98

03.09.2016

हमायतनगर उप-वनसंर क,
नांदेड
हमायतनगर
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ज हा वा षक योजना (सवसाधारण) सन 2016-17 अंतगत
मंजूर कर यात आले या कामांची तालुकािनहाय याद

अ. .

योजनेचे नांव/ कामांचे नांव

1

2

.मा. दनांक

.मा.
कंमत
3

तालुका

( .लाखात)
काया वयीन
यं णा
6

4

5

27.09.2016

कनवट

का.अ.,
सा.बां. व.भोकर

27.09.2016

कनवट

का.अ.,
सा.बां. व.भोकर

का.अ. (बां.)
उ र वभाग,
ज.प.नांदेड

तालुकाः- कनवट

1

2

योजनेचे नांवः- ामीण व इतर ज हा र ते वकास व मजबुतीकरण
इ लापुर (घमादे वी) ते रे वे टे शन जोडर याचे
24.98
मजबुतीकरण व डांबर करण करणे क.मी.0/00 ते 0/500
ा.मा.194 ता. कनवट
मलकजाम ते दवणेली र याचे मजबुतीकरण व
24.79
डांबर करण करणे क.मी.1/600 ते 2/100 व 2/500 ते
3/500 (1500 मी.)
ा.मा.227 ता. कनवट

तालुकाः- कनवट

काया वीयीन यं णाः- कायकार अिभयंता, (बां.) उ र वभाग, ज.प.नांदेड
योजनेचे नांवः-

ामीण व इतर ज हा र ते वकास व मजबुतीकरण

जोडर ता सलाईगुडा र याची सुधारणा करणे क.मी.
0/00 ते 1/500 ता. कनवट ामा-46 ( य ात
क.िम.0/0 ते 0/900)
कोठार ते कोठार तांडा र
ता. कनवट ( ामा-38) (
1/700).

याची क.मी. 1/500 ते 2/00
य ात क.िम. 1/500 ते

जोड र ता दे वलातांडा र याची सुधारणा करणे क.मी.
0/00 ते 1/00 ता कनवट ामा-153 ( य ात
क.िम.0/0 ते 0/735)
जमा 10 ते वाळक ते रामा 230 र याची सुधारणा
करणे क.मी. 2/00 ते 3/00 ता. कनवट ( ामा-169)
( य ात क.िम.2/200 ते 2/800)
इ जमा ते बोधड बु. र याची सुधारणा करणे क.मी.
0/00ते 0/100 ता. कनवट ( ामा-129) ( य ात
क.िम.0/00 ते 0/100)
इ जमा ते बोधड बु. र याची सुधारणा करणे क.मी.
0/100ते 0/190 ता. कनवट ( ामा-129) ( य ात
क.िम.0/100 ते 0/190)
इ जमा ते बोधड बु. र याची सुधारणा करणे क.मी.
0/190ते 0/310 ता. कनवट ( ामा-129) ( य ात
क.िम0/190 ते 0/310)
रामा 267 ते पाटोदा िसंदगी बोधड र याची सुधारणा
करणे क.मी. 2/00 ते 3/500 ता. कनवट ( ामा-150)
( य ात क.िम 2/500 ते 3/500)
रामा 267 ते पाटोदा िसंदगी बोधड र याची सुधारणा
करणे क.मी. 3/500 ते 4/500 ता. कनवट ( ामा-150)
( य ात क.िम.3/500 ते 4/330)
कुपट र याचे मजबुतीकरण व डांबर करण करणे ामा108 किम 0/0 ते 1/0. ता. कनवट
िसंगारवाड / सुग
ं ागुडा ते
कृ णमं दर द स र याचे
मजबुतीकरण व डांबर करण करणे ामा-151 किम 1/500
ते 2/500 ता. कनवट

17.00

25.08.2016

कनवट

14.00

25.08.2016

कनवट

14.00

25.08.2016

कनवट

14.00

25.08.2016

कनवट

15.00

25.08.2016

कनवट

15.00

25.08.2016

कनवट

15.00

25.08.2016

कनवट

23.00

25.08.2016

कनवट

21.00

25.08.2016

कनवट

10.00

15.09.2016

कनवट

10.00

15.09.2016

कनवट
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ज हा वा षक योजना (सवसाधारण) सन 2016-17 अंतगत
मंजूर कर यात आले या कामांची तालुकािनहाय याद

