पण
ु े महानगरपा लका
म
ु य अ भयंता (पथ)) कायालय
सन 20152015-16 ट डर कामांची याद
ब पाक ट
!े डर "..

१
१ फेर

कामाचे नाव

कोथ<ड व वारजे कवTपगर ये3थल म9
ु य र./यावरल
डFहाडर बस"वणे व इतर तदनष
ु 3ं गक कामे करणे

कामाची
मद
ु त

४ महने

कामाची अंदाजे
र%कम

अथ शष

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड

RE20B120/A11
-311

३६ महने

9,999,978.00 RE20B120/A11
-310

२४ महने

9,996,730.00

क-न.ठ
अ भयंता

5ी. बागवान

ठे केदाराचे नाव

एक ह नवीदा

कमी / जा0त ट%के

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

ात नाह

यु इंडया कस कं

18.09 टके कमी

8,190,590.45

5ी. पवार

,+मत
ु 6 .टोन मेटल कंपनी

15.65 टके कमी

8,434,981.44

२

पथ "वभागाकडील काय&कार अ(भयंता ).
काय&*े+ातील सहकार नगर *े,+य काया&लयामधील
"व"वध र./यांवर पन
& ांबरकरण करणे व इतर
ु ड
तदनष
ु 3ं गक कामे करणे

१२ महने

३

पथ "वभागाकडील काय&कार अ(भयंता ). ४
काय&*े+ातील सहकार नगर *े,+य काया&लयामधील
"व"वध म9
ु य र./यांवर ख;डे द<
ु .ती करणे व इतर
तदनष
ु 3ं गक कामे करणे

12 ^zgYn

1,999,996.00 RE20B101A

१२ महने

5ी. पवार

मे.उ/तम 5ीरं ग गायकवाड

18.18 टके कमी

1,636,396.72

४

पथ "वभागाकडील काय&कार अ(भयंता ). ४
काय&*े+ातील धनकवडी *े,+य काया&लयामधील "व"वध
म9
ु य र./यांवर ख;डे द<
ु .ती करणे व इतर
तदनष
ु 3ं गक कामे करणे

१२ महने

1,999,996.00 RE20B101A

१२ महने

5ी. पवार

मे.उ/तम 5ीरं ग गायकवाड

16.99 टके कमी

1,659,998.68

५

पथ "वभागाकडील काय&कार अ(भयंता ). ४
काय&*े+ातील धनकवडी *े,+य काया&लयामधील "व"वध
र./यांवर पन
& ांबरकरण व तदनष
ु ड
ु 3ं गक कामे करणे

१२ महने

9,999,978.00 RE20B120/A11
-310

३६ महने

सोरटे

@ट.जी.धमाणी

15.34 टके कमी

8,465,981.37

६

पथ "वभाग (म9
ु य खाते) हडपसर
महBमदवाडी,वानवडी,मढ
ंु वा भागातील "व"वध र.ते
पन
& ांबरकरण करणे.
ु ड

6 म@हने

9,999,992.00 RE20B120/A11
-322

36 म@हने

5ी. पाटल

सनशाईन FहG चस&

14.49 टके कमी

8,550,993.15

७

कोरे गाव पाक& फायनल लॉट नं. 360,361,व 392
ये3थल डी.पी.र.ता "वकसीत करणे.

3 म@हने

36 म@हने

5ी. काथवटे

मे."वमल ऐंटर ाईजेस

20.07 टके कमी

1,366,955.66

८

गोMफ चौक ते आंबेडकर सोसायट चौक, आंबेडकर
सोसायट चौक ते आळं द चौक ये3थल (लप
ू रोड) Fह.
आय.पी. रोडवर दभ
ु ाजक बस"वणे.

4 महने

CE20A102/A21478
CE20A102/A21559,
6,839,215.00
CE20A102/A21558

24 महने

वाघचौरे
,जांभळ
ू कर

मे. एस.एस. साठे

22.5 टके कमी

5,331,168.09

1,710,191.00

!े डर "..

कामाचे नाव

कामाची
मद
ु त

कामाची अंदाजे
र%कम

अथ शष

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड

क-न.ठ
अ भयंता

ठे केदाराचे नाव

कमी / जा0त ट%के

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

९

पथ "वभागाकडील काय&कार अ(भयंता ). 4
काय&*े+ातील "व5ामबावाडा *े,+य काया&लयामधील
"व"वध र./यांवर खडडे द<
ु .ती व तदनष
ु 3ं गक कामे
करणे.

12 महने

1,999,692.00

RE20B101A

12 महने

5ी. रसाळे

(भमराव के सत
ु ार

18.96 टके कमी

1,620,550.39

१०

पथ "वभागाकडील काय&कार अ(भयंता ). 4
काय&*े+ातील "व5ामबावाडा *े,+य काया&लयामधील
म9
ु य र./यावरल पावसाळी लाईन व कMFहट&
साफसफाई करणे.

8 महने

1,999,470.00

CE20E101

12 महने

5ी. रसाळे

@दFयलWमी ऐंटर ाईजेस

41.5 टके कमी

1,169,689.95

११

पथ "वभागाकडील काय&कार अ(भयंता ). 4
काय&*े+ातील "व5ामबावाडा *े,+य काया&लयामधील
"व"वध र./यांवर पन
& ांबरकरण व तदनष
ु ड
ु 3ं गक कामे
करणे.

12 महने

9,998,480.00 RE20B120/A11
-310

36 महने

5ी. रसाळे

@टजीधमाणी

3.23 टके कमी

9,675,529.09

१२

भाग ). 6 मXये पण
ु े - मब
ुं ई र./यावर बोपोडी चौक
ते हॅZरस ,[ज पय\त र.ता <ंदकरण क<न )ॉ)]ट
करण करणे

6 महने

27,824,436.45 CE20A102/A21402

60 म@हने

5ी. लांडे

नखील क.टशन

16.06 टके कमी

23,355,831.95

4 महने

2,999,933.00 RE20B120/A11
-313

60 महने

5ी. भंडार

नखील क.टशन

13.9 टके कमी

2,582,942.31

4 महने

2,999,977.00

CE20E101

60 महने

5ी. भंडार

(शंदे क.शन

7.20 टके कमी

2,783,978.65

१५

पथ "वभागा कडील काय&कार अ(भयंता ).4 यांचे
काय&*े+ातील सहकारनगर *े,+य काया&लयामधील
म9
ु य र./यावरल पावसाळी लाईन व कलFहट& ची
साफसफाई करणे.

9 म@हने

1,999,920.00

CE20E101

12 म@हने

5ी. पवार

@दFयलWमी ऐंटर ाईजेस

टके
कमी

1,111,955.52

१६

पथ "वभागाकडील काय&कार अ(भयंता ). 4 यांचे
काय&*े+ातील धनकवडी *े,+य काया&लयामधील म9
ु य
र./यावरल पावसाळी लाईन व कMFह&टची साफसफाई
करणे

9 महने

1,999,920.00

CE20E101

12 महने

5ी. पड
ंु े

अनल एल कदम

36.50 टके कमी

12,69,949.20

१७

पथ "वभागा कडील काय&कार अ(भयंता ). 2 क^ढवावानवडी, ,बबवेवाडी व हडपसर काय&*े+ातील म9
ु य
र./यावरल कलFह&ट साफसफाई करणे. ख;डे द_
ु .ती
साठ` यं+सामaी परु "वणे व तbनष
ु 3ं गक कामे करणे.

6 म@हने

1,999,792.00

CE20E101

12 म@हने

5ी. पाटल

मे. आ@द/य फुल
क.शन

19.76 टके कमी

1,604,633.10

१३
१४

भाग ). 62अ ये3थल लWमीनगर व "व"वध @ठकाणी
र.ते )ॉ)]ट करणे
क^ढवा ख.ु शांताई भाजी मंडई नाMयाचे वरल पल
ु ाचे
उव&Zरत कामे करणे

44.4

!े डर "..

कामाची
मद
ु त

१८

औंध *े,+य काया&लयामधील "व"वध र./यांवर ख;डे
द<
ु .ती व तदनष
ु 3ं गक कामे करणे.

२ महने

१९

. ). ८ औंध महादजी (शंदे माग& पेFहरने डांबरकरण
करणे.

३ महने

२०

. ). ८ औंध म9
ु य ड. पी. र.ता पेFहरने डांबरकरण
करणे.

३ महने

२१

. ). ८ ब मXये "व"वध @ठकाणी "वकासाची कामे
करणे व . ). ८ ब आंबेडकर वसाहत ड. पी. सेल येथे
"व"वध सध
ु ारणा कामे करणे मधन
ू औंध गावठाण व
पZरसरामXये पेFहरने डांबरकरण करणे.

२२

२७

कामाचे नाव

. ). ७ गणेशdखंड र.ता डांबरकरण करणे.

४ महने

३ महने

कामाची अंदाजे
र%कम

999,775.00

अथ शष

RE20B101A

3,419,878.00 CE20A102/A21584
3,419,878.00 CE20A102/A21583
CE20A884/S9569,
7,999,834.00
CE20A819/S2584
6,839,736.00 CE20A102/A21582
6,499,690.00 CE20A819/S2574

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड

क-न.ठ
अ भयंता

ठे केदाराचे नाव

कमी / जा0त ट%के

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

१२ महने

5ी. कोळे कर

मे. 5ीनवास क..

21.77 टके कमी

782,123.98

३६ महने

5ी. कोळे कर

मे.एस.के.येवले आdण
कंपनी

18.21 टके कमी

2,797,118.21

३६ महने

5ी. कोळे कर

मे.एस.के.येवले आdण
कंपनी

18.21 टके कमी

2,797,118.21

३६ महने

5ी. कोळे कर

मे.एस.के.येवले आdण
कंपनी

18.81 टके कमी

6,495,065.22

३६ महने

5ी. कोळे कर

मे.एस.के.येवले आdण
कंपनी

19.11 टके कमी

5,532,662.45

३६ महने

5ी. कोळे कर

मे.एस.के.येवले आdण
कंपनी

19.22 टके कमी

5,250,449.58

२३

. ). ७ अ मXये पण
ु े "वbयापीठ येथे राजभवन र.ते
डांबरकरण करणे.

३ महने

२४

पण
ु े महानगरपा(लकेeया पथ "वभागाeया योगशाळे त,
योगशाळा संबध
ं ी तbनष
ु 3ं गक कामे करणे.

६ म@हने

2,499,837.00

RE20B106

-

5ी. पोळ

मे.द रायकोन क.ट´.

17.10 टके कमी

2,072,364.87

२५

येरवडा हॉ°ट (मस लाट येथे "व"वध "वकास कामे
करणे.

६ म@हने

4,976,890.00

RE20B106

-

5ी. पोळ

(शंदे क.शन

9.99 टके कमी

4,479,698.68

२६

हडपसर औदयो3गक वसाहतीमfील टाटा हनीवेल
कंपनी जवळील हडपसर औदयो3गक वसाहत ते
मगरपटृटयाeया मागील २४ मी. एच. सी. एम. ट. आर.
र.ता जोडणा-या डी. पी. र.ता दोह कॅनॉलवरल पल
ू
बांधणे

१५ महने

49,982,425.00

CE20A102/A21539

६० महने

5ी. भंडार

मे.जे.पी. ऐंटर ाईजेस

9.99 टके कमी

44,989,180.74

पण
ु े शहरातील पथ "वभागा माफ&त बन"वhयात आलेले
गतरोधकाचा सFहT करणे व खा/यास अहवाल सादर
२ महने
करणे. (बी-2 पXदत)

RE20B120/A11
-311
RE20B120/A11
-312
RE20B120/A11
-313
RE20B120/A11
-323

5ी. शेवते

चेतक इंिजनीअस&

26 टके कमी

999,000.00

!े डर "..

२८
२९

30

31

कामाचे नाव
पण
& त
ु े मनपा पथ "वभाग भाग ). २० व २२ अंतग
दै न@ं दन दे खभाल द<
ु .तीची कामे करणे
पण
& त दkन@ं दन
ु े मनपा पथ "वभाग भाग ). ४३ अंतग
दे खभाल द<
.तीची
कामे
करणे
ु
भाग ). ७६ ब गज
ु रवाडी फाटा म.तान हॉटे ल
पाठ`मागील ओढयावर पल
ु बांधणे (उव&Zरत काम करणे)
भाग ). ४२ ब कॅनॉल वरल र.ते करणे.

कामाची
मद
ु त

कामाची अंदाजे
र%कम

अथ शष

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड

क-न.ठ
अ भयंता

ठे केदाराचे नाव

कमी / जा0त ट%के

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

६ महने

999,948.00

RE20B101A

12 महने

5ी. भंडार

रमेश कंु कूलोळ

22.5 टके कमी

774,959.70

६ महने

999,948.00

RE20B101A

१२ महने

5ी. (शंदे

5ीधर एस काकडे

23.23 टके कमी

767,660.08

३ महने

2,499,972.00

CE20D170/S40220+

६० महने

सोरटे

मो@हनी ऐंटर ाईजेस

0.010 टके कमी

2,499,722.00

२ म@हने

1,799,930.00

CE20A819/S2168+

३६ म@हने

5ी. खलाटे

मे दे वकर अथ&मFु हरस ्

10 टके कमी

1,619,937.00

32

भाग ). ४२ हडपसर गावठाण म.न.पा. ३२ नं शाळा
ते सोलापरू र.ता "वकसीत करणे.(@ट.डnल.ू @ट. पXदतीने
ं
कॉ)]ट
करणे.)

४ म@हने

3,420,000.00

CE20A102/A21511

६० म@हने

5ी. खलाटे

सbग_
ु क.

18.39 टके कमी

2,791,062.00

33

हडपसर भाग ). ४२ @हंगणे मळा १२ मी.डी.पी.
ं
र.ता "वकसीत करणे.(कॉ)]ट
र.ता करणे.)

४ म@हने

3,419,964.00

CE20A102/A21510

६0 म@हने

5ी. खलाटे

सbग_
ु क.

18.39 टके कमी

2,791,032.62

34

पण
ु े - मब
ु ई र./यावर बोपोडी हॅZरस ,[ज जवळ एं
पॉईट करणेसाठ` (भंत बांधणे व इतर तदनष
ु 3ं गक
कामे करणे

3 महने

1,300,844.00

CE20A102/A21589

३६ महने

5ी. शांत
म@हoकर

मोतीलाल धुत सॅड अॅड
.टोन ा.(ल.

13.30 टके कमी

1,127,831.75

35

मढ
ुं वा स. न. ८९ व ७१ दरBयान पण
ु े सोलापरू रे Mवे
लाईनवर २४ मी. एच.सी.एम.ट. आर साठ` रे Mवे
ओलांडणी पल
ु बांधणे

२४ महने

258,700,000.00 CE20A1242+

१० वष&

5ी. भंडार

ट अॅड ट इpा

36

पण
ु े महानगपा(लका पथ "वभागाeया काय&*े+ातील
पावसाळयात ख;डे द<
ु .ती करता माय उ/पादक
यांचे कडून रे ड(मस मटे Zरयल बी-२ पXदतीने
खरे द करणे (बी-2 पXदतीचे) (मनपा अट रिज.े शन
अट (श3थल )

६ महने

- RE20B/101A

२४ महने

5ी. बधे

चैतय एंटर ाइजेस

37

घोले रोड *े,+य काया&लयामधील "व"वध र./यांवर
ख;डे द<
ु .ती व तbनष
ु 3ं गक कामे करणे

६ महने

999,998.00

RE20B101A

१ वष&

5ी. (शलवंत

मोतीलाल धूत सॅड अड
.टोन ा.(ल.

38

काय&कार अ(भयंता झोन ). ३ अंतग&त घोलेरोड
*े,+य काया&लयाeया हrीतील म9
ु य र./यावर
थमsलाि.टक पG ट लावणे

६ महने

999,600.00

RE20B120/A11311

१ वष&

5ी. (शलवंत

सनराईज कसकशस ्

ा. (ल.

247,510,000.00

1,000,000.00

20.07 टके कमी

799,298.40

29 टके कमी

709,716.00

!े डर "..

कामाचे नाव

कामाची
मद
ु त

कामाची अंदाजे
र%कम

अथ शष

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड

39

भाग ). ४२ अ सोलापरू रोड माकTट ते नवा मठ
ु ा
कालवा ससाणे नगर रोड )ॉ)]टकरण करणे

६ महने

57,59,815.00

CE20A883/S81423+

60 महने

40

पण
ु े मनपा पथ "वभाग . ). ६४ तसेच क^ढवा वानवडी *े,+य काया&लयातील दै ने@दन र.ता दे खभाल
व द<
ु .तीची कामे करणे

६ महने

10,00,000.00

RE20B101A

१२ महने

41

(शवरकर र.ता सक&ल चौक ते साळंु के "वहार र.ता
)ॉ)]ट करणे

४ महने

42

साळंु के "वहार डी. पी. र.ता )ॉ)]ट करणे

४ महने

CE20A102/A21518
CE20A102/A288,39,731.00
1517

43

पथ "वभागाकडील काय&कार अ(भयंता पव
ु & झोन ). १
कडील सहकारनगर *े,+य काया&लयाचे काय&क*ेतील
म9
ु य र./यांची द<
ु .ती "वषयक व अनष
ु 3ं गक कामे
करणे

४ महने

9,99,727.00

44

पथ "वभागाकडील काय&कार अ(भयंता पव
ु & झोन ). १
कडील धनकवडी *े,+य काया&लयाचे काय&क*ेतील
म9
ु य र./यांची द<
ु .ती "वषयक व अनष
ु 3ं गक कामे
करणे

४ महने

45

पथ "वभागाकडील काय&कार अ(भयंता पव
ु & झोन ). १
कडील @टळकरोड *े,+य काया&लयाचे काय&क*ेतील
म9
ु य र./यांची द<
ु .ती "वषयक व अनष
ु 3ं गक कामे
करणे

क-न.ठ
अ भयंता

कमी / जा0त ट%के

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

5ीधर एस काकडे

22.57 टके कमी

4,459,824.75

5ी. "वजय
पाटल

5ीधर एस काकडे

22.57 टके कमी

774,300.00

६० महने

5ी. ल^ढे

सनराईज कसकशस ्

20.21 टके कमी

7,978,837.22

६0 महने

5ी. ल^ढे

मे. सनराज क.शन

18.41 टके कमी

1,627,394.47

RE20B120/A11319

१२ महने

5ी. काश
पवार

मे. "वकास क.शन

32.54 टके कमी

325,311.16

9,99,727.00

RE20B120/A11319

१२ महने

5ी. राहुल सोरटे

ओंकार कंt.टशनस ्

23.6 टके कमी

763,791.43

४ महने

9,99,727.00

RE20B120/A11319

१२ महने

5ी. uकरण
कलशेटृी

ओंकार कंt.टशनस ्

24.92 टके कमी

750,595.03

46

पथ "वभागाकडील काय&कार अ(भयंता पव
ु & झोन ). १
कडील "व5ामबागवाडा *े,+य काया&लयाचे
काय&क*ेतील म9
ु य र./यांची द<
ु .ती "वषयक व
अनष
3
ं
गक
कामे
करणे
ु

४ महने

9,99,727.00

RE20B120/A11319

१२ महने

5ी. राहुल
रसाळे

47

सारसबाग म9
ु य कोठ` येथे काय&कार अ(भयंता ). १
पथ "वभागाची द<
ु .तीची कामे करणे

६ महने

9,99,945.00

RE20B120/A11301

१२ महने

5ी. रामगणेश
बधे

अ(मत एंटर ाइजेस ्

27.72 कमी टके

722,760.25

48

सारसबाग म9
ु य पथ कोठ`साठ` जे.सी.बी., डंपर इ.
यं+सामa
ु ी व पेFहर, रोलर vाईFहर व इतर सेवकवग&
परु "वणे (भाग-१)

६ महने

९,९९,४७१.६९

RE20B120/A11304

३ महने

5ी. बधे

पांडे सरु े श

0.09 टके कमी

998,572.16

99,99,796.00

5ी. खलाटे

ठे केदाराचे नाव

!े डर "..

49

50

कामाचे नाव
सारसबाग म9
ु य पथ कोठ`साठ` जे.सी.बी., डंपर इ.
यं+सामa
ु ी व पेFहर, रोलर vाईFहर व इतर सेवकवग&
परु "वणे (भाग-२)
अिजंय (म+ मंडळ ते 5ीराम मंदर र.ता "वकसीत
करणे

कामाची
मद
ु त

52

९ महने

53

भाग ). ७३ म3धल बालाजीनगर पZरसरामXये र.ते
"वकसीत करणे

९ महने

54

ता< uफश ते गणपती मंदर र.ता )ॉ)]टकरण करणे

६ महने

56

र"वuकरण हॉटे ल ते गंगा अपाट& मGट र.ता
कॉ)]टकरण करणे
कुसाळकर चौक, जनवाडी मनपाeया Fयापार
गाळयासमोर जागेचे )ॉ)]टकरण करणे

57

पी.एम.सी. कॉलनी ). ११ जनवाडी येथील चाळ ).
१०,१२,३३ येथे पावसाळी लाईन टाकून )ॉ)]टकरण
करणे

६ महने
३ महने

ठे केदाराचे नाव

कमी / जा0त ट%के

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

पांडे सरु े श

0.09 टके कमी

998,572.16

CE20A102/A21457
CE20A819/S2९५,२९,२०१/936

६० महने

5ी. पड
ंु े

मे सbग<
ु कसकशस ्

20.2 टके कमी

2,599,319.81

६० महने

5ी. पड
ुं े

सनराज कसकशस ्

19.40 टके कमी

7,680,536.00

CE20A819/S2938

६० महने

5ी. पड
ंु े

सनराज कसकशस ्

18.42 टके कमी

3,886,959.50

CE20A819/S2940/01
CE20A102/A2३२,४५,११८/1455
CE20A102/A2३२,४५,११८/1456
CE20A102/A2१५,१७,७४४.००
1606

६० महने

5ी. पड
ुं े

सनराज कसकशस ्

18.42 टके कमी

3,886,959.05

६० महने

5ी. पड
ुं े

मे. सbग<
ु कसकशस ्

19.92 टके कमी

2,598,690.49

६० महने

5ी. पड
ुं े

मे. सbग<
ु कसकशस ्

18.84 टके कमी

2,633,737.77

६० महने

5ी. लांडे

(सXद"वनायक
कसकशन

15 टके कमी

1,290,082.40

(सXद"वनायक
कसकशन

15 टके कमी

1,612,344.60

23 टके कमी

5,855,045.00

३२,५७,२९३/-

भाग ). ७३ म3धल बालाजीनगर पZरसरामXये
नवारा सोसा. , साईकृपा सोसा, @हलपॉwट सोसा.
पZरसरामXये र.ते "वकसीत करणे

क-न.ठ
अ भयंता

5ी. बधे

९ महने
९ महने

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड
३ महने

९,९९,४७१.६९

भाग ). ७३ म3धल एलोरा पॅलेस ते हनम
ु ान सप
ु र
माकTट पZरारामXये र.ते "वकसीत करणे

अथ शष

RE20B120/A11304

६ महने

51

55

कामाची अंदाजे
र%कम

४७,६४,५९८/४७,६४,५९८/-

३ महने

१८,९६,८७६.००

CE20A102/A21607

६० महने

5ी. लांडे

58

भाग ). ३० ब हायवेeया दोह बाजुeया १२ मी.
सिFह&स रोडचे उव&रत काम पण
ु & करणे व भाग ).
३० मधील १२ मी. सिFह&स र.ता "वक(सत करणे

६ महने

CE20A819/S2723
७६,०३,९५५.००
CE20A102/A21564

३६ महने

5ी. सह
ु ास
महG oकर

सनराज कसकशस ्

59

भाग ). ३० ब वारजे हायवे पल
ु ते (शंदे पल
ु रोड
डांबरकरण करणे

३ महने
(पावसाळा
कालावधी
सोडून)

CE20A819/S2722

३६ महने

5ी. सह
ु ास
महG oकर

अजवानी इpा

ा. (ल.

4.95 टके कमी

3,672,624.50

5ी. सह
ु ास
महG oकर

अजवानी इpा

ा. (ल.

7.77 टके कमी

5,388,306.01

3.60 टके कमी

4,819,826.48

60
60 फेर

भाग ). ३० ब मXये अ/यंत खराब झालेले र.ते
डांबरकरण करणे

३ महने
(पावसाळा
कालावधी
सोडून)

३४,९९,४०४.००

CE20A819/S2४९,९९,८२०.००
721

३६ महने

,+मत
ु 6 .टोन मेटल कंपनी

!े डर "..

61
62

कामाचे नाव
औंध *े,+य काया&लयांतग&त र./यावर वाहतक
ु
"वषयक पाटया बस"वणे
. ). ६ व १० ये3थल र./यांवर पxे मारणे

कामाची
मद
ु त
६ महने
६ महने

कामाची अंदाजे
र%कम

RE20B120/A11314
RE20B120/A1114,99,795.00
314
CE20A819/S22,499,979.00
973
9,99,998.00

63

नगररोड (वडगावशेर) *े,+य काया&लया अंतग
& त
र./याeया दे खभाल द<
ु .तीची कामे करणे

६ महने

64

नगररोड *े,+य काया&लयांतग&त "व"वध @ठकाणी
र./याeया भोवती झाडांचे सश
ु ो(भकरण करणे

४ महने

999,316.00

६ महने

36,198,169.00

65
66
67
68

अॅडलॅ ब चौक ते रामवाडी जकात नाका र.ते ओFहर
ले पXदतीने कॉ)]टकरण करणे
गोMफ लब ते डॉन बॉ.कोकडे र.ते ओFहर ले
पXदतीने कॉ)]टकरण करणे
कMयाणी नगर र.ता ओFहर ले पXदतीने
कॉ)]टकरण करणे
[Bहा हॉटे ल येथील नाMयाला संर*क (भंत बांधणे व
तbनष
ु 3ं गक कामे करणे

६ महने
६ महने

अथ शष

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड
१२ महने
१२ महने

क-न.ठ
अ भयंता
5ी. शांत
महंoकर
5ी. शांत
महंoकर

ठे केदाराचे नाव
(सXद"वनायक
कसकशन

कमी / जा0त ट%के

15

टके कमी

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

849,998.30

सनराईज कसकशस ्

30.3 टके कमी

1,045,357.12

मे. रमेश कंु कंु कोळ

21.23टके कमी

1,969,233.46

22.51 टके कमी

28,049,961.16

22.51 टके कमी

20,453,881.47

१२ महने

5ी. साखळे

CE20A819/S2973

१२ महने

5ी. साखळे

CE20A883/S8127
CE20A883/S826,395,511.00
128
CE20A883/S839,787,849.00
131

६० महने

5ी. साखळे

६० महने

5ी. साखळे
/धारव

कृyणाइ इpा.टचर
ा.(ल.
कृyणाइ इpा.टचर
ा.(ल.

६० महने

5ी. साखळे

एस. के. येवले

22.88 टके कमी

30,684,389.15

३ महने

2,499,702.00

CE20E101

६० महने

5ी. कलशेzट

कैलास ,बरामने

15.16 टके कमी

2,120,747.18

३ महने

1,999,825.00

CE20A819/S2578

३६ महने

5ी. कोळे कर

नखील क.टशन

16.60 टके कमी

1,667,854.05

CE20A819/S2350+
46,230,438.00
CE20A819/S2578

६० महने

5ी. कोळे कर

ए. आर .कसकसकशन

20.92 टके कमी

36,559,030.37

69

वैकंु ठ मेहता पण
ु े "वbयापीठ ते भाउ पाटल र.ता
"वकसीत करणे या र./यावर फुटपाथ व डFहाडरचे
उव&रत काम करणे

70

वैकंु ठ मेहता पण
ु े "वbयापीठ ते भाउ पाटल र.ता
जोडणारा ३० मी.डी.पी. र.ता करणे

९ महने

71

भाग ).४५ अ स.न. ४९ काळे पडळ रे Mवे
)ॉ(सगपासन
ु स.नं. ४८ मधील नाMयापय\त जाणारा
१४.४.१ जी ने .थलांतरत झालेला र.ता "वकसीत
करणे

६ म@हने

4,998,235.00

CE20A102/A21531

३ वषT

5ी खलाटे

शरद सोमनाथ ् भाट

20.25 टके कमी

3,986,092.41

72

भाग ).४५ ससाणेनगर रे Mवे )ॉसींग ते हांडव
े ाडी
आdण महमंदवाडीकडे जाणा-या र./याचे जागा
उपलnधे माणे <ंदकरण करणे

६ म@हने

4,998,422.00

CE20A102/A21532

३ वषT

5ी खलाटे

शरद सोमनाथ ् भाट

13.59 टके कमी

4,319,136.45

73

भाग ).४५ महमंदवाडी गावठाण ते महमंदवाडी dखंड
ते आझादनगर पय\तचा र.ता पन
ु :& डांबरकरण करणे

६ म@हने

4,999,062.00

CE20A102/A21533

३ वषT

5ी खलाटे /दे वडे

सनशाइन FहG चस&

15.69 टके कमी

4,214,709.17

!े डर "..

74
75
७५ फेर
76

77
78
79
80
81

कामाचे नाव
भाग ).४५ महमंदवाडी स.न. २३,२४,३७,३८ मधन
ू
जाणारा ३० मी. डी. पी. र.ता तयार करणे
भाग ).४५ हडपसर स.नं. ७३ ते महमंदवाडी स.नं. ८८
मधन
े ाडी
ु जाणारा डी.पी. र.ता महमंदवाडी ते हं डव
रोड जोडणारा र.ता "वकसीत करणे
मा. काय&कार अ(भयंता ). ३ काय&5े+ातील हडपसर,
,बबवेवाडी, क^ढवा व वानवडी 5े,+य काया&लयाeया
अख/यारतील म9
ु य र./यावरल पावसाळी लाईन व
कMFह&ट साफसफाई करणे
पण
ु े शहरातील पावसाळी लाईन कMFह&ट पाईप
म(शनरeया सहा{याने साफसफाई करणे
|योती हॉटे ल एन.आय.बी.एम. सन5ी कंगण पय\तचा
र.ता "वकसीत करणे
भाग ). ६३ अ मXये (शवनेरनगर ते कुमार प}
ृ वी
डी पी र.ता "वकसीत करणे
भाग ). ६३ अ मधील "व"वध @ठकाणी "व"वध
"वकासाची कामे करणे
मढ
ु ं वा अमरधाम .मशानभम
ु ी जवळील डी पी र.ता
"वकसीत करणे

82

मढ
ु ं वा ताडीग/ु ता चौकातील उव&रत र.ता
ं
कॉ)]टकरण
करणे

83

जाहांगीर हॉि.पटल चौक रे Mवे (भंतीलगत फुटपाथ
"वकसीत करणे व आर.ट.ओ. चौक येथे nलॉक बस"वणे

84
85

भाग ). ८ ब मXये मा<तराव गायकवाड नगर (औंध)
येथे उव&Zरत कामे करणे
भाग ). ७३ मधील "व"वध @ठकाणी पावसाळी लाईन
टाकणे

कामाची
मद
ु त
६ म@हने
६ म@हने

कामाची अंदाजे
र%कम

CE20A102/A21535
CE20A102/A24,999,253.00
1534
4,998,108.00

६ म@हने

1,999,800.00

१२ म@हने
६ म@हने

9,999,974.00

४ म@हने
६ म@हने
४ म@हने
६ म@हने

३ म@हने

४ महने
६ महने

86

भाग ). ७३ मधील 5ीहर सोसायट व पZरसरामXये
र.ते "वक(सत करणे

६ महने

87

भाग ). ७३ मधील हे (म.तील ते नवारा सोसायट
र.ते "वक(सत करणे

६ महने

अथ शष

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड

क-न.ठ
अ भयंता

ठे केदाराचे नाव

कमी / जा0त ट%के

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

३ वषT

5ी खलाटे

मे शरद भाट

20.25 टके कमी

1,012,116.87

३ वषT

5ी खलाटे /
दे वडे

पेFह वे क..(पी) (ल.

39.51 टके कमी

6,974,457.86

सनशाइन FहG चस&

14.99 टके कमी

4,249,415.04

नटराज क.शन

39.99 टके कमी

12,007,998.00

१ वषT

5ी खलाटे

9,999,000.00 CE20A101/1

१ वषT

5ी खलाटे

CE20A102/A21519
CE20A819/S24,999,999.00
888
CE20A884/S99,999,852.00
574
CE20A102/A23,419,799.00
1537

५ वषT

5ी ल^ढे

नखील क.टशन

17.50 टके कमी

8,249,978.55

३ वषT

5ी ल^ढे

सनशशाइ&न वेचरस

39.00टके कमी

6,949,998.61

५ वषT

5ी ल^ढे

मे. सनराज क.शन

20.84 टके कमी

7,915,882.84

३ वषT

5ी भंडार

मे. आय&न क.शन

0.10 टके कमी

3,416,379.20

CE20A102/A21540

५ वषT

5ी भंडार

मे. मोतीलाल धत
ु सॅhड
अॅhड .टोन ा.(ल.

23.03 टके कमी

7,696,996.15

३ वषT

5ी भंडार

लWमी असो(सएटस

21.70 टके कमी

3,038,020.43

६० महने

5ी. कोळे कर

मे.जय(शवशंकरक.शन

24.18 टके कमी

2,689,220.53

३६ महने

5ी. अमोल पड
ुं े

(शंदे क.शन

9.18 टके कमी

4,313,312.44

६० महने

5ी. अमोल पड
ंु े

नखील क.टशन

8.50 टके कमी

4,346,172.23

६० महने

5ी. अमोल पड
ुं े

नखील क.टशन

8.50 टके कमी

4,346,067.00

9,999,995.00

CE20A101

CE20A103/A13
-103
3,879,975.00
RE20B120/A11318
CE20A883/S83,546,848.50
47
CE20A195/S334,749,298.00
877
CE20A819/S24,749,915.00
141
4,749,800.00

CE20A819/S2942/1

!े डर "..

कामाचे नाव

कामाची
मद
ु त

कामाची अंदाजे
र%कम

अथ शष

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड

क-न.ठ
अ भयंता

ठे केदाराचे नाव

कमी / जा0त ट%के

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

88

भाग ). ४४ काळे बोराटे नगरकडे जाणारा र.ता
)ॉ)]ट करणे

६ महने

8,999,526.00

CE20A102/A21512

६० महने

5ी. खलाटे

मे. मोतीलाल धुत सॅhड
अॅhड .टोन ा.(ल.

17.33 टके कमी

7,439,908.14

89

हडपसर *े,+य काया&लयाeया काय&*े+ात म9
ु य
र./यावर फुटपाथ करणे पावसाळी लाईन टाकणे व
तbनष
ु 3ं गक कामे करणे

६ महने

4,999,998.00

RE20B120/A1325

१२ महने

5ी. खलाटे

मे. डावरे क.शन कं.

18.25 टके कमी

4,087,498.37

90

हडपसर *े,+य काया&लयाeया काय&*े+ात म9
ु य
र./यावररल ख;डे बज
ु "वणे, (लवीड (सलकोट करणे
व तbनष
ु 3ं गक कामे करणे

१२ महने

999,450.00

RE20B120/A1322

१२ महने

5ी. खलाटे

मे. रमेश कंु कंु कोळ

24.24 टके कमी

757,183.32

नरपत3गर चौक ते १५ ऑग.ट चौक र.ता करणे

३ महने

3,419,920.00

CE20A102/A21489

३६ महने

5ी. काथवटे

91

९२ फेर
93

महे श लंच होम ते एम.एस.ई.बी. पॉवर हाउस
दरBयानचा र.ता डांबरकरण करणे
आगरकर नगर ये3थल र.ता डांबरकरण करणे

३ महने

३ महने

3,419,920.00

2,735,897.00

CE20A102/A21486
CE20A102/A21487

३६ महने

३६ महने

4,719,147.61

पेFहवे क.

17.01 टके कमी

2,838,191.61

के. आर. क.शन

39.99 टके जा.त

4,787,546.01

पेFहवे क.

17.01 टके कमी

2,838,191.61

5ी. काथवटे

कृyणाइ& इpा.टचर

36.45 टके जा.त

3,733,131.46

17.01 टके कमी

2,270,520.92

5ी. काथवटे

पेFहवे क.
मोहनलाल मठरानी
क.शन ा.(ल.
पेFहवे क.

33.99 टके जा.त

4,582,350.81

17.01 टके कमी

2,238,191.61

कृyणाइ& इpा.टचर

36.90 टके जा.त

7,772,601.54

पेFहवे क.

17.01 टके कमी

4,711,820.32

18.89 टके कमी

4,055,491.89

5ी. काथवटे

९३ फेर
94
९४ फेर
95
९५ फेर

साधु वासवानी चौक ते कौिसल हॉल तसेच जी. पी.
ओ. ते nलु नाईल हॅाटे ल र.ता करणे

३ महने

मालधका चौक ते न"वन िजMहा पZरषद इमारत
दरBयान र.ता पन
& ांबरकरण करणे
ु ड

४ म@हने

3,419,920.00

5,677,576.00

CE20A102/A21488
CE20A102/A21484

३६ महने

३६ म@हने

ा. (ल.

37.99 टके जा.त

९१ फेर
92

अजवानी इpा

5ी. काथवटे

४ म@हने

4,999,990.00 CE20A103/S11540

३६ म@हने

5ी. काथवटे

संदप एस जगाडे

97

. ).४० ब मXये ४२२ सोमवार पेठ पो(लस अ3धकार
वसाहत ते हॉटे ल अशोका या @ठकाणी फुटपाथ .टॅ Bप
कॉ)]ट करणे

४ म@हने

2,999,980.00 CE20A103/S11600

३६ म@हने

5ी. काथवटे

नखील क.टशन

0.09

टके जा.त

2,997,280.02

98

. ).४० ब मXये मालधका चौक ते एस ट .टॅ ड
पय\त फुटपाथ लॅ कर uफनश मXये करणे

४ म@हने

३६ म@हने

5ी. काथवटे

मे. सनराज क.शन

1.00

टके जा.त

2,969,683.17

99

भाउपाटल र./याचे डांबरकरण व तbनष
ु 3ं गक कामे
करणे

३ म@हने

2,999,983.00 CE20A103/S11597
CE20A102/A21,949,998.00
1578

१२ म@हने

5ी. शांत
म@हंoकर

सनशाइन FहG चस&

8.79 टके जा.त

2,121,402.82

96

. ).२१ नारं गीबाग रोड फुटपाथ करणे

!े डर "..

कामाचे नाव

कामाची
मद
ु त

कामाची अंदाजे
र%कम

अथ शष

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड

क-न.ठ
अ भयंता

ठे केदाराचे नाव

कमी / जा0त ट%के

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

100

भाग ). ६ मXये खडक] रे Mवे .टे शन मागील
ं
मॉटवट& सोसायट समोरल र.ता कॉ)]टकरण
करणे
व इतर कामे करणे

६ म@हने

9,999,789.00

CE20A883/S829

६० म@हने

5ी. शांत
म@हंoकर

मोतीलाल धूत सॅड अड
.टोन ा.(ल.

23.03 टके कमी

7,696,837.59

101

सख
ु सागर नगर खंडोबा मं@दरा समोरल गोकुळनगर
चौकाकडे जाणारा र.ता डांबरकरण करणे

२ म@हने

1,368,372.00

CE20A102/A21587

३६ म@हने

5ी. राहुल सोरटे

जॅसन ,बMटकॉन

2 टके जा.त

1,395,739.44

102

.टे ट बँकनगर कॉलनी ते महालWमीनगर कडे जाणारा
र.ता डांबरकरण करणे

३ म@हने

2,051,860.00

CE20A102/A21461

३६ म@हने

5ी. राहुल सोरटे

जॅसन ,बMटकॉन

3 टके जा.त

2,092,897.20

103

गज
नGबाळकर
ु रवाडी फाटा 5ी. कदम यांचे घरापासन
ू
व.तीकडे जाणारा र.ता डांबरकरण करणे

३ म@हने

3,419,555.00

CE20A102/A21425

३६ म@हने

5ी. राहुल सोरटे ट.जी. धमानी इफा.टचर

1.22 टके कमी

3,377,836.43

104

का+ज स.न. २१ मधन
ु जाणारा १२ मी. डी. पी. र.ता
"वकसीत करणे

३ म@हने

3,419,698.00

CE20A102/A21458

३६ म@हने

5ी. राहुल सोरटे

ट.जी. धमानी

1.22 टके कमी

3,377,977.68

105

धनकवडी तीन ह/ती चौक ते तळजाई पठार गणपती
मं@दर र.ता डांबरकरण करणे

३ म@हने

3,419,336.00

CE20A102/A21453

३६ म@हने

5ी. राहुल
सोरटे /
वेदपाठक

जॅगसन ,बMडकॉन

2 टके जा.त

3,487,722.72

106

वनशीव व.ती धनकवडी .मशानभम
ु ी कडे जाणारा
र.ता डांबरकरण करणे (वनशीव व.ती ते
त_पतीनगर)

३ म@हने

3,419,336.00

CE20A102/A21453

३६ म@हने

5ी. राहुल
सोरटे /वेदपाठक

जॅगसन ,बMडकॉन

2 टके जा.त

3,487,722.72

!े डर "..

कामाचे नाव

कामाची
मद
ु त

कामाची अंदाजे
र%कम

अथ शष

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड

क-न.ठ
अ भयंता

ठे केदाराचे नाव

कमी / जा0त ट%के

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

107

भाग ). ३५ Bहा+े ,[ज र.ता ते @दनानाथ मंगेशकर
ं
हॉि.पटल र.ता य.ु ट.डnल.ु ट पXदतीने कॉ)]टकरण
करणे

६ म@हने

6,839,888.00

CE20A102/A21581

६० म@हने

@दप हZरदास

मे. इंगवले पाटल
क.शन कं.