अ. .
1

योजनेचे नांव/ कामांचे नांव
2

दरे सांगवी बांबानाईकतांडा र याची सुधारणा करणे किम
3/00 ते 4/500 , 1/500 ते 1/800 ता. कनवट इ जमा-7
( य ात किम.4/00 छोठा पुल )
रामा-266 पासुन अंधबा◌ोर रामपुर र याची सुधारणा
करणे किम 2/500 ते 3/500 ता. कनवट (इ. ज.मा-10)
( य ात किम 2/500 ते 3/00)
रामा-265 पासुन त हार ग डे गांव महागांव मालागु◌ु◌ंडा
अंधबोर कंचेली मलकजांबतांडा ते जमा र याची
सुधारणा करणे किम 8/500 ते 9/500 ता. कनवट
(इ. ज.मा -12) ( य ात किम.9/100 ते 9/500)
जमा 8 पासुन पाड बोधड रामा-10 िसंगारवाड
इं जेगांव र याची सुधारणा करणे किम 1/070 ते 1/500 ,
2/00 ते 2/225 ता. कनवट (इ. ज.मा -136) ( य ात
किम 1/070 ते 1/500 व 2/00 ते 2/225)
जमा-8 पासुन पाड बोधड रामा-10 िसंगारवाड
इं जेगांव र याची सुधारणा करणे किम 1/500 ते 2/00
ता. कनवट (इ. ज.मा -136) ( य ात किम 1/500 ते
2/00)
जमा-8 पासुन पाड बोधड रामा-10 िसंगारवाड
इं जेगांव र याची सुधारणा करणे किम 2/400 ते 2/825 ,
3/700 ते 4/100 ता. कनवट ( इ. ज.मा -136) ( य ात
किम 2/400 ते 2/825 व 3/700 ते 4/100)
जमा-8 पासुन पाड बोधड रामा-10 िसंगारवाड
इं जेगांव र याची सुधारणा करणे किम 0/800 ते 1/00
ता. कनवट ( इ. ज.मा -136) ( य ात किम.0/800 ते
1/00)
दरे गांगवी ता वत रामा-51 पासुन भीकु नाइकतांडा
र याची सुधारणा करणे किम 1/100 ते 1/810
ता. कनवट (इ. ज.मा -7) ( य ात किम .1/100 ते
1/200, 1/500 ते 1/800)

.मा. दनांक

तालुका

8.00

4
25.08.2016

कनवट

7.00

25.08.2016

कनवट

7.00

25.08.2016

कनवट

15.00

25.08.2016

कनवट

15.00

25.08.2016

कनवट

21.00

25.08.2016

कनवट

10.00

25.08.2016

कनवट

7.00

25.08.2016

कनवट

.मा.
कंमत
3

5

( .लाखात)
काया वयीन
यं णा
6

का.अ. (बां.)
उ र वभाग,
ज.प.नांदेड
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ज हा वा षक योजना (सवसाधारण) सन 2016-17 अंतगत
मंजूर कर यात आले या कामांची तालुकािनहाय याद

अ. .
1

योजनेचे नांव/ कामांचे नांव
2

तालुकाः- कनवट

.मा.
कंमत
3

.मा. दनांक
4

काया वयीन यं णाः- उप-वन संर क, वन वभाग, नांदेड
योजनेचे नांवः-ओसाड झाले या वनजमीनीवर पुनवनरोपण करणे 2406 4108 (02 व 21)
मुळझरा वन े इ लापुर वष 1 ले सव नं./गट .124 े
11.23
03.09.2016
15 हे .
फुलेनगर (अ.पेठ) वन े अ पारावपेठ वष 2 रे सव नं./गट
4.63
03.09.2016
.285 े 20 हे .
नागझर वन े कनवट वष 2 रे सव नं./गट .20 े 25
6.16
03.09.2016
हे .
हु ं ड करं जी वन े इ लापुर वष 2 रे सव नं./गट .54 े
6.16
03.09.2016
25 हे .
ड गरगांव वन े मांडवी वष 5 वे सव नं./गट .28/1 े
1.53
03.09.2016
30 हे .
िचखली वन े इ लापुर पुव पावसाळ कामे सव नं./गट
10.81
30.09.2016
.45 े 15 हे .
ग डे महागांव वन े इ लापुर पुव पावसाळ कामे सव
7.14
30.09.2016
नं./गट .52 े 10 हे .
पो.रामपुर (द) वन े बोधड पुव पावसाळ कामे सव
15.29
30.09.2016
नं./गट .6 े 20 हे .
पाटोदा खु. वन े मांडवी पुव पावसाळ कामे सव नं./गट
15.29
30.09.2016
.242 े 20 हे .