23.23 टके कमी

5,250,982.02

108

अलंकार पो(लस चौक] जवळील मधुसच
ं य
सोसायटतील अंतग&त र.ते डांबरकरण करणे

३ म@हने

2,999,856.00

CE20A819/S2977

३६ म@हने

@दप हZरदास

मे. धनराज अ.फा.ट कं

38 टके जा.त

4,139,801.28

109

गोळवलकर ग<
ु जी पथावरल कै.यशवंतराव चFहाण
कमान,तळजाई वसाहत uकरण सोसा. ते (शंदे
हाय.कुल पय\त र.ता पन
& ांबरकरण करणे
ु ड

५ म@हने

4,999,959.00

CE20A102/A21407

३६ म@हने

काश पवार ट.जी. धमानी इफा.टचर 40.20

CE20A102/A21420

३६ म@हने

काश पवार

110
११० फेर
111

112
113
114

लWमीनारायण टॉक]झ ते (म+ मंडळ चौक, (म+मंडळ
कॉलनी व अhणाभाउ साठे पत
ु ळा ते परु म चौक र.ता
पन
ड
&
ां
ब
रकरण
करणे
ु
भाग ). ६७ पbमावती पंपींग .टे शन ते सहकारनगर
पोलस .टे शन पय\त र.ता य.ु ट.डnल.ु ट. पXदतीने
करणे
भाग ). ६७ ब तावरे कॉलनी र.ते य.ु ट.डnल.ु ट.
पXदतीने कॉ)]ट करणे
भाग ). ६७ ब संतनगर व सहकारनगर मXये
य.ु ट.डnल.ु ट. पXदतीने र.ते करणे
भाग ). ४२ ब मधील सरु *ानगर ते Bहाडा कॉलनी
ं
पय\तचा र.ता (समG ट कॉ)]ट
करणे

६ म@हने
6,999,736.00

पी अजवानी इफा.टचर 37.99 टके जा.त

9,658,935.71

,+मत
ु 6 .टोन मेटल कंपनी

0.8 टके कमी

6,943,738.11

६० म@हने

काश पवार

सदग_
ु क.शन कं

16.77 टके कमी

24,968,000.96

CE20A883/S8530
CE20A883/S89,999,919.00
528+29
CE20A883/S89,999,570.00
310

६० म@हने

काश पवार

मे. अे आर क.शन

22 टके कमी

3,899,957.88

६० म@हने

काश पवार

मे. अे आर क.शन

22.23 टके कमी

7,776,937.01

६० म@हने

खलाटे

मे.मोतीलाल धत
ु सॅhड
अॅhड .टोन ा.(ल.

19.03

2,999,881.00

६ म@हने

4,999,946.00

६ म@हने

7,009,942.52

CE20A102/A21328+

४ म@हने

६ म@हने

टके जा.त

टके
कमी

8,096,651.83

115

भाग ). ३५, मधील अलंकार पोलस चौक] समोरल
समथ& पथ ६० फुट र.ता कॉ)]टकरण करणे

६ म@हने

9,999,520.00

CE20A883/S8644

६० म@हने

हZरदास

मे. अे आर क.शन

22.32 टके कमी

7,767,627.14

116

ं
भाग ). ६ ब मXये शांता आपटे घाट र.ता कॉ)]ट
ं
करणे, औंध बोपोडी शांता आपटे र.ता कॉ)]ट करणे

४ म@हने

3,549,938.32

CE20A883/S830

६० म@हने

@टळे कर

नखील क.टशन

18.40 टके कमी

2,896,749.67

117

पाषाण येथील पाषाण लॉट स.नं. १५२ येथील १२ मी.
र./यावरल पावसाळी लाईन चG बरचे व इतर काम
करणे

६ म@हने

6,499,911.38

CE20E101

३६ म@हने

शांत
म@हंoकर

मे.एस.पी. दे वकर

2.5 टके कमी

6,337,413.60

!े डर "..

118

119
११९ फेर

कामाची
मद
ु त

कामाचे नाव

"व5ांतवाडी चौक ते ५०९ चौकाकडे जाणारा म9
ु य
र.ता डांबरकरण करणे (डFहायडर "वकसीत करणे)
खराडी येथील nMयब
ु ेर व डेकन गोMड येथील
अध&वट असलेल १२ मी डी. पी. र.ता ६० मी डी. पी.
र./याला जोडणे

५ म@हने

४ म@हने

कामाची अंदाजे
र%कम

अथ शष

CE20A102/A21551
7,839,813.50
CE20B213/S30607
CE20A102/A23,419,768.00
1546

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड

क-न.ठ
अ भयंता

ठे केदाराचे नाव

कमी / जा0त ट%के

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

१२ म@हने

सह
ु ास अलभर

के. आर. क.शन

12.98 टके कमी

6,822,205.71

३६ म@हने

सह
ु ास अलभर

दे वकर अथमFु ह&स

30 टके जा.त

4,445,698.40

दे वकर अथमFु ह&स

20.05 टके कमी

2,734,104.52

नखील क.टशन

10.30 टके जा.त

7,543,990.56

दे वकर अथमFु ह&स

21 टके कमी

5,403,220.80

नखील क.टशन

10.30 टके जा.त

3,772,209.26

दे वकर अथमFु ह&स

20.05 टके कमी

2,734,253.22

खराडी मधील स.नं. ३९ मधन
ू स.नं. ४२,४३ हbदवरल
डी.पी. र./याचे अध&वट असलेले काम पण
ु & करणे व
फुटपाथ करणे

५ म@हने

खराडी मधील गंगा कॉ.टे ला येथील र./याचे अध&वट
काम पण
ु & करणे व फुटपाथ करणे

४ म@हने

124

येरवडा हॉट (मस लॉट येथे रॅBपसाठ` Zरटे नंग
वॉल बांधणे व /याअनष
ं ाने इतर करणे (भाग -१)
ु ग

३ महने

994,097.00 RE20B106-1

१२ महने

5ी. पोळ

मे. शांत क.शन

21.51 टके कमी

780,266.74

125

येरवडा हॉट (मस लॉट येथे रॅBपसाठ` Zरटे नंग
वॉल बांधणे व /याअनष
ं ाने इतर करणे (भाग -२)
ु ग

३ महने

980,028.00 RE20B106-2

१२ महने

5ी. पोळ

मे. शांत क.शन

21.21 टके कमी

772,164.06

126

येरवडा हॉट (मस लॉट ये3थल
"व"वध "वकास कामे करणे

३ महने

998,685.00

RE20B106

१२ महने

5ी. पोळ

.वनील बाळासाहे ब बनगर

23.23 टके कमी

766,690.47

127

येरवडा हॉट (मस लॉट येथे आवयक कामे व
योग शाळे eया .थाप/य "वषयक कामे करणे

३ महने

996,590.00

RE20B106

१२ महने

5ी. पोळ

.वनील बाळासाहे ब बनगर

23.23 टके कमी

765,082.14

128

खडी मशीन चौक ते येवलेवाडी डी. पी. र.ता "वकसीत
करणे

९ महने

26,839,932.00

CE20A102/A21521
CE20A884/S215,999,851.00
866
CE20A102/A225,359,993.00
1514/1

३६ महने

5ी. ल^ढे

एस.एन.जे.,बMटकॉन
ा.(ल.

5.5 टके कमी

25,363,735.74

60 महने

5ी. ल^ढे

,+मत
ु 6 .टोन मेटल कंपनी

21.5 टके कमी

12,559,883.04

३६ महने

5ी. ल^ढे

एस.एन.जे.,बMटकॉन
ा.(ल.

2 टके जा.त

2,586,719.86

CE20A102/A21520

३६ महने

5ी. ल^ढे

@ट.जी.धमाणी

1.22 टके कमी

54,052,412.05

120
१२० फेर
121
१२१ फेर

129
130

131

योग शाळे ची

भाग ). ६१ अ मधील एन. आय. बी. एम. ते सन5ी
रोड "वकसीत करणे
क^ढवा म9
ु य र.ता साई सिFह&स .टे शन ते खडी
मशीन चौक पन
& ांबरकरण करणे
ु ड
. ). ६२ गोकुळनगर खडीमशीन चौक ते "पसोळीकडे
जाणारा मनपा हrी पय\तचा ड. पी. र.ता "वकसीत
करणे

६ महने
९ महने
१२ महने

CE20A102/A26,839,520.00
1548

3,419,954.00

54,719,996.00

CE20A102/A21545

३६ म@हने

३६ म@हने

सह
ु ास अलभर

सह
ु ास अलभर

!े डर "..

132

133
१३३ फेर

कामाचे नाव
भाग ). ६१ अ एन. आय. बी. एम. सयाo पाक&,
आनंद परु म इ. पZरसरात पावसाळी न(लका "वकसीत
करणे
मढ
ुं वा मगरपxा साडे सतरानळी मनपा हr आर. ओ.
बी. चौ ते कुमार पॅराडाईज एच. सी. एम. ट. आर.
पय\त म9
ु य र.ता "वकसीत करणे

कामाची
मद
ु त

कामाची अंदाजे
र%कम

४ महने

7,999,711.00

९ महने

20,519,984.00

अथ शष

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड

क-न.ठ
अ भयंता

CE20A1195/S3
3-867

३६ महने

5ी. ल^ढे

CE20A102/A21542

६० महने

5ी. भंडार

ठे केदाराचे नाव

कमी / जा0त ट%के

मे. सदानंद जोशी
मोहनलाल मठरानी
क.शन ा.(ल.
पेFहे हे क. ा (ल
कृyणाइ इpा.टचर
ा.(ल.

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

21.60 टके कमी

6,271,773.42

33.99 टके जा.त

27,494,726.56

16.66 टके कमी

17,101,354.66

2.70 टके कमी

29,172,242.75

134

पण
ु े सोलापरु र./यावर "व"वध "वकास कामे करणे

९ महने

29,981,750.00

CE20A102/A21536/1

६० महने

5ी. अभय (शंदे

135

काय&कार अ(भयंता ).३ मधील काय&*े+ामXये येणाया पदपथावर दे खभाल द_
ु .ती व सच
ु ना फलक
बस"वणे

६ म@हने

953,410.00

RE20B120/A11317

१२ म@हने

(समरन
"परजादे

"वण क..

27 टके कमी

695,989.30

136

काय&कार अ(भयंता ).३ मधील काय&*े+ामXये येणाया म9
ु य र./यावर पदपथावर दे खभाल द_
ु .ती करणे

६ म@हने

943,625.00

RE20B120/A11317

१२ म@हने

(समरन
"परजादे

"वण क..

28 टके कमी

679,410.00

137

. ). ५७ गजानन महाराज चौक, लWमीनगर,
पव&तीगाव य.ु ट. डnल.ु ट. रोड करणे

५ महने

६० महने

5ी. पवार

सदग_
ु क.. कं.

15.69 टके कमी

3,203,754.71

138

लWमीनगर अंतग
& त र.ते य.ु ट. डnल.ु ट. करणे

६ महने

CE20A102/A21615
CE20A102/A24,445,973.00
1401

६० महने

5ी. पवार

मे.ानेश नंबाळकर

18.99 टके कमी

3,601,682.73

139

. ). ६६ ब महष6नगर कलाभम
ु ी समोरल र.ता
)ॉ)]ट करणे

६ महने

4,999,971.00

CE20A883/S8515

६० महने

5ीमती.
वेदपाठक/
सोरटे

मे.ानेश नंबाळकर

20.99 टके कमी

3,950,477.09

भाग ) ४१ बी.ट.कवडे आर.ओ.बी. ते कवडे मळा
र.ता डांबर करणे

६ म@हने

3,999,344.00

CE20A102/A21483

३६ म@हने

अभय (शंदे

मे. के आर कस

36 टके जा.त

5,439,107.84

सनशाइन FहG चस&

16.59 टके कमी

3,335,852.83

भाग ) ४१ भारत फोज& ते (भमनगर २४ मी. डी. पी.
र.ता "वकसीत करणे

८ म@हने

140
१४० फेर
141
१४१ फेर
142

भाग ) ४१ स न ५२/५३ डी. पी. रोड २४ मी
"वकसीत करणे

६ म@हने

143

मीठानगर,भायोदयनगर अंतग&त र.ते, (शवनेरनगर
अंतग&त र.ते य.ु ट.डnल.ु ट. पXदतीने कॉ)]टकरण
करणे

४ म@हने

144

क^ढवा खुद& स.न. ४५,४२,४१,४० मधन
ु जाणारा र.ता
पन
& ांबरकरण करणे
ु ड

२ म@हने

3,799,970.00

9,999,917.00

CE20A102/A21481

CE20A819/S2784/1
CE20A102/A21522
8,550,311.00
CE20A102/A21523
CE20A102/A22,789,858.00
1543
3,499,614.00

६० म@हने

अभय (शंदे

पेFहे हे क.

ा (ल

38.88 टके जा.त

13,887,884.72

पेFहे हे क.

ा (ल

18.01 टके कमी

8,198,931.94

३६ म@हने

अभय (शंदे

सनशाइन FहG चस&

15.69 टके कमी

2,950,524.46

६० म@हने

प}
ृ वीराज
नाईक

नखील क.टशन

17.50 टके कमी

7,054,006.58

३६ म@हने

प}
ृ वीराज
नाईक

36.99 टके जा.त ्

3,821,826.47

अजवानी इpा

ा. (ल.

!े डर "..

कामाची
मद
ु त

कामाचे नाव

कामाची अंदाजे
र%कम

145

हाडपसर व क^ढवा वानवडी *े+ीय काया&लयाकडील
.). ४२,४३,४४,४५,४६ मधील र./यावर "व"वध
@ठकाणी थमsला.टक पेट, डFहायडर पG @टग, बोडस&
इ. र.ते फन&चर "वषयक कामे करणे

१२ म@हने

4,999,670.00

146

पथ "वभागाकडील हडपसर व क^ढवा वानवडी ( भाग
). ४५ व ४६) *े,+य काया&लयाeया अंतग&त र./याeया
अनष
ं ाने कामे करणे
ु ग

१२ म@हने

999,999.00

147

पथ "वभागाकडील काय&कार अ(भयंता ). २ ढोले
पाटल *े,+य काया&लयांतग&त "व"वध @ठकाणी फुटपाथ
"वषयक व तbनष
ु 3ं गक कामे करणे

६ म@हने

4,999,997.00

148

149
१४९ फेर
150

151

मढ
ुं वा र./याचे फूटपाथ इ. उव&Zरत कामे करणे

मढ
ुं वा, केशव नगर हbदपय\त र./याचे डांबर कामे
करणे
पथ "वभागाकडील काय&कार अ(भयंता ). २ क^ढवा
वानवडी *े,+य काया&लयांतग&त "व"वध @ठकाणी
फुटपाथ "वषयक व तbनष
ु 3ं गक कामे करणे
. ). ६२ ब क^ढवा ब.ु येथे "व"वध "वकास कामे करणे

६ म@हने

१२ म@हने

ठे केदाराचे नाव

कमी / जा0त ट%के

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

१२ म@हने

दे वडे

बी.एन चFहाण

24.57 टके कमी

3,554,765.37

RE20B10/A

१२ म@हने

दे वडे

5ीधर एस काकडे

24.57 टके कमी

754,299.24

RE20B120/A11318

३६ म@हने

भंडार

अ(भजीत एटर ाइजेस

23.51 टके कमी

3,824,497.70

३६ म@हने

भंडार

नखील क.टशन

22.99 टके कमी

5,406,101.23

६० म@हने

भंडार

के आर कशन

27 टके जा.त

26,060,373.33

15 टके कमी

17,441,982.15

ा (ल

६ म@हने

4,999,997.00

RE20B120/A11325

३६ म@हने

ल^ढे

मे. जयगणेश
वाबळे कशन

23.62 टके कमी

3,818,997.70

३ म@हने

3,999,970.00

CE20A884/S9564

६० म@हने

ल^ढे

मे ानेश नंबाळकर

22.27 टके कमी

3,109,176.68

CE20A102/A21515

६० म@हने

ल^ढे

कृyणाइ इpा.टचर
ा.(ल.

18.54 टके कमी

12,815,881.04

CE20A103/A13
-101+
CE20A102/A22,279,256.00
1622

३६ म@हने

(शलवंत

नखील क.टशन

19.03 टके कमी

5,829,823.81

३६ म@हने

राहुल सोरटे

धनराज अ.फाMट कंपनी

29 टके जा.त

2,940,240.24

CE20A1249/A6
2,998,938.00
-47+++

३६ म@हने

राहुल सोरटे

धनराज अ.फाMट कंपनी

29 टके जा.त

3,868,630.02

१२ म@हने

15,732,729.00

153

जंगल महाराज र.ता फुटपाथ करणे

६ म@हने

7,199,980.00

154

.).७६ का+ज
"वकसीत करणे

३ म@हने

स.न.३२ का+ज येथील डी.पी. र.ता "वकसीत करणे

क-न.ठ
अ भयंता

पेFहे हे क.

क^ढवा ब.ु स.नं. २,३,४ व ५ मfन
ु स.नं. १७ पय\त
जाणारा ३० मी.डी.पी. र.ता "वकसीत करणे

155

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड

RE20B120/A11323

CE20A102/A21595+
7,019,999.00
CE20A102/A21062++
CE20A102/A220,519,979.00
1538+

152

भागातील "व"वध @ठकाणचे र.ते

अथ शष

३ म@हने

!े डर "..

कामाचे नाव

कामाची
मद
ु त

कामाची अंदाजे
र%कम

अथ शष

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड

क-न.ठ
अ भयंता

धायर म9
& ांबरकरण करणे
ु य र.ता पन
ु ड

४ म@हने

4,538,530.00

CE20A102/A21460

३६ म@हने

158
159
१५९ फेर

160

161
162

163

164

पार कंपनी समोरल डी.पी. मधील धायर व न-हे
(शवेवरल र.ता सध
ु ारणा करणे
धायर येथील उं ब-या गणपती चौक ते पार कंपनी
पावसाळी लाईन टाकणे

6.25 टके कमी

द/ता+य टकले ,+मत
ु 6 .टोन मेटल कंपनी 38.15 टके जा.त

१५६ फेर
157

कमी / जा0त ट%के

ट जी धमाणी

१५५ फेर
156

ठे केदाराचे नाव

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम
2,811,504.37
6,269,979.20

ट जी धमाणी

3.33 टके कमी

4,387,396.95

३ म@हने

3,797,323.00

CE20A102/A21612

६० म@हने

द/ता+य टकले

नखील क.टशन

13.09 टके कमी

3,300,253.42

३ म@हने

2,735,964.00

CE20A1195/A1
4-101
CE20A819/S2971

३६ म@हने

द/ता+य टकले

सु नल के.नकम

22.87 टके कमी

2,110,249.03

६० म@हने

द/ता+य टकले

35.35 टके जा.त

12,861,146.49

१६.२० टके कमी

7,962,793.32

सं.न. १४३,१७६ वडगाव खुद& ते स.नं.
१८०,१८२,१७९,१८१,१४८,१४९,१५०, १५१,१५२,१५३,१५४
धायर सा"व+ी गाड&न र.ता ३० मी _ं दचा तयार
करणे फेर टG डर

६ म@हने

(संहगड रोड इंडयन हयम
ू पाईप कंपनीपासन
ू स_
ु
होणारा "वकास आराखडयातील र.ता वडगाव ब.ु
स.नं.३१,३२,३३,२३,१८,१७,११,१२ व १३ मधन
ु जाणारा
व नदपा+ाला जोडणारा र.ता जागा संपा@दत क_न
र.ता तयार करणे

६ म@हने

9,502,140.00

CE20A819/S2972

६० म@हने

द/ता+य टकले ,+मत
ु 6 .टोन मेटल कंपनी 38.15

४ म@हने

CE20A1249/A6
-11+++
CE20A102/A24,787,946.00
1432
CE20A102/A21423
6,838,571.00
CE20A102/A21422

६० म@हने

द/ता+य टकले

३६ म@हने

द/ता+य टकले ,+मत
ु 6 .टोन मेटल कंपनी

8.18 टके कमी

4,396,292.02

६० म@हने

द/ता+य टकले

नखील क.टशन

10.30 टके कमी

6,134,198.19

६० म@हने

"परजादे

कृyणाइ इpा.टचर
ा.(ल.

22.51 टके कमी

25,348,294.01

खाडे 3गरणी ते दौलतनगर सन(सट र.ता भस
ं ादन
ू प
क_न "वकसीत करणे (भाग-१)
येजा (सट ये3थल नाMयावर संर*ण (भंत बांधणे व
तbनष
ु 3ं गक कामे करणे
का+ज चौक ते द/तनगर चौक व द/तनगर ते हायवे
लगतचा डमाट& पय\तचा १२ मी डांबर र.ता करणे

.). ३६ अ मधील गMल ). ६,७,८ व "व"वध
र./यांचे कॉ)]टकरण करणे

9,502,140.00

अजवानी इpा

ा. (ल.

,+मत
ु 6 .टोन मेटल कंपनी

४ म@हने

४ म@हने

६ म@हने

3,599,911.00

CE20A883/S8251/CE20A883/
S832,711,697.00 258/CE20A883/
S8252/CE20A883/
S8-253

टके जा.त

13,127,206.41

!े डर "..

कामाचे नाव

कामाची
मद
ु त

कामाची अंदाजे
र%कम

अथ शष

165

.).३६ ब मXये बी.एम.सी.सी. रोड ते मराठवाडा
कॉलेज ते _पाल हॉटे ल (एफ.सी.रोड) पय\तचा र.ता
(समG ट कॉ)]टकरण करणे

६ म@हने

CE20A883/S8637/CE20A883/
17,496,677.00
S8638/CE20A819/
S2-981

166

पण
ु े शहरातील डी.पी. र./याचे /य* जागेवर माय
"वकास आराखाडयानस
ु ार आखणी करणे, र./याचे
भस
ं ादन करणे, व तbनष
ू प
ु 3ं गक कामे करणे (बी-२
प2दत)

२४ म@हने

167

ढोले पाटल काया&लय पथ "वभागाकडील र./यावर
"व"वध @ठकाणी थमा&लाि.टक पेट डFहायडर पेट
बोड&स ् इ. फन&चर "वषयक कामे करणे

१२ म@हने

168

169

170
१७० फेर
171

172

.).२१ बोटलब रोड फुटपाथ करणे
बंडगाड&न र.ता वाडया कॉलेज ते बंडगाड&न पल
ु पय\त
ऑaेड, इंटरलॉuकं ग nलॉक बस"वणे व वाहतक
ु "वषयक
कामे करणे व सौरभ हॉल ते मोबेज फुटपाथ
द<
ु .तीची कामे करणे

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड

क-न.ठ
अ भयंता

ठे केदाराचे नाव

कमी / जा0त ट%के

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

६० म@हने

"परजादे

कृyणाइ इpा.टचर
ा.(ल.

CE20A102/A21574 रकम
_.1,38,80,000/-

N.A.

खलाटे

चेतक इंिजनीअस&

4,999,670.00

RE20B120/A11312

१२ म@हने

काथवटे

मो@हनी ऐंटर ाईजेस

25.25 टके कमी

3,737,253.33

६ म@हने

7,879,977.00

CE20A103/S11539

३६ म@हने

काथवटे

नखील क.टशन

20.20 टके कमी

6,288,221.65

६ म@हने

8,277,968.00

CE20A102/A21479

३६ म@हने

काथवटे

अ(भजीत एटर ाइजेस

22.1 टके कमी

6,448,537.07

CE20A819/S2680

३६ म@हने

काथवटे

पेFह वे क.शन

38.01 टके जा.त

13,800,986.20

मे.सनशाईन FहG चस&

२१.९९९ टके कमी

7,800,092.20

22.51 टके कमी

13,558,175.01

6,320,000.00

.).२१ साउथ मेन रोड डांबरकरण करणे व .).२१
आतरु& पाक& रोड, नॅथन रोड, 5ीमान गMल नेरल रोड
येथे डांबरकरण करणे

६ म@हने

.).६४ नेह_ र.ता सेFहन लFहज चौक ते माकTटयाड&
चौक र.ता (फुटपाथ) "वकसीत करणे

४ म@हने

3,499,863.00

CE20A102/A21527

३६ म@हने

नाईक

जयगणेश वाबळे क.ट

24.02 टके कमी

2,659,195.91

६ म@हने

CE20A883/S830
CE20A883/S833
CE20A883/S86,174,986.03
34
CE20A883/S838
CE20A883/S839

६० म@हने

"वरG o @टळे कर

मोतीलाल धूत सॅड अड
.टोन ा.(ल.

19.33 टके कमी

4,981,361.23

भाग ). ६ब, बोपोडी येथील आंबेडकर चौक, भोईटे
व.ती, गंगाधाम पाक&, अमर हाईटस,् शेवाळे दवाखाना
येथे र.ते कॉ)]टकरण करणे

9,999,990.00

!े डर "..

कामाचे नाव

कामाची
मद
ु त

कामाची अंदाजे
र%कम

173

भाग ). ६ व ७ मधील "व"वध @ठकाणावरल ख;डे
बज
ु "वणे व इतर तbनष
ु 3ं गक कामे करणे (भाग-१)

६ म@हने

999,304.00

174

भाग ).५६ प.ु ल.दे शपांडे उदयान ते जनता वसाहत
मXये जाणारा र.ता डांबरकरण करणे

३ म@हने

175

(संहगड र.ता ते जनता वसाहत कॅनॉल पय\त
(पाhयाची टाक] ई. एस. आर. लगत र.ता) Zरइ&सटे टमG ट
क<न डांबरकरण करणे

176

.). ६६ब (शवनेर पथ फुटपाथ "वकसीत करणे

अथ शष

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड

क-न.ठ
अ भयंता

ठे केदाराचे नाव

कमी / जा0त ट%के

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

RE20B120/A11308

२४ म@हने

"वरG o @टळे कर

भवानी क.ट

21.60 टके कमी

2,999,820.00

CE20A819/S2843

३६ म@हने

हे मत
ं जगताप

धनराज अ.फाMट कंपनी

29टके जा.त

3,869,767.80

३ म@हने

2,735,974.00

CE20A102/A21418

१२ म@हने

हे मत
ं
जगताप/ढगे

जॅगसन ,बMडकॉन

20 टके जा.त

3,283,168.80

६ म@हने

CE20A102/A21463
CE20A103/S19,999,935.00
1685
CE20A883/S8515

३६ म@हने

वेदपाठक

नखील क.टशन

21.10 टके कमी

7,889,948.72

RE20B101A

१२ म@हने

संजय
गायकवाड

अंबादास मा<ती प+ीगडे

14.50 टके कमी

854,807.63

783,454.34

177

पथ म9
ु य "वभागाकडील ,बबवेवाडी *े,+य काया&लया
अंतग&त भाग ). ७०,७१,७२ मधील र./याची दै न@ं दन
दे खभाल व द_
ु .तीची कामे करणे

१२ म@हने

999,775.00

178

.).४० ब मXये पण
ु े .टे शन मशीद ते मालधका
चौक फुटपाथ लॅ कर uफनश मXये करणे

४ म@हने

2,999,983.00

CE20A103/S11598

३६ म@हने

काथवटे

नखील क.टशन

0.94 टके कमी

2,971,783.16

179

.).४० ब मXये डॉ.आंबेडकर भवन ते नरपत3गर
चौक बाहे रल फुटपाथ लॅ कर uफनशमXये करणे

४ म@हने

2,999,983.00

CE20A103/S11599

३६ म@हने

काथवटे

नखील क.टशन

0.94 टके कमी

2,971,783.16

180

पथ "वभागाकडील काय&कार अ(भयंता ).२ ढोले
पाटल *े,+य काया&लय यांचे काय&*े+ात "व"वध
"वभागाकडून / कंपयाकडून खोदाई केलेMया @ठकाणी
Zरईन.टे टमG टची कामे करणे

९ म@हने

9,999,992.00

RE20B120/A11306

१२ म@हने

काथवटे

जेपीऐंटर ाइजे

21.24 टके कमी

7,875,993.70

181

.).४० ब गोMडन पल& सोसायट बाहे रल र.ता
य.ु ट.डnल.ु ट. पXदतीने कॉ)]टकरण करणे

४ म@हने

2,999,988.00

CE20A883/S8288

६० म@हने

काथवटे

नखील क.टशन

0.94 टके कमी

2,971,788.11

182

सोलापरु र./यापासन
ु उ/तरे कडे स.). २८० ते २१६
मधन
ु कॅनालचे कडेने जाणारा १२ मी. डी.पी. र.ता
"वकसीत करणे

९ म@हने

6,817,520.00

CE20A102/A21529

३६ म@हने

अभय (शंदे

कृyणाइ इpा.टचर
ा.(ल.

0.94 टके कमी

2,971,788.11

!े डर "..

183
184
१८४ फेर

कामाचे नाव

पण
ु े रे डीयेटर ते माळवाडी पय\त स.). २१६ ते २२३
मनपा हbदव<न जाणारा र.ता "वकसीत करणे

dzYcl`clR=l G°$lY©` Un zP=hG$mva `ñUl ^loñP=G/_v.P=q.R=ãë_x.P=q.$
G$`Tn.

कामाची
मद
ु त

९ म@हने
2 ^zgYn

कामाची अंदाजे
र%कम

6,784,818.00

20,51,650.00

अथ शष

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड

क-न.ठ
अ भयंता

ठे केदाराचे नाव

कमी / जा0त ट%के

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

CE20A102/A21528

६० म@हने

अभय (शंदे

कृyणाइ इpा.टचर
ा.(ल.

17.77टके कमी

5,579,155.84

CE20A102/A21599

60 ^zgYn

राहूल रसाळे

जॅगसन ,बMडकॉन

20 टके जा.त

2,461,980.00

रसाळे

जॅगसन ,बMडकॉन

3 टके कमी

1,990,100.50

185

à]lI G«$.37 @ G$Ý_l dlhl Un fv_lnI ^§Ib G$l_l©b_ `ñUl _v P=q
R=ãë_x P=q mÜWUqYn G$l°G«$rP=qG$`T G$`Tn

6 ^zgYn

39,99,627.00

CE20A883/S8258

60 ^zgYn

राहूल रसाळे

नखील क.टशन

12.10 टके कमी

3,515,672.13

186

à]lI G«$.37 @ B]l dzYcl` `ñUl _v P=q R=ãë_x P=q mÜWUqYn
G$l°G«$rP=qG$`T G$`Tn

6 ^zgYn

49,99,848.75

CE20A883/S8259

60 ^zgYn

राहूल रसाळे

नखील क.टशन

10.93 टके कमी

4,453,365.12

187

}lng`n @lhq ^v»_ `ñUl _v.P=q.R=ãax.P=q. G$`Tn.

6 ^zgYn

60 ^zgYn

राहूल रसाळे

नखील क.टशन

5.80 टके कमी

4,238,486.61

188

aú^q `ñUl (pa}`lN ^gl`lN Ll¡G$ Un @aG$l P=l°zG$N)
R=l§}`qG$`T G$`Tn

3 ^zgYn

CE20A102/A21444
CE20A102/A241,03,789.00
1452

36 ^zgYn

राहूल रसाळे

36.36 टके जा.त

5,595,926.68

1.3 टके कमी

4,050,439.74

@ln^G$l`níc` Un ^vQ=níc` ^§R=h Un Yl`l_TmnQ= mlnzaf Ll¡G$r `ñUl
R=l§}`qG$`T G$`Tn.

2 ^zgYn

36.36 टके जा.त

3,730,760.51

१८८ फेर
189
१८९ फेर
190
१९० फेर
191
१९१ फेर

à]lI G«$.50 } ^Ü_n ^lR=qclan G$l°aYq kq ñcl^sLl ^Q=,
HNqYl zczg` mZ`f`lUqa `ñUn z^asI G$ê$Y/ HlnWÿY R=l§}`qG$`T
G$`Tn.
HzNYl zczg` Ll¡G$ Un YlIYlVml` c mZ`f`lUqa `ñUn z^paI
G$ê$Y R=l§}`qG$`T G$`Tn.

44,99,455.00

रसाळे

4 ^zgYn

3 ^zgYn

27,35,964.00

39,99,805.00

34,19,986.00

CE20A102/A21447
CE20A819/S2965
CE20A102/A21434

36 ^zgYn

36 ^zgYn

36 ^zgYn

राहूल रसाळे

अजवानी इpा

ा. (ल.

@ट.जी.धमाणी
अजवानी इpा

ा. (ल.

रसाळे

@ट.जी.धमाणी

1.33 टके कमी

2,699,575.68

राहूल रसाळे

एस.के.येवले अॅड कंपनी

34.34 टके जा.त

5,373,338.04

रसाळे

@ट.जी.धमाणी

1.33 टके कमी

3,946,607.59

36.99 टके जा.त ्

4,685,038.82

राहूल रसाळे

अजवानी इpा

ा. (ल.

रसाळे

@ट.जी.धमाणी

1.33 टके कमी

3,374,500.18

192

fv]leYI` ^v»_ `ñUl c mZ`f`lUqa `ñUn _v.P=q.R=ãë_x.P=q./
R=l§}`qG$`T G$`Tn.

4 ^zgYn

27,35,791.00

CE20A102/A21440

60 ^zgYn

राहूल रसाळे

नखील क.टशन

17.60 टके कमी

2,254,291.78

193

à]lI G«$.58 @ ^Ü_n `lï´=]xeT Ll¡G$ Un ]l{nWn Ll¡G$ `ñUl G$`Tn

4 ^zgYn

29,99,874.00

CE20A819/S2851

60 ^zgYn

राहूल रसाळे

नखील क.टशन

13.09 टके कमी

2,607,190.49

194

à]lI G«$.58 @ ^Ü_n Ivécl` mnQ=,dvG«$cl` mnQ= ^Ü_n zczcX
zQ=G$lTq `ñUl G$`Tn

4 ^zgYn

29,99,874.00

CE20A819/S2852

60 ^zgYn

राहूल रसाळे

नखील क.टशन

12.10 टके कमी

2,636,889.25

CE20A102/A21446

36 ^zgYn

राहूल रसाळे

36.99 टके जा.त ्

2,810,863.56

195

Gn$hG$` `ñUl c NlnR= `ñUn z^paI G$ê$Y R=l§}`qG$`T G$`Tn.

2 ^zgYn

20,51,875.00

अजवानी इpा

ा. (ल.

!े डर "..

कामाचे नाव

कामाची
मद
ु त

कामाची अंदाजे
र%कम

अथ शष

Gn$hG$` `ñUl c NlnR= `ñUn z^paI G$ê$Y R=l§}`qG$`T G$`Tn.

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड

रसाळे

१९५ फेर
196
१९६ फेर
197
१९७ फेर
198
१९८ फेर

z]G$l`Wlf ^lê$Uq Un pY}lhG$` Ulza^ Ll¡G$ `ñUl c NlnR=`ñUn
z^paI G$ê$Y R=l§}`qG$`T G$`Tn.

2 ^zgYn

Gv$^Q=nG$` `ñUl R=l§}`qG$`T G$`Tn. (UVlñVv flR=q f{P=` Un
@ÊTl]lC$ flQ=n dlhl)

3 ^zgYn

pfgIR= `lnR= Un Yl.fq. [$R=Gn$ Ll¡G$ `ñUl z^paI G$ê$Y
R=l§}`qG$`T G$`Tn.

2 ^zgYn

27,35,964.00

zP=hG$ `ñUl mv`^ Ll¡G$ Un zg`l}lI Ll¡G$ R=l§}`qG$`T G$`Tn.

CE20A102/A21435

CE20A102/A241,03,789.00
1452

34,19,986.00

2 ^zgYn

199

क-न.ठ
अ भयंता

27,35,964.00

CE20A102/A21449
CE20A102/A21438

36 ^zgYn

36 ^zgYn

36 ^zgYn

36 ^zgYn

१९९ फेर

राहूल रसाळे

ठे केदाराचे नाव

कमी / जा0त ट%के

@ट.जी.धमाणी
अजवानी इpा

ा. (ल.

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

2.52 टके कमी

2,000,167.75

36.36 टके जा.त

3,730,760.51

रसाळे

@ट.जी.धमाणी

1.33 टके कमी

2,699,575.68

राहूल रसाळे

एस.के.येवले अॅड कंपनी

34.34 टके जा.त

5,513,030.14

2.12 टके कमी

4,016,788.67

राहूल रसाळे

33.99 टके जा.त

4,582,439.24

रसाळे

@ट.जी.धमाणी
मोहनलाल मरानी
क.शन ा.(ल.
मे. जॅगसन ,बMडकॉन

9.2 टके कमी

3,105,347.29

राहूल रसाळे

एस.के.येवले अॅड कंपनी

12.12 टके जा.त

3,067,562.84

रसाळे

मे.,+मत
ु 6 .टोन मेटल
कंपनी

8 टकके कमी

2,517,086.88

200

.).४३अ स.). २३६ येथे माळवाडी मगरपzटा
नाMयावर पल
ु बांधणे

९ म@हने

CE20D170/S40311
9,990,863.60
CE20D170/S40312

201

पथ "वभागाकडील काय&कार अ(भयंता ).२ हडपसर
*े,+य काया&लयाचे काय&*े+ात "व"वध "वभागाकडुन/
कंपयाकडुन खोदाई केलेMया @ठकाणी Zरईन.टे टमG टची
कामे करणे

१२ म@हने

9,999,992.00

RE20B120/A11321

१२ म@हने

दे वडे

नखील क.टशन

18.14 टके कमी

8,159,993.47

202

मा. काय&कार अ(भयंता ).२ यांचे काय&*े+ातील
क^ढवा वानवडी *े,+य काया&लय पZरसरातील "व"वध
र./यावर थमsलाि.टक पG ट, रं गकाम करणे व इतर
तbनष
ु 3ं गक कामे करणे

३ म@हने

4,999,985.00

RE20B120/A11324

१२ म@हने

ल^ढे

आर.एस.घारगे

23.90 टके कमी

3,844,988.47

203

धायर ये3थल स.नं. १७,२२,२४,२५ मधन
ू जाणारा १८
मीटर र.ता "वकसीत करणे

६ म@हने

29,999,332.00

CE20A819/S2979

६० म@हने

द/ता+य टकले

जेपीऐंटर ाइजे

4.50 टके जा.त

31,349,301.94

204

मं+ी चौक ते चंoभागा हॉटे ल ते द/तनगर भय
ू ार पल
ू
व का+ज चौक ते ,+मत
ू 6 गाड&न मंगल काया&लयापय\त
असणा-या बायपास हायवे बाजूला सिFह&स रोड करणे

CE20A102/A21611
7,219,109.00
CE20A102/A21424

३६ म@हने

द/ता+य टकले

@ट.जी.धमाणी

8.88 टके जा.त

7,860,165.88

४ म@हने

६० म@हने

अभय (शंदे

जेपीऐंटर ाइजे

9.90 टके कमी

9,001,768.10

!े डर "..

205
206
207

208

कामाचे नाव
.).५४ ब मXये बेनकर व.ती पार कंपनी रोडवरल
पल
ू ाची <ंद वाढ"वणे
रावत [दस& ते े झर पाक& पय\तचा र.ता य.ु ट.डnल.ु ट.
करणे
.).६८ मXये ढुमे u)डा संकुल जवळील नाMयावर
कMवट& बांधणे
पथ "वभागाकडील काय&कार अ(भयंता ).१ यांचे
काय&*े+ातील सहकारनगर *े+ीय काया&लय अंतग&त
"व"वध केबल कंपया व पण
ु े म.न.पा. माफ&त केलेMया
खोदाईचे @ठकाणी Zरईन.टे टमG टची करणे

कामाची
मद
ु त
६ म@हने
६ म@हने
६ म@हने

कामाची अंदाजे
र%कम

अथ शष

CE20A170/S40319
CE20A102/A24,999,982.50
1413
CE20A1195/S3
3,948,602.00
3-871

६० म@हने

RE20B120/A11306

3,897,450.00

कमी / जा0त ट%के

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

.वामीराज ऐंटर ाइजेस

17.60 टके कमी

3,211,498.80

काश पवार

.वामीराज ऐंटर ाइजेस

21.20 टके कमी

3,939,986.21

६० म@हने

काश पवार

.वामीराज ऐंटर ाइजेस

17.60 टके कमी

3,253,648.05

१२ म@हने

काश पवार

,+मत
ु 6 .टोन मेटल कंपनी

21 टके कमी

7,899,993.68

६० म@हने

सह
ु ास महG oकर

मे.सनराज क..

21.11 टके कमी

5,127,813.71

CE20A102/A21590

६० म@हने

सह
ु ास महG oकर

मे.सनराज क..

21.56 टके कमी

5,882,909.79

६० म@हने

शांत
म@हंoकर

कृyणाइ इpा.टचर
ा.(ल.

19.19 टके कमी

20,951,954.20

६० म@हने

कुमावत

नखील क.टशन

15.70 टके कमी

2,882,924.28

३६ म@हने

कुमावत

एस.के.येवले अॅड कंपनी

26.26 टके कमी

3,453,392.81

.).३१ मधील स.न.१२ मी.डी.पी. रोड व शाहू कॉलनी
रोडचे य.ु ट.डnल.ु ट. पXदतीने काम करणे

६ म@हने

210

.).३१ मधील स.न.१२ येथील @ हाउस
शाळे जवळील उव&Zरत र./याचे कॉ)]टकरणाचे काम
करणे

६ म@हने

7,499,885.00

211

भाग ).१२ अ मॉडेल कॉलनी येथील कॅनोल रोड
कॉ)]टकरण करणे

213

द/ता+य टकले

ठे केदाराचे नाव

9,999,992.00

209

.).४७ पन
ु ा कॉलेज समोरल र.ता े(सडGट हॉटे ल
पय\त सी.सी. रोड करणे
.).५९ (शतळादे वी चौक ते गंजपेठ पोलस चौक]
र.ता (म(लंग क<न डांबरकरण करणे

६० म@हने

क-न.ठ
अ भयंता

१२ म@हने

CE20A883/S8221
CE20A883/S8220
CE20A883/S86,499,954.00
222
CE20A883/S8219
CE20A819/S2742

212

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड

६ म@हने

६ म@हने
३ म@हने

CE20A103/S11215+
25,927,427.55
CE20A103/S11216+
CE20A102/A23,419,839.00
1497
CE20A102/A22,735,144.00
1500

!े डर "..