तालुकाः- कनवट

योजनेचे नांवः- मृदसंधारणासाठ वनरोपण 4406 1801 (02,
फुलेनगर वन े अ पारावपेठ वष 4 थे सव नं./गट .813
े 25 हे .
मारे गांव वन े कनवट वष 1 ले सव नं./गट .204 े
10 हे .
ग डे महागांव वन े इ लापुर वष 1 ले सव नं./गट .52
े 10 हे .
िसंदगी वन े बोधड वष 1 ले सव नं./गट .28 े 25 हे .
हु ं ड (करं जी) वन े इ लापुर वष 2 रे सव नं./गट .54
े 30 हे .
िलंगदर वन े बोधड वष 2 रे सव नं./गट .2 े 25 हे
अ पारावपेठ वन े अ पारावपेठ वष 2 रे सव नं./गट
.838 े 25 हे .
पाटोदा वन े बोधड Deep CCT कामे सव नं./गट .16
े 10 हे .
द स वन े बोधड Deep CCT कामे सव नं./गट .19
े 10 हे .
दगड (धा) वन े माहू र Deep CCT कामे सव नं./गट
.68a े 6 हे .
मुळझरा वन े इ लापुर Deep CCT कामे सव नं./गट
.124 े 6 हे .
िचखली वन े इ लापुर Deep CCT कामे सव नं./गट
.120 े 6 हे .
रठा तांडा वन े इ लापुर Deep CCT कामे सव नं./गट
.206 े 6 हे .
जलधारा तांडा वन े इ लापुर Deep CCT कामे सव
नं./गट .70 े 6 हे .
झड गुडा वन े कनवट Deep CCT कामे सव नं./गट
.000 े 8 हे .
मांडवा वन े कनवट Deep CCT कामे सव नं./गट
.000 े 7 हे .

तालुका
5

कनवट
कनवट

( .लाखात)
काया वयीन
यं णा
6

उप-वनसंर क,
नांदेड

कनवट
कनवट
कनवट
कनवट
कनवट
कनवट
कनवट

21 व
1.20

53)
03.09.2016

कनवट

5.57

03.09.2016

कनवट

7.49

03.09.2016

कनवट

18.10

03.09.2016

कनवट

7.40

03.09.2016

कनवट

6.16
5.79

30.09.2016
03.09.2016

कनवट
कनवट

4.37

30.09.2016

कनवट

4.37

30.09.2016

कनवट

2.65

30.09.2016

कनवट

2.82

30.09.2016

कनवट

2.82

30.09.2016

कनवट

2.82

30.09.2016

कनवट

2.82

30.09.2016

कनवट

3.88

30.09.2016

कनवट

3.39

30.09.2016

कनवट

उप-वनसंर क,
नांदेड
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ज हा वा षक योजना (सवसाधारण) सन 2016-17 अंतगत
मंजूर कर यात आले या कामांची तालुकािनहाय याद

अ. .

योजनेचे नांव/ कामांचे नांव

1

.मा.
कंमत
3

2

तालुकाः- कनवट

योजनेचे नांवः- संयु त वन यव थापन 2406 7733
अंदबोर वन े इ लापुर वष 2 रे सव नं./गट .291
े 20 हे .
त याचीवाड वन े इ लापुर वष 2 रे सव नं./गट
.314 े 20 हे .
कोहली वन े इ लापुर वष 2 रे सव नं./गट .112
े 30 हे .
पांगरपहाड वन े अ पाराव पेठ वष 3 रे सव नं./गट
.69 े 30 हे .