कामाची
मद
ु त

कामाचे नाव

कामाची अंदाजे
र%कम

अथ शष

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड

क-न.ठ
अ भयंता

ठे केदाराचे नाव

कमी / जा0त ट%के

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

214

Bहसोबा चौक ते (संहगड र.ता (द/तवाडी र.ता)
य.ु ट.डnल.ु ट. व पन
& ांबरकरण करणे
ु ड

४ म@हने

CE20A102/A21416
3,953,686.00
CE20A102/A21417

215

काय&कार अ(भयंता ). १ पथ "वभाग यांचे
काय&*े+ातील @टळकरोड *े,+य काया&लया अंतग&त
"व"वध @ठकाणी फुटपाथ द<
ु .ती व अनष
ु 3ं गक कामे
करणे

६ म@हने

4,999,997.00

RE20B120/A11319

१२ म@हने

हे मत
ं जगताप

नखील क.टशन

20.29 टके कमी

3,985,497.61

216

(संहगड रोड काश इनामदार चौक ते तक
ु ाई चौक
वडगाव कॅनॉल कडेचा २४ मी डी.पी. र.ता डांबरकरण
करणे

३ म@हने

3,419,980.00

CE20A102/A21429

३६ म@हने

uकरण
कलशेzट/गरड

@ट.जी.धमाणी

3.22 टके कमी

3,009,856.64

217

वडगाव गावठाण ते पाउं जाई मं@दर ते ,बMडींग ते
सिFह&स रोड (हायवे) र.ता डांबरकरण करणे

३ म@हने

4,103,999.00

CE20A102/A21430

३६ म@हने

uकरण
कलशेzट/गरड

@ट.जी.धमाणी

3.22 टके कमी

3,971,850.23

218

(संहगड रोड नवया मा_ती ते सZरतानगर पय\तचा
र.ता य.ु ट.डnल.ु ट. कॉ)]ट करणे

३ म@हने

4,103,992.00

CE20A102/A21428

६० म@हने

uकरण
कलशेzट/गरड

राधालWमी कं..

25.27 टके कमी

3,066,913.22

219

@टळकरोड *े,+य काया&लय पथ "वभागाकडील
र./यावर "व"वध @ठकाणी थमsलाि.टक पG ट,
डFहायडर पG ट, बोड&स इ. फन&चर "वषयक कामे करणे

९ म@हने

4,999,670.00

RE20B120/A11312

१२ म@हने

uकरण
कलशेzट/गरड

मे.सनराइज कं..

26 टके कमी

3,699,755.80

CE20A103/A13
-102
CE20A103/A13
-104
CE20A103/A13
12,877,348.00
-105
CE20A103/A13
-106
CE20A103/A13
-107

३६ म@हने

सह
ु ास अलभर

कृyणाइ इpा.टचर
ा.(ल.

21.27 टके कमी

10,138,336.08

RE20B120/A11325

१२ म@हने

संजय
गायकवाड

जयगणेश वाबळे क.ट

22.66 टके कमी

3,866,997.68

220

221

भाग ).३ मधील फुटपाथ

करणे

पथ "वभागाकडील काय&कार अ(भयंता ). २ ,बबवेवाडी
*े,+य काया&लयांतग&त "व"वध @ठकाणी फुटपाथ
"वषयक व तbनष
ु 3ं गक कामे करणे

८ म@हने

१२ म@हने

4,999,997.00

६० म@हने

हे मत
ं जगताप

नखील क.टशन

12.10 टके कमी

3,475,289.99

!े डर "..

कामाचे नाव

कामाची
मद
ु त

कामाची अंदाजे
र%कम

अथ शष

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड

क-न.ठ
अ भयंता

ठे केदाराचे नाव

कमी / जा0त ट%के

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

222

मा.काय&कार अ(भयंता ).२ यांचे काय&*े+ातील
,बबवेवाडी *े,+य काया&लया पZरसरातील "व"वध
र./यावर थमsला.टक पG ट, रं गकाम करणे व इतर
तbनष
ु 3ं गक कामे करणे

१२ म@हने

4,999,985.00

RE20B120/A11324

१२ म@हने

संजय
गायकवाड

मो@हनी ऐंटर ाईजेस

25.25 टके कमी

3,737,488.79

223

पथ "वभागाकडील काय&कार अ(भयंता ). २ ,बबवेवाडी
*े,+यकाया&लय यांचे काया&*े+ात "व"वध "वभागाकडून/
कंपयांकडून खोदाई केलेMया @ठकाणी Zरइन.टे टमG टची
कामे करणे

१२ म@हने

9,999,992.00

RE20B120/A11321

१२ म@हने

संजय
गायकवाड

नखील क.टशन

17.50 टके कमी

8,249,993.40

224

के.के. माकTट र.ता "वकसीत करणे

४ म@हने

3,419,854.00

CE20A102/A21524
CE20A102/A23,999,851.66
1631
CE20A102/A27,999,617.95
1640

३६ म@हने

संजय
गायकवाड

225
226

227

228
229
230
231

232

भाग ). ७० ब मXये ,बबवेवाडी गावठाणाकडे
ं
जाणारा र.ता (समG ट कॉ)]टचा
करणे
गणेश .वीट ते पापळ व.ती पय\तचा र.ता (समG ट
ं
कॉ)]टचा
करणे
पथ "वभागकडील काय&कार अ(भयंता ).१ यांचे
काय&*े+ातील सहकारनगर *े,+य काया&लय अंतग&त
"व"वध @ठकाणी म9
ु य र./यावरल फुटपाथ द<
ु .ती व
अनष
ु 3ं गक कामे करणे
Bहाळगी पथ र.ता पन
& ांबरकरण करणे (टG झर पाक&
ु ड
ते ई लन&ग .कुल)
सहकारनगर नं.१ परु a.त वसाहती मधील र.ते
पन
& ांबरकरण करणे
ु ड
Bहाळगी पथ र.ता पन
& ांबरकरण करणे ((म+ मंडळ
ु ड
चौक ते ई लन&ग .कुल)
पंचमी हॉटे ल ते Bहाळगी पथा पय\तचा र.ता
ं
य.ु ट.डnल.ु ट. करणे (ट.डnल.ु ट. कॉ)]ट
)
काय&कार अ(भयंता पथ ).३ औंध *े,+य
काया&लयाeया काय&*े+ातील म9
ु य र./यावर रोड
डFहायडर व ि.ट फन&चर कामे करणे

४ म@हने
६ म@हने

६० म@हने
६० म@हने

संजय
गायकवाड
संजय
गायकवाड

६ म@हने

4,999,997.00

RE20B120/A11319

१२ म@हने

काश पवार

जय गणेश वाबळे क..

23.70 टके कमी

3,814,997.71

६ म@हने

CE20A102/A21410
CE20A102/A26,999,923.00
1409
CE20A102/A26,999,948.00
1421
CE20A102/A24,999,960.00
1411

३६ म@हने

काश पवार

एस.के.येवले अॅड कं.

5.5 टके कमी

9,449,980.16

३६ म@हने

काश पवार

एस.के.येवले अॅड कं.

2.2 टके कमी

6,845,924.69

३६ म@हने

काश पवार

एस.के.येवले अॅड कं.

5.5 टके कमी

6,614,950.86

६० म@हने

काश पवार

गजानन क..

21.11 टके कमी

3,944,468.44

१२ म@हने

"वरG o @टळे कर

मो@हनी क..

25.25 टके कमी

3,736,526.01

४ म@हने
४ म@हने
५ म@हने
६ म@हने

9,999,979.00

4,998,697.00

RE20B120/A11311

!े डर "..

कामाचे नाव

कामाची
मद
ु त

कामाची अंदाजे
र%कम

अथ शष

CE20A883/S824
CE20A102/A227,197,688.00
1476
CE20A102/A21477
CE20A883/S8121
29,999,775.00
CE20A883/S8122
CE20A102/A29,999,483.00
1525

233

भाग ). १७ व ४ मधील र.ते कॉ)]टकरण करणे

६ म@हने

234

भाग ). १७ मधील र.ते कॉ)]टकरण करणे

६ म@हने

235

भाग ). ४१ब डोबडवाडी ते कवडे मळा र.ता
य.ु ट.डnMय.ु ट. पXदतीने करणे.

९ म@हने

236

घोले रोड *े+ीय काया&लय पथ "वभागाकडील
र./यावर "व"वध @ठकाणी थमsला.टक पेट
डFहायडर पेट बोड&स इ. फन&चर "वषयक कामे करणे

६ म@हने

4,999,670.00

237

पथ "वभागाकडील काय&कार अ(भयंता ).३ यांचे
काय&*े+ातील घोलेरोड *े+ीय काया&लय अंतग&त
"व"वध केबल कंपया व पण
ु े मनपा माफ&त केलेMया
खोदाईचे @ठकाणी Zरईन.टे टमG ट करणे

९ म@हने

238

भाग ).३६ भात र./यावरल कॅनॉलवरल
पावसाळी लाईन नFयाने टाकणे

239

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड

क-न.ठ
अ भयंता

ठे केदाराचे नाव

कमी / जा0त ट%के

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

६० म@हने

अलभर

एस.के.येवले अॅड कं.

23.99 टके कमी

20,672,962.65

६० म@हने

धारव

एस.के.येवले अॅड कं.

24.10 टके कमी

22,769,829.23

६० म@हने

5ी. अभय (शंदे

जे.पी.ऐंटर ायजेस.

20.77 टके कमी

7,929,590.02

RE20B120/A11311+

१२ म@हने

(समरन
"परजादे

बी.एन.चFहाण

28.99 टके कमी

3,550,265.67

9,999,992.00

RE20B120/A11305

१२ म@हने

(समरन
"परजादे

जय (शव क..

21.81 टके कमी

7,818,993.74

६ म@हने

2,198,093.19

CE20E101

३६ म@हने

(समरन
"परजादे

दे वकर अॅड सस

25.9999 टके कमी

1,626,591.16

भाग ). 56अ मXये पव&ती पल
ू ते गणेश मळा चौक
र.ता द_
.
त
करणे
ु

६ म@हने

6,941,114.55

CE20A819/S2842

१२ म@हने

हे मत
ं जगताप
/ ढगे

नखील क.टशन

16.60 टके कमी

5,788,889.53

240

सारसबाग चौक ते धायर फाटा((संहगड रोड ) से"व&स
र.ता पन
ु डांबरकरण करणे.

६ म@हने

4,787,980.00

CE20A102/A21450

१२ म@हने

राहुल
सोरटे /गरड

कृyणाइ इpा.टचर
ा.(ल.

9.99 टके जा.त

5,266,299.20

241

काय&कार अ(भयंता ). १ पथ "वभागा यांचे
काय&*े+ातील धनकवडी *े,+य काया&लय अंतग&त
"व"वध @ठकाणी थमsला.टक पेट डFहायर पेट
बोड&स इ. फन&चर "वषयक कामे करणे.

12 म@हने

4,999,670.00 RE20B/A11-312

१२ म@हने

राहुल सोरटे

मो@हनी ऐंटर ाईजेस

25.25 टके कमी

3,737,253.33

!े डर "..

कामाचे नाव

कामाची
मद
ु त

कामाची अंदाजे
र%कम

अथ शष

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड

क-न.ठ
अ भयंता

ठे केदाराचे नाव

कमी / जा0त ट%के

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

242

पण
ंु वा
ु े मनपाeया मालक]eया जागेवरल मढ
केशवनगर पन
& सन केलेMया भागातील र.ते "वकसीत
ु व
करणे

६ म@हने

8,999,986.00

CE22A548/S261170

६० म@हने

गोपाळ भंडार

कृyणाइ इpा.टचर
ा.(ल.

4.95 टके कमी

8,554,486.69

243

वडगाव बo
ु क
ु येथील (संहगड रोड बी.एस.एन.एल.
काया&लयापासन
ु ते वडगाव बo
ु क
ु येथे १८ मी.डी.पी.
र.ता कॅनॉलवरल पल
ु ासह "वकसीत करणे (उव&रत
कामे)

१२ म@हने

24,366,123.00

CE20A102/A21336+

६० म@हने

uकरण
कलशेzट

ए. आर .कसकसकशन

20.25 टके कमी

19,431,983.09

244

.).२१ नारं गीबाग रोड, (सXदाथ& पथ, बोटलब रोड
येथे डांबरकरण करणे

४ म@हने

4,999,992.00

CE20A819/S2679

३६ म@हने

शैलGo काथवटे

एस.के.येवले. अॅड कं.

12.98 टके कमी

4,390,992.97

245

कंु भारवाडा ते डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर सां.कृतक भवन
पय\तचा र.ता कॉ)]टकरण करणे व कंु भार वाडा ते
जन
ु ा बाजार चौकापय\तच पावसाळी लाईन टाकणे व
पदपथ टाकणे

५ म@हने

CE20A102/A21503
9,999,934.00
CE20A102/A14
-102

६० म@हने

शैलGo काथवटे

जे.पी.ऐंटर ायजेस.

18.36 टके कमी

8,163,946.12

246

बाबासाहे ब सां.कृतक भवन ते अलंकार 3थएटर
पय\तचा र.ता कॉ)]टचा करणे

४ म@हने

7,199,946.00

CE20A1245/A1
-119

६० म@हने

शैलGo काथवटे

नखील क.टशन

8.59 टके कमी

6,581,470.64

९ म@हने

CE20A883/S8124
CE20A883/S8125
96,075,174.00
CE20A883/S8126
CE20A103/S11526

३६ म@हने

संजय धारव

कृyणाइ इpा.टचर
ा.(ल.

22.87 टके कमी

74,102,781.71

९ म@हने

CE20A883/S8123
CE20A102/A2103,363,734.44
1473
CE20A883/S8130

३६ म@हने

संजय धारव

कृyणाइ इpा.टचर
ा.(ल.

22.87 टके कमी

79,724,448.37

247

248

) १७ मधील शांतीर*क व ,+दल नगर
पZरसरातील र.ते कॉ)]ट करणे

) १७ मधील नगर रोड साईड पzट व डॉन
ं
बॉ.को ते नगररोड पय\त र.ते कॉ)]टं
ग करणे

!े डर "..

कामाचे नाव

कामाची
मद
ु त

कामाची अंदाजे
र%कम

अथ शष

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड

क-न.ठ
अ भयंता

ठे केदाराचे नाव

कमी / जा0त ट%के

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

६ म@हने

CE20A102/A21468
CE20A102/A21469
CE20A102/A21471
32,552,561.00
CE20A102/A21474
CE20A102/A21616
CE20A819/S2649

३६ म@हने

संजय धारव

के. आर. क.शन

17 टके कमी

27,018,625.63

250

.).१२ @दपबंगला चौक ते महाले चौक ते गणेशdखंड
र.ता डांबरकरण, कॉ)]टकरण व फुटपाथ करणे

६ म@हने

CE20A102/A21404
4,798,332.00
CE20A102/A21626

३६ म@हने

शांत
म@हंoकर

मे.धनराज अ.फाMट कंपनी

21 टके कमी

5,805,981.72

251

पथ "वभागाकडील काय&कार अ(भयंता ).३ यांचे
काय&*े+ातील औंध *े+ीय काया&लय अंतग&त "व"वध
केबल कंपया व पण
ु े मनपा माफ&त केलेMया खोदाईचे
@ठकाणी Zरई.टे टमG ट करणे

६ म@हने

9,999,992.00

RE20B120/A11305

१२ म@हने

"वरG o @टळे कर

शभ
ु म क..

23.94 टके कमी

7,605,993.92

CE20A819/S2754
CE20A819/S22,847,525.00
701
CE20A102/A21513
14,324,157.65
CE20A883/S8326

३६ म@हने

बागवन

एस.के.येवले अॅड कं.

12.21 टके कमी

2,499,842.20

३६ म@हने

बागवन

एस.के.येवले अॅड कं.

12.18 टके कमी

2,500,696.46

६० म@हने

खलाटे

जे.पी.ऐंटर ाइजेस.

16.20 टके कमी

12,003,644.11

RE20B106

१२ म@हने

संजय पोळ

अ(भजीत ऐंटर ाइजेस

RE20B106

१२ म@हने

संजय पोळ

हे मत
ं Fह.शहा

249

252
253

) १८ मधील र.ते डांबरकरण करणे

भाग ).३४ ब मXये "व"वध @ठकाणी र.ते
डांबरकरण करणे
भाग ).२९ अ बावधान मधील "व"वध र.ते
डांबरकरण करणे

३ म@हने
३ म@हने

254

भाग ).४४ स.नं. २५,२६ येथील डी.पी.र.ता "वकसीत
करणे या मXये कॅनॉलवर पल
ू बांधणे

६ म@हने

255

येरवडा हॉट (मस लॅ ट कZरता आवयक .पेअर
पाट& स परु "वणे व बस"वणे (बी-२ प2दतीची -न+वदा)

६ म@हने

256

येरवडा हॉट (मस लॅ टसाठ` आवयकते नस
ु ार
सेवकवग& व म(शनर इ. परु "वणे

६ म@हने

2,847,525.00

999,333.00

997,673.63
0.09 टके कमी

998,433.60

!े डर "..

कामाचे नाव

कामाची
मद
ु त

कामाची अंदाजे
र%कम

257

येरवडा हॉट (मस लॅ टसाठ` आवयकते नस
ु ार
जे.सी.बी., डंपर व रोलर/ पेFहर vायFहर व इतर सेवक
वग& परु "वणे

६ म@हने

999,842.00

258

काय&कार अ(भयंता ).३ पथ "वभाग यांचे
काय&*े+ातील कोथ_ड *े,+य काया&लय यांचे "व"वध
केबल कंपया व पण
ु े महानगरपा(लके माफ&त केलेMया
खोदाईचे Zरईन.टे टमेट करणे

१२ म@हने

259

काय&कार अ(भयंता ).३ पथ "वभाग यांचे
काय&*े+ातील वारजे कवTनगर *े,+य काया&लय यांचे
"व"वध केबल कंपया व पण
ु े महानगरपा(लके माफ&त
केलेMया खोदाईचे Zरईन.टे टमेट करणे

१२ म@हने

260

à]lI G«$.37 @ @zgë_lWncq Un ^§Wl` bl°N W`å_lYLl `ñUl _v P=q
R=ãë_x P=q G$l°G«$rP=qG$`T G$`Tn.

5 ^zgYn

261

à]lI G«$.37 @ pdWnml` Un ^vQ=níc` ^§R=h W`å_lYLl `ñUl
G$l°G«$rP=qG$`T G$`Tn.

262

अथ शष

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड

क-न.ठ
अ भयंता

ठे केदाराचे नाव

कमी / जा0त ट%के

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

RE20B106

१२ म@हने

संजय पोळ

हे मत
ं Fह.शहा

0.09 टके कमी

998,942.14

9,999,992.00

RE20B120/A11305

१२ म@हने

संदेश (शकT

(सXद"वनायक क..

23.10 टके कमी

7,689,993.85

9,999,992.00

RE20B120/A11305

१२ म@हने

सह
ु ास महG oकर

सदग<
ु क..

19.83 टके कमी

8,016,993.59

49,99,172.00 CE20A883/S8266

60 ^zgYn

राहुल रसाळे

नखील क.टशन

11.11 टके कमी

4,443,763.99

4 ^zgYn

39,99,901/- CE20A883/S8265

60 ^zgYn

राहुल रसाळे

मो@हनी ऐंटर ाईजेस

11 टके कमी

3,559,911.89

G$lfP= Ll¡G$ Un }lIclY ^oñNW Un `l§G$l Ácnaf© `ñUl
_v.P=q.R=ãë_x.P=q./ R=l§}`qG$`T G$`Tn.

4 ^zgYn

27,35,954.50 CE20A102/A21443

60 ^zgYn

राहुल रसाळे

नखील क.टशन

5.08 टके कमी

2,596,968.01

263

à.G«$. 49 @ ^Ü_n zczcX zQ=G$lTq zczcX zcG$lflLq G$l^n G$`Tn.

5 ^zgYn

49,99,395.00 CE20A884/S9570

60 ^zgYn

राहुल रसाळे

नखील क.टशन

5.08 टके कमी

4,745,425.73

264

`l^níc` Ll¡G$ Un dzYml` c mZ`f`lUqa `ñUn z^paI G$ê$Y
R=l§}`qG$`T G$`Tn.

3 ^zgYn

34,19,986/- CE20A102/A21433

36 ^zgYn

राहुल रसाळे

एस.के.येवले अॅड कंपनी

10.10 टके कमी

3,074,567.41

265

mndcn mV c zP=hG$ `ñË_lal NlnR= `ñUn R=l§}`qG$`T G$`Tn.

3 ^zgYn

34,19,986/- CE20A102/A21449

36 ^zgYn

राहुल रसाळे

एस.के.येवले अॅड कंपनी

8.99 टके कमी

3,112,529.26

266

zdclNq `lnR= ([$R=InP= mlnzaf Ll¡G$r Un ñcl`InP=, ala ^gla Un
}vXcl` Ll¡G$) R=l§}`qG$`T G$`Tn.

5 ^zgYn

68,39,782/- CE20A102/A21442

36 ^zgYn

राहुल रसाळे

एस.के.येवले अॅड कंपनी

5.99 टके कमी

6,430,079.06

267

.).६४अ मXये "व"वध @ठकाणी व "वदयासागर
कॉलनी, लल
ु ानगर 3गरणी पाक& एकोपा सोसायट व
पZरसरामXये र.ते (मलंग क_न डांबरकरण क_न
"वकसीत करणे

३ म@हने

CE20A883/S8484
5,000,000.00
CE20A883/S8485

३६ म@हने

प}
ृ वीराज
नाईक

एस.के.येवले अॅड कंपनी

14.98 टके कमी

4,251,000.00

!े डर "..

268

कामाचे नाव

भाग ).३४ ब मयरु कॉलनी येथील जोग
शाळे समोरल र.ता व बँक ऑफ महाराy मधील लेन
(धामणका पथ), दादा करमरकर पथ येथील "व"वध
ं
र.ते य.ु ट.डnल.ु ट. पXदतीने कॉ)]टकरण
करणे

कामाची
मद
ु त

कामाची अंदाजे
र%कम

अथ शष

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड

क-न.ठ
अ भयंता

ठे केदाराचे नाव

कमी / जा0त ट%के

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

६ म@हने

CE20A883/S8240
CE20A883/S8237
CE20A883/S823,493,404.00
238
CE20A883/S8247
CE20A883/S8241

६० म@हने

बागवन

मे.सनराज क..

24.80 टके कमी

17,667,039.81

CE20A883/S8250
CE20A883/S816,964,143.00
254
CE20A883/S8638

६० म@हने

(समरन
"परजादे

मे.सनराज क..

24.53 टके कमी

12,802,838.72

269

भाग ).३६ अ मXये भांडारकर रोड गMल ). ३
ं
"व"वध र.ते (समG ट कॉ)]टकरण
करणे

६ म@हने

270

शादलबाबा 5ीराम कमान ते नाईकनगर चौकापय\तचा
ं
र.ता कॉक]टकरण
करणे

६ म@हने

3,419,788.00

CE20A102/A21560

६० म@हने

नगरे

इंगवले पाटल क..

23.23 टके कमी

2,625,371.25

271

छ+पती (शवाजी महाराज वेशbवार ते हॉट(मस
लाट तसेच ग<
ु bवारा रोड ते लWमीनगर पोलस
चौक] दरBयानचा र.ता य.ु ट.डnल.ु ट. करणे

६ म@हने

3,419,788.00

CE20A102/A21561

६० म@हने

नगरे

इंगवले पाटल क.

23.23 टके कमी

2,625,371.25

६ म@हने

CE20A883/S8184
CE20A883/S8185
31,916,490.00
CE20A883/S8186
CE20A883/S81323

६० म@हने

शांत
म@हंoकर

नखील क.टशन

23.08 टके कमी

24,550,164.11

६ म@हने

CE20A103/S11558
CE20A883/S828,499,945.00
182
CE20A883/S8183

६० म@हने

शांत
म@हंoकर

नखील क.टशन

23.08 टके कमी

21,922,157.69

272

भाग ). २५ ब, हनम
ु ान नगर, गोलंदाज चौक ते
मा_ती मं@दर, साईबाबा मं@दर ते संगणा (म+ मंडळ
आdण मंजाळकर चौक ते गोलंदाज चौक ते होमी
भाभा हॉ.पीटल येथील अंतग&त र.ते य.ु ट.डnल.ु ट.
पXदतीने कॉ)]टकरण करणे

273

भाग ). २५ब, मंगलवाडी, नवराज.थान सोसायट
आdण पी.एम.सी. कॉलनी ते गज
ुं ाळवाडी, पांडवनगर
येथील अंतग&त र.ते य.ु ट.डnल.ु ट. पXदतीने
कॉ)]टकरण करणे

!े डर "..

कामाचे नाव

कामाची
मद
ु त

कामाची अंदाजे
र%कम

अथ शष

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड

क-न.ठ
अ भयंता

ठे केदाराचे नाव

कमी / जा0त ट%के

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

६ म@हने

CE20A883/S8248
CE20A883/S818,999,520.00
249
CE20A883/S8255

६० म@हने

(समरन
"परजादे

मे.सनराज क..

24.26 टके कमी

14,390,236.45

CE20A819/S2564
43,082,122.69
CE20A102/A21475

३६ म@हने

सह
ु ास अलभर

के. आर. क.शन

22.58 टके कमी

760,999.91

274

भाग ).३६, dखलारे पथ, पवार पथ, सोनल हॉल
जवळील अंतग&त र.ता, एरं डवणा गावठाण येथील
अंतग&त र.ते य.ु ट.डnल.ु ट. पXदतीने कॉ)]टकरण
करणे

275

नागपरु चाळ ते टाटा गाड&_म ५०९ चौक र.ता
"वकसीत करणे

१२ म@हने

276

काय&कार अ(भयंता ).१ पथ "वभाग यांचे
काय&*े+ातील धनकवडी *े,+य काया&लय यांचे "व"वध
केबल कंपया व पण
ु े महानगरपा(लके माफ&त केलेMया
खोदाईचे Zरई.टे टमेट करणे

६ म@हने

9,999,992.00

RE20B120/A11307

१२ म@हने

द/ता+य टकले

शांती कसकशन

23.90 टके कमी

7,609,993.91

277

काय&कार अ(भयंता ).१ पथ "वभाग यांचे
काय&*े+ातील @टळक रोड *े,+य काया&लय यांचे
"व"वध केबल कंपया व पण
ु े महानगरपा(लके माफ&त
केलेMया खोदाईचे Zरई.टे टमेट करणे

६ म@हने

9,999,992.00

RE20B120/A11307

१२ म@हने

द/ता+य टकले

मो@हनी ऐंटर ाईजेस

21.50 टके कमी

7,879,993.70

278

घोरपडी स.नं.७०/६९ व स.नं.६७,६८ मधील १२ मी
डपीर.ता "वक(सत करणे

१२ म@हने

6,817,520.00

CE20A102/148
2

६० म@हने

5ी. अभय (शंदे एस.के.येवले अॅड कंपनी

5.55 टके कमी

6,439,147.64

!े डर "..

कामाचे नाव

कामाची
मद
ु त

कामाची अंदाजे
र%कम

CE20A883/S8416
CE20A883/S8417
CE20A883/S8418
CE20A883/S8419
CE20A883/S8420
CE20A883/S8421
CE20A883/S8422
41,486,009.00 CE20A883/S8423
CE20A883/S8424
CE20A883/S8425
CE20A883/S8426
CE20A883/S8427
CE20A883/S8428
CE20A883/S8429
CE20A883/S8CE20A102/A24,787,930.00
1554

279

भाग ). ५५ वडगाव बo
ु क
ु मधील सोना गाड&न,
च)धर "वहार,नखील गाड&न,टोलनाका परसर, जाधव
नगर, शांतीनगर, योगेवर अपाट& मGट, पांचाल .वीट,
शेळके नगर, क]त6 नगर, रे णक
ु ा नगर, हॅपी कॉलनी या
परसरातील र./यांचे ओFहर-ले पXदतीने
कॉ)]टकरण करणे.

६ म@हने

280

जेल रोड येथे डांबरकरण करणे

६ म@हने

281

नगर रोड (वडगांवशेर) *े,+य काया&लय अंतग&त सेवा
वा@हhयाकरता करhयात आलेMया र.ते चरांची द_
ु .ती
करणे (Zरइन.टे टमG ट करणे)

६ म@हने

9,969,499.80

६ म@हने

282
२८२ फेर

येरवडा *े,+य काया&लय अंतग&त "व"वध सेवा
वा@हयांकरता करhयात आलेMया र.ते चरांची द_
ु .ती
करणे (Zरइन.टे टमG ट करणे)

अथ शष

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड

क-न.ठ
अ भयंता

ठे केदाराचे नाव

कमी / जा0त ट%के

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

६० म@हने

5ी. uकरण
कलशेzट/
द/ता+य गरड

अे.आर.क..

25.20 टके कमी

31,031,534.73

३६ म@हने

5ीमती
योगीता धो+े

पेFह वे क..(पी) (ल.

15 टके कमी

4,069,740.50

RE20B120/A11/
306

१२ म@हने

धारव

मोतीलाल धूत सॅड अड
.टोन ा.(ल.

24.33 टके कमी

7,543,920.50

RE20B120/A11/
9,988,868.16
306

१२ म@हने

नगरे
बी एन चFहाण

28.09 टके कमी

7,182,995.09

!े डर "..

कामाचे नाव

कामाची
मद
ु त

कामाची अंदाजे
र%कम

अथ शष

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड

क-न.ठ
अ भयंता

ठे केदाराचे नाव

कमी / जा0त ट%के

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

283

पथ "वभाकडील काय&कार अ(भयंता ).१ यांचे
काय&*े+ातील सहकारनगर *े,+य काया&लय अंतग&त
म9
ु य र./यावर "व"वध @ठकाणी थमsला.टक पेट,
डFहायडर पेट, बोड&स बस"वणे इ. ि.ट फन&चर
"वषयक कामे करणे

६ म@हने

4,999,670.00

RE20B120/A11313

१२ म@हने

वेदपाठक/पवार

मो@हनी ऐंटर ाईजेस

9.99 टके कमी

4,500,202.97

284

महष6नगर येथील कै.लहाने पथ र.ता डांबरकरण
करणे व इतर तbनष
ं ीक कामे करणे
ु ग

६ म@हने

6,838,923.00

CE20A102/A21408

३६ म@हने

सोरटे /पवार

पेFह वे क.

14.41 टके कमी

5,853,434.20

285

भवानी पेठ *े,+य काया&लय पथ "वभागाकडील
र./यावर "व"वध @ठकाणी थमsला.टक पेट
डFहाडर पेट बोड&स इ. फन&चर "वषयक कामे करणे

६ म@हने

4,999,670.00

RE20B120/A11312

१२ म@हने

कुमावत/वाघचौ
रे

सनराइज कंपनी

5.25 टके कमी

4,737,187.33

286

काय&कर अ(भयंता ).१ पथ "वभाग यांचे
काय&*े+ातील भवानी पेठ 5े,+य काया&लय यांचे
"व"वध केबल कंपया व पण
ु े महानगरपा(लके माफ&त
कलेMया खोदाईचे Zरई.टे टमेट करणे

१२ म@हने

9,999,992.00

RE20B120/A11306

१२ म@हने

कुमावत/वाघचौ
रे

गाजुल क..

7.863 टके कमी

9,213,692.63

287

काय&कर अ(भयंता ).१ पथ "वभाग भवानी पेठ
*े,+य काया&लय अंतग&त "व"वध @ठकाणी फुटपाथ
"वषयक व तbनष
ुं 3गक कामे करणे

६ म@हने

4,999,997.00

RE20B120/A11318

३६ म@हने

कुमावत/वाघचौ
रे

(सXद"वनायक क.

9.90 टके कमी

4,504,997.30

288

काय&कार अ(भयंता ).१ पथ "वभाग यांचे
काय&*े+ातील "व5ामबागवाडा *े,+य काया&लया
अंतग&त "व"वध @ठकाणी फुटपाथ द_
ु .ती व अनष
ु 3ं गक
कामे करणे

६ म@हने

4,999,997.00

RE20B120/A11319

१२ म@हने

राहूल रसाळे

नखील क.टशन

16.60 टके कमी

4,169,997.49

289

काय&कार अ(भयंता ).१ पथ "वभाग यांचे
काय&*े+ातील "व5ामबागवाडा *े,+य काया&लयाचे
काय&क*ेत "व"वध केबल कंपया व पण
ु े
महानगरपालके माफ&त केलेMया खोदाईचे Zरई.टे टमेट
करणे

६ म@हने

9,999,992.00

RE20B120/A11307

१२ म@हने

राहूल रसाळे

ट जी धमाणी

9.18 टके कमी

9,081,992.73

290

"व5ामबागवाडा *े,+य काया&लय पथ "वभागाकडील
र./यावर "व"वध @ठकाणी थमsला.टक पेट
डFहायडर पेट बोड&स इ. फन&चर "वषयक कामे करणे

६ म@हने

4,999,670.00

RE20B120/A11313

१२ म@हने

राहूल रसाळे

बी.एन.चFहाण ्

5.50 टके कमी

4,724,688.15

291

सेनापट बापट र./यावर पावसाळी लाईन टाकणे

६ म@हने

1,530,896.34

ZE16C/01/PRI625+++

२४ म@हने

"व5ाम दे व

जय (शव क..

23.819 टके कमी

1,166,389.92

!े डर "..

कामाचे नाव

कामाची
मद
ु त

कामाची अंदाजे
र%कम

अथ शष

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड

क-न.ठ
अ भयंता

ठे केदाराचे नाव

कमी / जा0त ट%के

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

292

.). ८ ब औंध म9
ु य र.ते साईडपzटा aाउट करणे
व @ठक@ठकाणी पदचार न"वन फुटपाथ करणे

३ म@हने

2,699,626.00

CE20A103/S11512

३६ म@हने

"वजय पाटल

मो@हनी ऐंटर ाईजेस

५.४० टके जा.त

2,845,405.80

293

भाग ). ६अ खडक] रे Mवे .टे शन कडून 3चखलवाडी
जाणरा र.ता डांबर करणे

६ म@हने

2,849,241.00

३६ म@हने

"वरG o @टळे कर

दे वकर अथमFु हस&

14.999 टके कमी

2,421,883.34

294

.). १२अ ल(लतमहाल हॉटे ल ते थोरात चौक
पावसाळी लाईन टाकणे

४ म@हने

2,374,986.00

३६ म@हने

शांत
म@हoकर

.वामीराज एटर ाईजेस

10 टके कमी

2,137,487.40

295

pfgIR= `lnR= cR=Ilc }v.f.Y. 30 mlfvY mv.a. Wndml§R=n BW²_lY m_©U 7.50 ^q
é§WqLl R=q.mq.`ñUl G°$Yl°aG$R=nYn zcG$fqU G$`Tn

36 ^zgYn

द/ता+य गरड

जे.पी.ऐंटर ाइजेस

24.039 टके कमी

90,996,978.61

296

भाग ). ५७ ब मधील पव&ती गावामधील र.ते
कॉ)]टकरण करणे

CE20A819/S2573
CE20A1195/S3
3-810
CE20A102/A21427
CE20A102/A21575
CE20A883/S81541+
CE20A883/S878

६० म@हने

पवार

साथ&क क..

21 टके कमी

1,816,967.61

६० म@हने

शांत
म@हंoकर

इगवले पाटल क.

24.50 टके कमी

3,397,318.04

राधालWमी कं..

24.52 टके कमी

3,396,418.09

297
297 फेर
298
299
300

301

302
303
304

भाग ). १२ अ मॉडेल कॉलनी येथील बी.एस.एन.एल.
ऑuफस शेजारल सय
& ांत पंडीत पथ र./यांवर
ु क
कॉक]टकरण करणे
.). २९ अ पौड रोड ते वे.टएड िFहलेजपय&तचा
र.ता कॉ)]ट करणे
.). २९ अ डुकर dखंड ते वेदभवन दरBयान सिFह&स
र.ता "वकसीत करणे
कोथ_ड *े,+य काया&लयाeया हbदतील डांबर (मस
माल वाप_न द_
ु .ती कामे करणे
वडगाव ब.ु येथील (संहगड रोडवरल गंगा भायोदय
इमारत ते वडगाव ब.ु येथे ३० मी डी पी र.ता
कॅनॉलवरल पल
ु ासह "वकसीत करणे (उव&Zरत काम)
"व5ांतवाडी चौक ते मह.के व.ती पय\तचा आळं द
म9
ु य र.ता डांबरकरण करणे
लोहगाव स.नं.२०७/१ अ,ब,२०७/२ मधील २४ मी एच.
सी. एम. ट. आर. र.ता "वकसीत करणे
भाग ). ७ अ मXये "व"वध @ठकाणी "वकासाची
कामे करणे

9 ^zgYn

२ म@हने
६ म@हने

४ म@हने
४ म@हने
६ म@हने

119,794,340.00

2,299,959.00
4,499,759.00

CE20A883/S8203
CE20A819/S29,801,319.57
702
RE20B120/A11997,820.00
305
7,499,932.00

६० म@हने

बागवान

सनराज कसकशस ्

23.45 टके कमी

5,741,197.95

३६ म@हने

बागवान

@दपक क..

26.79 टके कमी

7,175,546.06

१२ म@हने

बागवान

जय (शव शंकर क..

14.99 टके कमी

848,246.78

१२ म@हने

51,740,105.00

CE20A102/A21337+

६० म@हने

द/ता+य गरड

एस.के. येवले अॅड कंपनी

15.99 टके कमी

43,466,862.21

३ म@हने

3,419,881.00

CE20A102/A21550

३६ म@हने

सह
ु ास अलभर

सनशाइन FहG चस&

15.0 टके कमी

2,906,898.85

३६ म@हने

सह
ु ास अलभर

कृyणाइ इpा.चर
(ल.

21.21 टके कमी

11,414,464.88

३६ म@हने

"वरG o @टळे कर

एस.के.येवले अॅड कंपनी

14.99 टके कमी

4,037,441.99

६ म@हने
६ म@हने

14,487,200.00 CE20A1252+
4,749,373.00

CE20A884/S9568

ा.

!े डर "..

305

कामाचे नाव

भाग ). १० अ येथील साईचौक ते
आय.ट.आय.aाउं ड पय\त र./याचे उव&Zरत काम करणे
व भाग ). १० येथील साई चौक ते सत
ु ारवाडी
उव&Zरत र./याचे कॉ)]टकरण व इतर कामे करणे

कामाची
मद
ु त

कामाची अंदाजे
र%कम

अथ शष

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड

क-न.ठ
अ भयंता

ठे केदाराचे नाव

कमी / जा0त ट%के

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

४ म@हने

CE20A884/S9565
9,999,635.00
CE20A883/S861

६० म@हने

"वजय पाटल

मोतीलाल धूत सॅड अॅड
.टोन ा. (ल.

25.33 टके कमी

7,466,727.45

४ म@हने

CE20A883/S843
CE20A883/S844
CE20A884/S9571
9,999,803.00
CE20A102/A21597
CE20A1195/S3
3-809
CE20A819/S2580

६० म@हने

"वजय पाटल

(सXद"वनायक क.

25.10 टके कमी

7,489,852.45

६० म@हने

"वजय पाटल

मो@हनी ऐंटर ाईजेस

9.90 टके जा.त

4,011,290.65

306

भाग ). ८ अ मधील हॉटे ल aीनपाक& ते सोमेवर
मंदर र.ते (समG ट कॉ)]टकरण करणे

307

भाग ). ८ब रामचंo गायकवाड म9
ु य डी.पी.र.ता
(शवद/त चौक मोठ` वाहतक
ु आdण वद& ळया दyु येने
मा.टक पXदतीने चौक करणे तसेच .).८ब नागरस
र.ता भाले चौक वाहतक
ु ]eया दyु येने मा.टक
पXदतीने चौक वाहतक
ु सध
ु ारणासह करणे व भागात
इतर तbनष
ु 3ं गक कामे करणे

३ म@हने

CE20A819/S2581
3,649,946.00
CE20A819/S2583

308

.).८ब नागरस र.ता पZरसर पाक& अॅFहे यु ते
Eणानब
ं सोसायट र.ता य.ु ट.डnल.ु ट पXदतीने
ु ध
(समG ट कॉ)]टकरणचा करणे

४ म@हने

5,399,673.00

CE20A883/S845/46

६० म@हने

"वजय पाटल

मोतीलाल धूत सॅड अॅड
.टोन ा. (ल.

25.33 टके कमी

4,031,935.83

309

.). २६ ए.आर.ए.आय. र.ता डांबरकरण करणे

१ म@हने

2,597,425.00

CE20A102A/A2
-1572

३६ म@हने

बागवान

मे.पेFह वे क..

15.00 टके कमी

2,207,811.25

!े डर "..

कामाचे नाव

कामाची
मद
ु त

कामाची अंदाजे
र%कम

अथ शष

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड

क-न.ठ
अ भयंता

ठे केदाराचे नाव

कमी / जा0त ट%के

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

४ म@हने

CE20A883/S8233
CE20A883/S8234
CE20A883/S830,499,760.00
235
CE20A819/S2751
CE20A819/S2753

६० म@हने

बागवान

मे.सनराज क..