तालुकाः- कनवट

योजनेचे नांवः- वन पयटन/इको टु रझम यांचा वकास
वाळक (सह कुड) वन े इ लापुर ता. कनवट
पयटकासाठ पागोडा िनिमती नं.01

.मा. दनांक

तालुका

4

5

03.09.2016

कनवट

1.56

03.09.2016

कनवट

2.34

03.09.2016

कनवट

1.68

03.09.2016

कनवट

(02 व 21)
1.56

2406 7359 (02, 21 व 27)

2.06

30.09.2016

कनवट

पयटकासाठ पागोडा िनिमती नं.02

2.06

30.09.2016

कनवट

पयटका या िन र णासाठ मनोरा उभारणे

2.97

30.09.2016

कनवट

1.34

30.09.2016

कनवट

4.85

30.09.2016

कनवट

5.00

30.09.2016

कनवट

7.40

30.09.2016

कनवट

3.30

30.09.2016

कनवट

8.16

30.09.2016

0.50

30.09.2016

कनवट

0.62

30.09.2016

कनवट

0.57

30.09.2016

0.57

30.09.2016

1.98

30.09.2016

कनवट

1.19

30.09.2016

कनवट

0.52

30.09.2016

कनवट

0.55

30.09.2016

कनवट

1.75

30.09.2016

कनवट

2.00

30.09.2016

कनवट

0.78

30.09.2016

कनवट

िनसग पयटकांना प र मा करणेसाठ पाथवे (मु माचा)
तयार करणे.
िनसग पयटन संकुला या संर णासाठ वेश दारा जवळ
संर ण कुट उभारणे
पैनगंगा नद पासुन ते िनसग पयटन संकुल पयत पाणी
पुरवठयाची यव था करणे
िनसग पयटन संकुलाचे दवस व रा ी संर ण, साफ
सफाई, दे खभाल इ याद 2496 म. द. दै नं दन मजुर दर
बां.296.48/बु रोपवन 5 हे टर पुव पावसाळ कामे
रोपवाट का औषधी वन पती िनम ती 50000 रोपे

िनसग पयटन संकुलातील वन े ात आढणा या मो यावान
जातीची नैसग क पुनिनम ती करणे 5 हे .
जलसंधारणासाठ माती नालाबांध तयार करणे.
मृद व जलसंधारणासाठ दगड बंधारा भाग-1

मृद व जलसंधारणासाठ दगड नाला बंधारा भाग-2

अ ती वात असले या ना याचे मजबुती करण व
सौदयकरणासाठ दगड पचींग करणे
ना याचे ं द करण व मजबुती करणासाठ दगड पचींग
करणे (माती नालाबांध ते पॉड शुसोभीकरण लगत या
भागाते)
वागत कमान तयार करणे क
.229 भाग-1 (रोपवन
थळा कडे जा यासाठ )

वागत कमान तयार करणे क
ं .229 भाग-2 (पयटन
थळा कडे जा यासाठ )
दगडाचे सुशोिभकरण करणा दारे रॉकगाडन करणे (Rock
Gaurden) िनम ती
पयटकां या सुर
तयार करणे.

तते या

ीने वनतळया लगत रॅ लींग

पयटन थळ पयटकासाठ साहसी पयटना या
तयार करणे

ीने झोका

( .लाखात)
काया वयीन
यं णा
6

उप-वनसंर क,
नांदेड

उप-वनसंर क,
नांदेड

कनवट

कनवट
कनवट
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मंजूर कर यात आले या कामांची तालुकािनहाय याद

अ. .
1

योजनेचे नांव/ कामांचे नांव
2

िनसग पयटना या
ीने पयटकाना यो य
मागदशन,सुचना,वन व व यजीव संर णाचे मह व
मा हती इ याद साठ मा हती फलक लावणे भाग-1

िनसग पयटना या
ीने पयटकांना यो य मागदशन,
सुचना, मा हती इ याद साठ मा हती फलक लावणे भाग-2
पयटन वकास अंतगत र यावर पयटकांना प ी, ाणी
यांची मा हती दशक फलक उभारणे 2X3X5=5 नग,
3X5X8=6 नग, 1.5X2X6.5 =10 नग
िनसग पयटनासाठ आले या पयटकासाठ आसन
यव था (बे चेस) बसवीणे, 12 नग
िनसग पयटन संकुलातील ना या व न पयटकानसाठ
जा या ये या कर ता पुल िनम ती करणे
वेश दारा जवळ पेवर लॉक बस वणे व र या लगत
रं गीत गाड दगड उभारणे.
पयटकांना प र मा पथ तयार करणे (पाथवे)
खुली यायामशाळा उभारणे. (1) Leg Press Senior (2)
Sky Walker (3) Air Walker (4) Standing & Seating
Twister (5) Double Bar (6) Horizontal Bar (7) Leg
Press Junior (8) Air Walker Junior (9) Both side
Cross Trainer
सह कुंट पयटन संकुलात आयोजीत व वध
काय मासाठ खु या पुरवठा करणे. ित नग .650/
माणे 50 नग
पयटकाना सुचना,मा हती दे यासाठ तसेच व वध
काय मासाठ लाऊड वीकर, वनी ेपक यव था उभारणे
िनसग पयटन संकुलातील बगी या, रोपवाट का, हरवळ
इ याद भागात पाणी दे यासाठ व ुत मोटार पाईप,
िन पल, बोड, फुटबॉल इ याद सा हय पुरवठा.
िनसग पयटन संकुलात येणाया पयटकासाठ
िनम ती (टु र झम हॉल)