24.26 टके कमी

23,100,518.22

CE20A884/S9553
49,968,848.00
CE20A883/S8532

६० म@हने

काश पवार

जे.पी.ऐंटर ाइजेस

25.21 टके कमी

37,371,701.42

RE20B120/A11307

१२ म@हने

काश पवार

उ/तम 5ीरं ग गायकवाड

20 टके कमी

310

भाग ).३४ अ मधील सव&+ सोसायट, ईशदान
सोसायट, आयडीयल कॉलनी, मयरु कॉलनी, म/ृ यज
ुं य
सोसायट येथील अंतग&त र.ते य.ु ट.डnल.ु ट. पXदतीने
कॉ)]टकरण करणे

311

भाग ). ६८ तळजाई, सहकारनगर, लWमीनगर, Bहाडा
वसाहत येथील र.ते कॉ)]टकरण करणे व "व"वध
"वकासाची कामे करणे

६ म@हने

312

पथ "वभागाकडील काय&कार ). १ यांचे काय&*े+ातील
सहकारनगर *े+ीय काया&लय अंतग&त येणा-या
र./यांची दै न@ं दन दे खभाल व द_
ु .ती "वषयक कामे
करणे

९ म@हने

999,948.00

313

भाग ). ४५ ब मXये हडपसर सातवनगर जवळील
स.नं. ५५,५८,६५,६६ मधील १८ मीटर <ंदचा डी.पी.
र.ता "वकसीत करणे

६ म@हने

4,519,634.00

वग6करणाने
उपलnध

६० म@हने

रो@हदास दे वडे

नखील क.टशन

१६.६० टके कमी

3,769,374.76

314

वानवडी स.नं. ६ ते १४ मधील १२ मी.डी.पी. र.ता
(द*ण-उ/तर) कॉ)]ट करणे या कामामधन
ू
डांबरकरण करणे

६ म@हने

3,914,032.00

CE20A102/A21530

३६ म@हने

रो@हदास दे वडे

सनशाईन FहG चस&

16.59 टके कमी

3,264,694.09

315

भाग ). ३७ अ मXये मेहूणपरू ा पया मा_ती केळकर
र.ता इतर र.ते डांबरकरण करणे.

३ म@हने

CE20A819/S2773
CE20A883/S83,999,778.00
267
CE20A102/A25,471,885.00
1439
CE20A102/A22,998,948.25
1604

३६ म@हने

राहूल रसाळे

एस.के.येवले अॅड कंपनी

16.40 टके कमी

5,015,426.50

६०म@हने

राहूल रसाळे

.वामीराज ऐंटर ाइजेस

14.90 टके कमी

3,403,811.08

६०म@हने

राहूल रसाळे

.वामीराज ऐंटर ाइजेस

13.82 टके कमी

4,715,670.49

६०म@हने

राहूल रसाळे

लWमी असो(सएटस

10.90 टके कमी

2,672,062.89

316
317
318

भाग ). ३७ अ पया मा_ती ते लोखंडे तालम
दरBयानचा र.ता कॉ)]ट करणे.
नवी पेठ "वठल मं@दर ते गांजवे चौक र.ता
य.ु ट.डnल.ु ट. डांबरकरण करणे.
भाग ). ५१ मXये कै.पै.कृyणा हरदास पथ सी.सी.
रोड करणे.

४ म@हने
५ म@हने
३ म@हने

5,999,314.00

799,958.40

!े डर "..

कामाचे नाव

कामाची
मद
ु त

कामाची अंदाजे
र%कम

अथ शष

CE20A102/A21436
3,491,700.80
CE20A883/581497+
CE20A102/A21,899,607.00
1604

319

(शंदे आळी र.ता जोड र.ते (म(लंग क<न
डांबरकरण/य.ु ट.डnल.ू ट करणे.

३ म@हने

320

नवी पेठ "वठल मं@दर ते गांजवे चौक येथील र.ता
ं
य.ु ट.डnल.ु ट. कॉ)]ट
करण करणे.

२ म@हने

321

भाग ). ६० नेह_ र.ता सोनावणे हॉ.पीटल ते सेवन
लFह चौक र.ता "वक(सत आdण दभ
ु ाजक करणे

६ म@हने

5,446,432.00

322

भाग ). ४८ महाराणा ताप र.ता, नत&क] हॉटे ल ते
(शवराम दादा तालम, रांका |वेलस& र.ता (म(लंग
क_न डांबरकरण करणे

३ म@हने

323

भाग ). ३७ अ रमणबाग चौक ते (शंदेपार
दरBयानचा र.ता यु ट डnलु ट पXदतीने
कॉ)]टकरण करणे

324

.).२५ मXये पांडवनगर पो(लस चौक] ते
हनम
ु ाननगर शेती महामंडळ चौक सेनापती बापट
र./यापय\तचा र.ता य.ु ट. डnल.ु ट. करणे

325

.).७६ अ मXये का+ज स.नं. २२ कमला(सट
समो_न जाणारा डी.पी. र.ता "वकसीत करणे

३ म@हने

326

लोहगाव स.नं. २३५, २३६, २३८ व २३९ म3धल र.ते
करणे

१८ म@हने

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड

क-न.ठ
अ भयंता

ठे केदाराचे नाव

कमी / जा0त ट%के

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

६०म@हने

राहूल रसाळे

.वामीराज ऐंटर ाइजेस

12.83 टके कमी

3,043,715.59

६०म@हने

राहूल रसाळे

.वामीराज ऐंटर ाइजेस

12.83 टके कमी

1,655,887.42

CE20A102/A21505

३६ म@हने

.नेहा वाघचौरे

द रायकॉन क..

12.92 टके कमी

4,742,752.99

2,735,144.00

CE20A102/A21499

३६ म@हने

.नेहा वाघचौरे

४ म@हने

5,999,872.00

CE20A883/S8257

६० म@हने

राहूल रसाळे

.वामीराज ऐंटर ाइजेस

14.90 टके कमी

5,105,891.07

४ म@हने

2,961,165.00

CE20A102/A21625

६० म@हने

शांत
म@हंoकर

लWमी असो(सएटस

21.34 टके कमी

2,329,252.39

६० म@हने

राहुल सोरटे

एस.अॅड जे ,बMडकॉन
ा. (ल.

3.9999 टके कमी

4,799,894.60

६० म@हने

सह
ु ास अलभर

२३.८६ टके कमी

101,593,611.39

RE31E158/1
.).८७ अ
4,999,885.00
महापौर "वकास
नधी
CE20A819/S2133,430,012.33
973

कृyणाई इpा.चर
(ल.

ा.

!े डर "..

कामाचे नाव

कामाची
मद
ु त

कामाची अंदाजे
र%कम

अथ शष

CE20A883/S8176
CE20A883/S8177
CE20A883/S8178
CE20A883/S8102,824,996.00
170
CE20A883/S8172
CE20A883/S8173
CE20A883/S8174

327

.). २४ मXये आपटे र.ता ट. डnल.ु ट ओFहर ले
पXदतीने कॉ)]टकरण करणे

४ म@हने

328

भवानीपेठ *े+ीय काया&लया अंतग&त येणा-या
भागांमXये ख;डे द_
ु .ती करणे व तbनष
ु 3ं गक कामे
करणे

६ म@हने

999,300.00

329

@टळक रोड *े+ीय काया&लया अंतग&त येणा-या भाग
). ५२, ५५, ५६ ख;डे द_
ु .ती करणे व तbनष
ु 3ं गक
कामे करणे

६ म@हने

999,300.00 RE20B101/A

330

घोरपडी स.). ५२,५३ मधील २४ मी डी पी र.ता
"वकसीत करणे

६ म@हने

5,124,450.00

331

.). ६७ अ मधील तावरे कॉलनी व आजब
ु ाजe
ु या
पZरसरातील र.ते य.ु ट.डnल.ु ट पXदतीने कॉ)]ट करणे

५ म@हने

9,999,995.00

३ म@हने

3,609,962.00

332
333
334
335

नॅसी लेक होम, का+ज ते लेक टाउन ,बबवेवाडी
पय\तचा र.ता सध
ु ारणा करणे
का+ज द/तनगर चौक ते आंबेगाव बु
.मशानभम
ू ीपय\त म9
ु य र.ता डांबरकरण करणे
क^ढवा खुद& स. नं. ४५,४२,४१,४० मधन
ु जाणारा र.ता
पन
& ांबरकरण करणे
ु ड
.). ६३ अ मधील (शवनेरनगर ते कुमार प}
ृ वी डी.पी.
र.ता "वकसीत करणे

३ म@हने
२ म@हने
४ म@हने

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड

क-न.ठ
अ भयंता

ठे केदाराचे नाव

कमी / जा0त ट%के

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

६० म@हने

(शलवंत

मोतीलाल धूत सॅड अॅड
.टोन ा. (ल.

23.33 टके कमी

9,832,924.43

१२ म@हने

.नेहा वाघचौरे

जॅगसन ,बMडकॉन

18.18 टके कमी

817,627.26

१२ म@हने

_पाल ढगे

(भमराव के. सत
ु ार

१९.०६ टके कमी

808,833.42

CE20A102/A21480

६० म@हने

अभय (शंदे

दे वकर अथमFु हस&

18.25 टके कमी

4,189,237.88

वग6करणाने
उपलnध

६० म@हने

काश पवार

मे. एस.एस. साठे

24 टके कमी

7,599,996.20

RE20B101

CE20A102/A21610
CE20A1249/A6
2,051,948.00
-50+++
CE20A102/A22,789,858.00
1543

३६ म@हने

द/ता+य टकले

सनराइज FहG चस&

15.19 टके कमी

3,061,608.77

३६ म@हने

द/ता+य टकले

सनशाइन FहG चस&

15.19 टके कमी

1,740,257.10

सनशाइन FहG चस&

17.79 टके कमी

2,293,542.26

CE20A884/S2888

३६ म@हने

एस अॅड जे ,बMडकॉन
ा. (ल.

10.1234 टके कमी

4,493,829.10

4,999,999.00

३६ म@हने

प}
ृ वीराज
नाईक
प}
ृ वीराज
नाईक

!े डर "..

कामाचे नाव

कामाची
मद
ु त

कामाची अंदाजे
र%कम

अथ शष

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड

क-न.ठ
अ भयंता

ठे केदाराचे नाव

कमी / जा0त ट%के

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

336

मा.काय&कार अ(भयंता ).१ यांचे काय&*े+ातील
सहकारनगर, "व5ामबाग वाडा व भवानीपेठ काया&लय
अंतग&त एम.एन.जी.एल, एम.एस.ई.डी.सी.एल, Zरलायंस,
टाटा टे लसFहसेस व इतर कंपया माफ&त करणेत
आलेMया खोदकामाचे Zरईन.टे टमG ट करणे

१२ म@हने

24,999,988.00

RE20B120/A11307

१२ म@हने

काश पवार

नखील क.टशन

१५.७९ टके कमी

21,052,489.89

337

मा.काय&कार अ(भयंता ).१ यांचे काय&*े+ातील
@टळकरोड *े,+य काया&लय व धनकवडी *े,+य
काया&लय अंतग&त एम.एन.जी.एल, एम.एस.ई.डी.सी.एल,
Zरलायंस, टाटा टे लसFहसेस व इतर कंपया माफ&त
करणेत आलेMया खोदकामाचे Zरईन.टे टमG ट करणे

१२ म@हने

24,999,988.00

RE20B120/A11307

१२ म@हने

द/ता+य गरड

एस.अॅड जे ,बMडकॉन
ा. (ल.

१८.८९ टके कमी

20,277,490.27

338

पथ "वभागाकडील काय&कार अ(भयंता ).२ क^ढवा
वानवडी *े,+य काया&लय यांचे काय&*े+ात "व"वध
"वभागाकडून/ कंपयांकडून खोदाई केलेMया @ठकाणी
Zरईन.टG टमG टची कामे करणे

१२ म@हने

49,999,960.00

RE20B120/A11321

१२ म@हने

3गरश ल^ढे

मे.एस.ए.इpा.

24.57 टके कमी

37,714,969.83

339

मा. काय&कार अ(भयंता ).२ यांचे काय&*े+ातील ढोले
पाटल *े+ीय काया&लयातील भाग ). २१, २३ व ४०
आdण हडपसर *े,+य काया&लयातील .). ४२, ४४, ४५
व ४६ मधील र./यांवर "व"वध कंपया व "व"वध
"वभागांकडून करhयात येणा-या खोदकामाचे
Zरईन.टे टमG ट करणे

१२ म@हने

24,999,547.00

RE20B120/A11321

१२ म@हने

हनम
ं खलाटे
ु त

मे. एस ए इpा

23.40 टके कमी

19,149,653.00

340

हडपसर, मढ
ुं वा, घोरपडी, वानवडी .). २०,२२,४१,४३
पZरसरात केबल व पाईपलाईन साठ` खोदhयात येणाया र./याचे Zरईन.टे टमG ट करणे

१२ म@हने

24,990,600.00

RE20B120/A11321

१२ म@हने

अभय (शंदे

जे पी एटर ाईजेस

21.60 टके कमी

19,592,630.40

341

काय&कार अ(भयंता ). ४ पथ "वभाग यांचे
काय&*े+ातील येरवडा *े. काया&. व नगररोड (वडगावशेर)
*े. काया&. यांचे "व"वध केबल कंपया व
१२ म@हने
पण
ु ेमहानगरपा(लके माफ&त केलेMया खोदाई चे
Zरईन.टे टमG ट करणे

24,999,532.00

RE20B120/A11306

१२ म@हने

सह
ु ास अलभर

,ब.एन.चFहाण

२८.९० टके कमी

17,774,667.25

!े डर "..

कामाचे नाव

कामाची
मद
ु त

कामाची अंदाजे
र%कम

अथ शष

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड

क-न.ठ
अ भयंता

ठे केदाराचे नाव

कमी / जा0त ट%के

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

342

काय&कार अ(भयंता ). ३ पथ "वभाग यांचे
काय&*े+ातील कोथ_ड *े. काया&. व वारजे कवTनगर *े.
काया&. यांचे "व"वध केबल कंपया व पण
ु े
महानगरपा(लका माफ&त केलेMया खोदाईचे
Zरईन.टे टमG ट करणे

१२ म@हने

24,999,674.00

RE20B120/A11305

१२ म@हने

संदेश (श&के

,+मत
ु 6 .टोन मेटल कंपनी

२१ टके कमी

19,749,742.46

343

काय&कार अ(भयंता ). ३ पथ "वभाग यांचे
काय&*े+ातील औंध *े. काया&. यांचे "व"वध केबल
कंपया व पण
ु े महानगरपा(लके माफ&त केलेMया
खोदाईचे Zरईन.टे टमG ट करणे

१२ म@हने

24,999,532.00

RE20B120/A11305

१२ म@हने

"वजय पाटल

मे.एस.ए.इpा.

२३.४० टके कमी

19,149,641.51

344

काय&कार अ(भयंता ). ३ पथ "वभाग यांचे
काय&*े+ातील घोलेरोड *े,+य काया&लय यांचे "व"वध
केबल कंपया व पण
ु े महानगरपा(लके माफ&त केलेMया
खोदाईचे Zरईन.टे टमG ट करणे

१२ म@हने

24,999,285.00

RE20B120/A11305

१२ म@हने

नळकंठ
(शलवंत

(सXद"वनायक क.

24.81 टके कमी

18,796,962.39

345

भाग ). ३३ मं+ी पाक&/ तेजस नगर येथे बॅास
कMFह&ट बांधणे.

६ म@हने

7,136,727.00

CE20E101पान
नं. 138

६० म@हने

@दप हZरदास

.वामीराज ऐंटर ाइजेस

16.61 टके कमी

5,951,316.65

346

खराडी येथील सातव व.ती येथील १२० फुट डी.पी.
र./याला जोडणारा १८ मी.डी. पी. र./याचे अध&वट
असलेले काम पण
ु & करणे.

६ म@हने

6,839,845.00

CE20A102/A21550 ३४.२०
लाख

६० म@हने

अलभर

मे.कृyणाई इpा.चर
ा. (ल.

१८.१८ टके कमी

5,596,361.18

347

भाग ). ६२ अ क^ढवा ब.ु मXये "व"वध @ठकाणी
र.ते कॅा)]ट करण करणे व nलॅ ाक बस"वणे.

३ म@हने

2,735,998.00

CE20A883/S8646

६० म@हने

3गरश ल^ढे

मे.ानेश नंबाळकर

21.89 टके कमी

2,137,088.04

348

भाग ). ६२ब मधील @टळे कर नगर, सागर कामठे
नगर, राधा कृyण नगर, गोकूळ नगर साईनगर
पZरसरातील र.ते कॅा)]ट करण करणे.

३ म@हने

2,999,934.00

CE20A883/S8647

६० म@हने

3गरश ल^ढे

मे.ानेश नंबाळकर

19.89 टके कमी

2,403,247.13

349

अ3ध*क अ(भयंता (पथ-पव
ू )& व *े,+य काया&लय यांचे
अख/यारतील "व"वध @ठकाणी मागणी नस
ु ार डांबर
(मस माल परु "वणे.

६ म@हने

4,998,372.00

SE15A106

१२ म@हने

संजय पोळ

दे वकर अथ&मFु हस&

21 टके कमी

3,948,713.88

350

अ3ध*क अ(भयंता (पथ-पिचम) व *े,+य काया&लय
यांeया अख/यारतील "व"वध @ठकाणी मागणी नस
ु ार
डांबर (मस माल परु "वणे.

६ म@हने

4,998,372.00

SE15A106

१२ म@हने

संजय पोळ

दे वकर अथ&मFु हस&

20.99 टके कमी

3,948,718.87

351

. ). ३१ ब मधील सFहT नं ९ मधील र.ता "वकसीत
करणे

४ म@हने

4,999,818.00

वग6करणाने
उपलnध

६० म@हने

सह
ु ास महG oकर

<तु ऐंटर ाईजेस

15.99टके कमी

4,200,347.10

!े डर "..

352

353

कामाचे नाव
. ). ३१ अ मXये एन.डी.ए. रोड ते वारजे
गावठाणाकडे जाणारा सिFह&स डी.पी र.ता "वकसीत
करणे

. ). ३१ अ मXये एन.डी.ए. रोड ते तपोधाम येथील
डी.पी. र.ता य.ु ट.डnल.ु ट करणे

कामाची
मद
ु त

कामाची अंदाजे
र%कम

४ म@हने

3,734,480.00

ठे केदाराचे नाव

कमी / जा0त ट%के

६ म@हने

वग6करणाने
उपलnध
मा.म9
ु य सभा
6,938,541.00
ठ.). १५६
@दनांक
२४/०८/१५

६० म@हने

सह
ु ास महG oकर

४ म@हने

CE20A1245/A1
-109++
CE20A819/S24,499,998.00
605
CE20A883/S882

६० म@हने

CE20A819/S2918
6,999,217.00
CE20A819/S2917

3,323,687.20

सदग<
ु क..

23.97 टके कमी

5,275,372.72

नळकंठ
(शलवंत

,ब.एन.चFहाण

२५.७५ टके कमी

3,341,248.52

३६ म@हने

|योती
वेदपाठक

,+मत
ु 6 .टोन मेटल कंपनी

16.10 टके कमी

5,872,343.06

CE20A1195/A1
4-105

६० म@हने

अभय (शंदे

सनराज कसकशस ्

19.40 टके कमी

16,537,067.12

CE20A819/S2966
CE20A1195/A1
2,346,765.00
4-103
CE20A102/A21451
7,523,730.74
CE20A102/A21459

३६ म@हने

द/ता+य टकले

5.0 टके कमी

9,499,975.30

३६ म@हने

बागवान /(शकT

नखील क.टशन

१०.३० टके कमी

2,105,048.21

६० म@हने

राहूल रसाळे

नखील क.टशन

१.३० टके कमी

7,425,922.24

१२ म@हने

"वरG o @टळे कर

सदानंद जोशी

२३.८५ टके कमी

1,808,485.59

355

६ म@हने

356

कॅनॉलपासन
ू भारत फोज& कंपनी पय\त र./यांeया
कडेने आर.सी.सी.बॉस मXये .म वॉटर vेन करणे

१२ म@हने

2,05,17,453.00

३ म@हने

99,99,974.00

३ म@हने

359

पासोडया "वठोबा मं@दर र.ता (म(लंग क<न कॉ)]ट
करणे

६ म@हने

360

भाग ). ७ अ मXये पण
ु े "वदयापीठ चौक ते [ेमेन
चौक या र./याeया साईडपzया साधारण ३० फुट
_ं दeया असन
ू /या @ठकाणी कॉ)]ट करणे

३ म@हने

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

11 टके कमी

भाग ). ६९ ब मXये राउतबाग सोसायट ते "वणकर
सोसायट ते 5ीराम मराठा सोसायट डी.पी.रोड
"वकसीत करणे

358

क-न.ठ
अ भयंता

सह
ु ास महG oकर ,+मत
ु 6 .टोन मेटल कंपनी

भाग ). १३ ब संगमवाडी येथील र.ते य.ु ट.डnल.ु ट
)ॉ)]टकरण व डांबरकरण करणे

आंबेगाव स.नं. १७ ते २९ हा १८ मी.डी.पी. र.ता हायवे
पय\त "वकसीत करणे
. ). २९ वद
ं ृ ावन सोसायट ते महा/मा सोसायट
दरBयान पावसाळी लाईन टाकणे

वग6करणाने
उपलnध

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड
६० म@हने

354

357

अथ शष

2,374,899.00

CE20A883/S840

अजवानी इpा

ा. (ल.