हॉल

.मा. दनांक

तालुका

1.85

4
30.09.2016

कनवट

1.85

30.09.2016

कनवट

1.69

30.09.2016

कनवट

2.96

30.09.2016

कनवट

4.47

30.09.2016

कनवट

2.25

30.09.2016

कनवट

2.94

30.09.2016

कनवट

4.98

30.09.2016

कनवट

0.33

30.09.2016

कनवट

0.43

30.09.2016

कनवट

1.00

30.09.2016

कनवट

2.99

30.09.2016

कनवट

9.41

03.09.2016

कनवट

.मा.
कंमत
3

5

( .लाखात)
काया वयीन
यं णा
6

उप-वनसंर क,
नांदेड

तालुकाः- कनवट

योजनेचे नांवः- म यवती रोप मळे 4406 3742 (21)
वाळक (सह कुंड) वन े इ लापुर रोपिनिमती सव
नं./गट .124 रोप सं या 0.60 ल

उप-वनसंर क,
नांदेड
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मंजूर कर यात आले या कामांची तालुकािनहाय याद

अ. .
1

1

योजनेचे नांव/ कामांचे नांव

.मा. दनांक

.मा.
कंमत
3

तालुका

( .लाखात)
काया वयीन
यं णा
6

4

5

15.10.2016

माहु र

का.अ.,
सा.बां. व.भोकर

काया वीयीन यं णाः- कायकार अिभयंता, (बां.) उ र वभाग, ज.प.नांदेड
योजनेचे नांवः- ामीण व इतर ज हा र ते वकास व मजबुतीकरण
जोड र ता िलंबायत र याची सुधारणा करणे क.मी.
22.00
25.08.2016
1/00 ते 2/500 ता. माहु र ( ामा-2) ( य ात क.िम.1/0
ते 1/835)

माहु र

का.अ. (बां.)
उ र वभाग,
ज.प.नांदेड

2

तालुकाः- माहु र
योजनेचे नांवः- ामीण व इतर ज हा र ते वकास व मजबुतीकरण
वाई-गोकुळ-ग डे गाव र याचे मजबुतीकरण व डांबर करण
50.00
करणे क.मी.0/00 ते 0/500 ा.मा.13 ता.माहु र

तालुकाः- माहु र

जोड र ता महादापुर िशवुर र याची सुधारणा करणे
क.मी. 2/00 ते 4/500 ता. माहु र ( ामा-29 ) (
य ात क.िम.2/00 ते 2/590)
पापलवाड रामा-267 आ ा पडसा पैनगांव नद पयत
र याची सुधारणा करणे किम 0/0 ते 1/0 ता.माहु र
.(इ जमा-2) ( य ात किम 0/0 ते 0/500
करं जी सेलु ग डवउसा ते रामा-267 लसनवाड ते जमा
र याची सुधारणा करणे किम 1/00 ते 2/500 ता.माहु र
(इ जमा-3) ( य ात किम 1/800 ते 2/300)

17.00

25.08.2016

माहु र

10.00

25.08.2016

माहु र

10.00

25.08.2016

माहु र

का.अ. (बां.)
उ र वभाग,
ज.प.नांदेड

तालुकाः- माहू र

काया वयीन यं णाः- उप-वन संर क, वन वभाग, नांदेड

योजनेचे नांवः- मृदसंधारणासाठ वनरोपण 4406 1801 (02, 21 व
पाच दा वन े माहू र Deep CCT कामे सव नं./गट
.67b े 6 हे .
चोरड वन े

माहु र वष 2 रे सव नं./गट

.25

े

25 हे .

53)

2.65

30.09.2016

माहू र

5.79

03.09.2016

माहू र

उप-वनसंर क,
नांदेड
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