!े डर "..

कामाचे नाव

कामाची
मद
ु त

कामाची अंदाजे
र%कम

अथ शष

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड

क-न.ठ
अ भयंता

४ म@हने

CE20A102/A21628
5,659,993.14
CE20A102/S2978

३६ म@हने

"व5ाम दे व

४ म@हने

CE20A819/S2598+
CE20A819/S212,999,982.77
599
CE20A819/S2600

३६ म@हने

"व5ाम दे व

363

भाग ). ११अ मधील कुसाळकर पत
ु ळा ते
गोपाळकृyण चौक ते मंजू (म+ मंडळ चौक
पZरसरातील र.ते कॉ)]ट करणे

८ म@हने

CE20A883/S872+
CE20A883/S873
23,999,993.25
CE20A883/S874
CE20A883/S875

६० म@हने

"व5ाम दे व

364

भाग ). ३५ मधील गळ
ु वणी महाराज र.ता
कॉ)]टकरण करणे

६ म@हने

13,295,511.35

६० म@हने

@दप हZरदास

365

भाग ). ३६ मधील लॉ कॉलेज र.ता कॉ)]टकरण,
फुटपाथ व तbनष
ु 3ं गक कामे करणे

६ म@हने

366

मोले@दना र.ता ते वैरागे गाड&न कॅनाल पय&तचा र.ता
व पZरसरातील र.ते (मलंग क_न डांबरकरण करणे

३ म@हने

3,419,566.00

367

काय&कार अ(भयंता (पथ) ).३ "वभागातील औंध
*े,+य काया&लयाचे काय&*े+ातील म9
ु य र./यांवर
अडथळा "वर@हत फुटपाथ "वक(सत करणे

४ म@हने

368

भाग ). १० अ सत
ु ार वाडी येथील 3गरराज चौक ते
सत
ु ारवाडी (लंक रोड पय\त र./याचे उव&Zरत काम पण
ु &
करणे

४ म@हने

361

प+कारनगर ते कुसाळकर पत
ु ळयापय\त र.ता
डांबरकरण करणे

362

.). ११ अ मधील क"पला व कृषी सोसायट
पZरसरात डांबरकरण करणे तसेच .). ११ अ मधील
कुसाळकर पत
ु ळाचौक प+कारनगर पय\तचा र.ता
डांबरकरण करणे

वग6करणाने
उपलnध
CE20A883/S8635
9,978,336.00
CE20A883/S8636

ठे केदाराचे नाव

अजवानी इpा

कमी / जा0त ट%के

ा. (ल.

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

३.३३ टके कमी

5,848,470.91

४.९५ टके कमी

12,356,483.62

नखील क.टशन

८.५० टके कमी

21,959,993.38

सbग_
ु क.

21.22 टके कमी

10,474,203.84

कृyणाई इpा.चर
(ल.

ा.

३६ म@हने

(समरन
"परजादे

मो@हनी ऐंटर ाईजेस

३.३० टके कमी

9,649,050.91

CE20A102/A21525#

३६ म@हने

प}
ृ वीराज
नाईक

सनशाइन FहG चस&

६.३९ टके कमी

3,201,055.73

4,999,471.00

RE20A120/A11
-317

३६ म@हने

"वजय पाटल

सदानंद जोशी

२४.३० टके

4,999,855.00

वग6करणाने
उपलnध

३६ म@हने

"वजय पाटल

सदानंद जोशी

२४.१२ टके कमी

कमी

3,784,599.55

3,793,889.97

!े डर "..

कामाचे नाव

कामाची
मद
ु त

कामाची अंदाजे
र%कम

अथ शष

369

.). १० ब स.न. १ ते ४ सी.सी. करणे (पाषाण
गावठाण येथील सहदे व कु@टर _णालय समोरल
र.ता सी.सी.करणे)

४ म@हने

CE20A883/S863
CE20A883/S865
7,599,920.00
CE20A883/S867
CE20A883/S868

370

@हंगणे म9
ु य र.ता करणे (उव&Zरत)

६ म@हने

7,194,676.00

371

372
373

भाग ). २१ लेन नं. ७ मधील र.ते य.ु ट.डnल.ु ट
पXदतीने कॉ)]ट करणे

.). ६७ अ मधील तावरे कॉलनी पZरसरातील र.ते
ं
य.ु ट.डnल.ू ट. पXदतीने कॉ)]ट
करणे.
रामनगर खानव.ती ते (शंदे पल
ू (शवणे दरBयान
कॅनॉल र.ता "वकसीत करणे

374

.). ३४ ब मधील आयडयल कॉलनी, "ववलWमी,
भा सोसायट, 5ीनकेतन सोसायट, (मलन सोसायट
र.ते य.ु ट.डnल.ु ट पXदतीने (समG ट कॉ)]टकरण करणे

375

.). ३४ अ मधील शांत सोसायट पौड रोड ते
गज
ु रात कॉलनी व नबांळकर बाग (सया हॉटे ल ते
"पनाक सोसायट येथील र.ता ट.डnल.ु ट
कॉ)]टकरण करणे

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड

क-न.ठ
अ भयंता

ठे केदाराचे नाव

कमी / जा0त ट%के

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

६० म@हने

"वजय पाटल

मोतीलाल धुत सॅड अॅड
.टोन ा.(ल.

२३.३३ टे कमी

5,826,858.66

CE20A102/A21315+

६० म@हने

द/ता+य गरड

मे. सदग<
ु क..

७.७७ टके कमी

6,635,649.67

CE20A103/S11537
CE20A103/A13
-110
19,196,804.80
CE20A103/S11538
CE20A883/S8161

६० म@हने

काथवटे

नखील क.टशन

21.10 टके कमी

१५१४६२७९

६० म@हने

पवार

ए आर क.कशन

20.70 टके कमी

७९२९९८३

३६ म@हने

सह
ु ास
म@हंoकर

,+मत
ु 6 .टोन मेटल कंपनी

12.6 टके कमी

20,168,632.88

६ म@हने

CE20A883/S8239
CE20A883/S8244
29,541,127.00
CE20A883/S8245
CE20A883/S8246

६० म@हने

बागवान

ए आर क.कशन

24.99 टके कमी

22,158,799.36

६ म@हने

CE20A819/S2749
CE20A819/S221,499,953.00
750
CE20A819/S2752

६० म@हने

बागवान

ए आर क.कशन

24.99 टके कमी

16,127,114.74

६ म@हने

४ म@हने
९ म@हने

वग6करणाने
उपलnध
CE20A102/A223,076,239.00
1575
9,999,978.00

!े डर "..

कामाचे नाव

कामाची
मद
ु त

कामाची अंदाजे
र%कम

376

भाग ). ३४ अ जुया खचलेले व नागZरकांसाठ`
वापरhयास योय नसलेले फुटपाथ नवीन करणे

३ म@हने

3,798,387.00

377

काय&कार अ(भयंता ). २ पथ "वभाग यांeया
काय&*े+ातील क^ढवा-वानवडी .). ६१, ६२, ६३ व
,बबवेवाडी .). ७०, ७१, ७२ येथील "व"वध र.ते
पन
ु डांबरकरण करणे

६ म@हने

378

काय&कार अ(भयंता ). २ पथ "वभाग यांeया
काय&*े+ातील हडपसर, मढ
ंु वा, घोरपडी .). ४१, ४३, २०,
२२ येथील "व"वध र.ते पन
& ांबरकरण करणे
ु ड

६ म@हने

379

भाग ). १९ ब मXये जन
ु ा मढ
ुं वा र.ता "वकसीत
करणे व जन
ु ा मढ
ुं वा र.ता डांबरकरण करणे. (भामा
असखेड जलवा@हनी चराचे डांबरकरणे.)

380

साततोट पो(लस चौक] र.ता पन
& ांबरकरण करणे
ु ड

381

382

à.G«$.10 } ^Ü_n f§.Y§. 116 Un 118 fq.fq. `lnR= G$`Tn.

à.G«$. 10 } f.Y. 1 Un 13 fq.fq. `lnR= G$`Tn.

अथ शष

CE20A103/S11580

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड

क-न.ठ
अ भयंता

ठे केदाराचे नाव

कमी / जा0त ट%के

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

३६ म@हने

बागवान

नखील क.टशन

18.40 टके कमी

3,099,483.79

49,999,995.00

३६ म@हने

3गरष ल^ढे

एम बी पाटल क.

10.05 टके कमी

44,974,995.50

49,999,995.00

३६ म@हने

अभय (शंदे

ट जी धमाणी

2.23 टके कमी

48,884,995.11

३ म@हने

CE20A102/A21552
9,982,370.00
CE20A102/S277+

३६ म@हने

संजय धारव

+ ्रतु एंटर ाइजेस

21.99 टके कमी

7,787,246.83

३ म@हने

3,419,920.00

CE20A102/A21508

३६ म@हने

काथवटे

3 ^zgYn

cItG$`TlYn ^l.ñVl_q
fz^Uq f
1207/29.09.15
4999437/- ^l.^v»_ f]l Q=.G«$.
348 zW 19.10.15
CE20A884/S9565

60 ^zgYn

"वजय पाटल

(सXद"वनायक क.

26.1 टके कमी

3,694,583.94

4 ^zgYn

cItG$`TlYn ^l.ñVl_q
fz^Uq f
1207/29.09.15
^l.^v»_ f]l Q=.G«$.
8049635/- 348 zW 19.10.15
CE20A884/S9565
CE20A819/S22170++

60 ^zgYn

"वजय पाटल

(सXद"वनायक क.

26.1 टके कमी

5,948,680.27

!े डर "..

कामाचे नाव

कामाची
मद
ु त

383

येरवडा हॉट (मस लॅ ट कZरता आवयक .पेअर
पाट& स परु "वणे व बस"वणे (बी-२ पXदत)

३ म@हने

384

पथ "वभागाकडील काय&कार अ(भयंता ).३
काय&*े+ातील वारजे- कवTनगर व कोथ_ड *े+ीय
काया&लयांमधील "व"वध र./यांवर थमsला.टक
पG ट बोड&स व तदनष
ु ं3गक कामे करणे

४ म@हने

385
386
387

येरवडा हॉट (मस लॅ ट साठ` आवयकतेनस
ु ार
सेवकवग& परु "वणे (भाग-१)
येरवडा हॉट (मस लॅ ट साठ` आवयकतेनस
ु ार
सेवकवग& परु "वणे (भाग-२)
काय&कार अ(भयंता ). ४ पथ "वभाग यांeया
काय&*े+ातील येरवडा *े,+य काया&लय मXये
ZरसफT(संग व तbनष
ु 3ं गक कामे करणे

कामाची अंदाजे
र%कम

अथ शष

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड

क-न.ठ
अ भयंता

ठे केदाराचे नाव

कमी / जा0त ट%के

१२ म@हने

राजGo नगरे

अ(भजीत एटर ाइजेस

4,999,911.00 RE20B120/A1 १२ म@हने

राजGo नगरे

मो@हनी एटर ाइजेस

27.27 टके कमी

RE20B106

1-311

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

998,487.00

3,636,435.27

१२ म@हने

999,631.00

RE20B106

१२ म@हने

राजGo नगरे

हे मत
ं Fह.शहा

0.18 टके कमी

997,831.66

१२ म@हने

999,910.00

RE20B106

१२ म@हने

राजGo नगरे

हे मत
ं Fह.शहा

0.18 टके कमी

998,110.16

८ म@हने

61,031,808.00

RE20B120/A11309

३६ म@हने

7.76 टके कमी

56,295,739.69

सह
ु ास अलभर एस के येवले अॅड कंपनी

388

बाणेर पाषाण (लंक रोडवर डFहायडर बस"वणे
६ म@हने
फुटपाथ "वकसीत करणे, र.ता "वकसीत करणे (भाग-१)

CE20A103/S11513
9,929,385.00
३६ म@हने
CE20A819/S2980

5(मक शेवते

नखील क.टशन

18.40 टके कमी

8,102,378.16

389

बाणेर पाषाण (लंक रोडवर हॉटे ल aीन पाक& ते
सदानंद हॉटे ल पय\त डFहायडर बस"वणे, फुटपाथ
"वकसीत करणे (भाग-२)

9,977,765.00

CE20A819/S2३६ म@हने
980

5(मक शेवते

नखील क.टशन

18.40 टके कमी

8,141,856.24

६ म@हने

390

अपर डेपो ते Fह.आय.ट कॉलेज ३० मी. डी. पी. र.ता
"वकसीत करणे

६ म@हने

6,839,874.00

CE20A102/A21526

३६ म@हने

ल^ढे

391

अपर डेपो येथील पावसाळी लाईन "वकसीत करणे

३ म@हने

4,822,381.00

CE20E101

३६ म@हने

ल^ढे

392

भाग ). ४५ ब मौजे महं मदवाडी वाडकर मळा
ओढया लगत पल
ु बांधणे

८ म@हने

8,765,032.00

वग6करणाने
उपलnध

३६ म@हने

दे वडे

मे चंoई क.

20.70 टके कमी

6,950,670.38

393

पथ "वभागाकडील काय&कार अ(भयंता झो.). १ यांचे
अख/यारतील धनकवडी व @टळकरोड *े,+य
काया&लयांतग&त र./यांचे ZरसफT(संग करणे

९ म@हने

50,000,000.00

RE20B120/A11310

३६ म@हने

द/ता+य टकले

एम बी पाटल क.

15.12 टके कमी

42,440,000.00

394

.). ५६ मXये गोMडन िFहल हॉटे ल ते आनंद मठ
दच
ु ाक] पल
ु बांधणे

१२ म@हने

8,736,872.00

CE20D170/S40322

६० म@हने

_पाल ढगे

(शंदे क.शन

12.60 टके कमी

7,636,026.13

!े डर "..

395
396
397

कामाचे नाव
भाग ). २१ ब मXये फुटपाथ व "वकासाची कामे
करणे
भाग ). २१ अ मXये फुटपाथ व "वकासाची कामे
करणे
भाग ). ४५ अ मXये "व"वध @ठकाणी गMल बोळ
कॉ)]ट करणे

कामाची
मद
ु त
३ म@हने
३ म@हने
६ म@हने

कामाची अंदाजे
र%कम

अथ शष

वग6करणाने
उपलnध
वग6करणाने
6,499,973.00
उपलnध
CE20A884/S94,999,081.00
565
5,999,954.00

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड

क-न.ठ
अ भयंता

३६ म@हने

शैलGo काथवटे

३६ म@हने

शैलGo काथवटे

६० म@हने

रो@हदास दे वडे

ठे केदाराचे नाव
एस अॅड जे ,बMडकॉन
ा. (ल.
एस अॅड जे ,बMडकॉन
ा. (ल.

कमी / जा0त ट%के

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

21.99 टके कमी

4,680,564.11

21.99 टके कमी

5,070,628.93

ानेश नंबाळकर

19 टके कमी

4,049,255.61

398

काय&कार अ(भयंता ). २ (पथ) यांचे काय&*े+ातील
क^ढवा वानवडी *े,+य काया&लयांतग&त .). ६१ व ६२
मधील दे खभाल द_
ु .तीची व तbनष
ु 3ं गक कामे करणे

६ म@हने

1,000,000.00

RE20B120/A11321

१२ म@हने

3गरष ल^ढे

एस एस काकडे

24.87 टके कमी

751,300.00

399

काय&कार अ(भयंता ). २ (पथ) यांचे काय&*े+ातील
ढोलेपाटल *े,+य काया&लयांतग&तचे .). २० व २२
मधील दे खभाल द_
ु .तीची व तbनष
ु 3ं गक कामे करणे

६ म@हने

1,000,000.00

CE20A844/S9578

१२ म@हने

गोपाळ भंडार

एस एस काकडे

24.87 टके कमी

751,300.00

400

काय&कार अ(भयंता ). १ यांचे काय&*े+ातील
"व5ामबागवाडा, भवानी पेठ, सहकारनगर *े,+य
काया&लयाचे काय&*े+ातील "व"वध र.ते पन
& ांबरकरण
ु ड
करणे.ZरसफT(संग

९ म@हने

69,999,920.00

RE20B120/A11307

३६ म@हने

राहूल रसाळे

एम बी पाटल क.

15.12 टके कमी

59,415,932.09

401

भाग ). ५३ ब आनंदनगर, सदग_
ु सोसायट, नंदादप
सोसायट "व"वध @ठकाणी र.ते खोदन
ु "वकसीत करणे
व भाग ). ५३ ब मधील गणेशमळा, जयदे वनगर,
नवया मा_ती येथील र.ते खोदन
ु "वकसीत करणे व
भाग ). ५३ ब न/यानंद हॉल येथील गMलबोळ
य.ु ट.डnल.ु ट पXदतीने "वकसीत करणे व भाग ).
५३ ब आनंद"वहार खोराड व.ती "व5ांतीनगर येथील
र.ते "वकसीत करणे

३ म@हने

६० म@हने

द/ता+य गरड

राधा लWमी क.

25.20 टके कमी

5,983,845.91

402

पण
ु े महानगरपा(लका पथ "वभागासाठ` कॅटनक
,बटू(मस इमMशन परु "वणे व वाहतक
ू करणे (बी--२
प2दत))

1 2 म@हने

SE15A106

१२ म@हने

राजGo नगरे

जॅगसन ,बMडकॉन

403

भाग ). ७६ अ मधील गMल ). ३ (शवशंभोनगर व
सख
ु सागरनगर माताजी मेडीकल शेजारल गMल
कॉ)]टकरण करणे

३ म@हने

वग6करणाने
उपलnध

६० म@हने

राहूल सोरटे

ानेश नंबाळकर

4 टके कमी

2,879,791.68

मा मनपा सभा
ठ ) ६३३
@दनांक
7,999,794.00
३०/११/१५
अवये
वग6करणाने
उपलnध तरतद
ू

2,999,783.00

!े डर "..

404

कामाचे नाव

सारसबाग म9
ु य पथ कोठ` साठ` पेFहर vाईFहर, रोलर
vाईFहर इतर सेवक वग& परु "वणे (भाग-३)

कामाची
मद
ु त

४ म@हने

कामाची अंदाजे
र%कम

अथ शष

999,846.00 RE20B/A11-304

वग6करणाने
उपलnध तरतद
ु
मा.म9
ु य सभा
14,999,974.00
ठराव ). ४५५
@दनांक
२४/११/१५

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड

क-न.ठ
अ भयंता

ठे केदाराचे नाव

कमी / जा0त ट%के

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

३ म@हने

अनल (शंदे

हे मत
ं Fह शहा

0.09 टके कमी

998,946.13

६० म@हने

शैलेo काथवटे

नखील क.

2.02 टके कमी

14,696,974.52

405

भाग ). ४० ब मXये जन
ु ी िजMहा पZरषद ते न"वन
िजMहा पZरषदे पय\त र.ता य.ु ट.डnल.ु ट पXदतीने
कॉ)]ट करणे

३ म@हने

406

भाग ). ४५ हांडव
े ाडी र.ता ते र"व पाक& काळे पडळ
रे Mवे गेटकडे जाणा-या रस/यावर कMवह&ट बांधणे

८ म@हने

6,922,646.00

ZE16AS504+
CE20E101

६० म@हने

रो@हदास दे वडे

चंoाई क.

18.18 टके कमी

5,664,108.95

407

भाग ). ४४ ससाणेनगर र.ता ते ड माट& समोरल
र.ता ट.डnल.ु ट पXदतीने कॉ)]ट करणे

४ म@हने

9,999,911.00

CE20A888/S9576

६० म@हने

हनम
ं खलाटे
ु त

राधा लWमी क.

25.20 टके कमी

7,479,933.42

408

भाग ). ४४ ड माट& जवळील लायडींग सGटर
(भंतीeया बाजुचा र.ता ट. डnल.ु ट पXदतीने कॉ)]ट
करणे

४ म@हने

9,998,687.00

CE20A888/S9576

६० म@हने

हनम
ं खलाटे
ु त

राधा लWमी क.

26.03 टके कमी

7,396,028.77

६ म@हने

2,999,999.41

RE20B120A/A1
1-312
CE20A884/S94,999,999.60
563

१२ म@हने

योगीता धो+े

बी एन चFहाण

1 कमी

2,969,999.41

६० म@हने

योगीता धो+े

सनशाईन FहG चस&

3.69 टके कमी

4,815,499.61

६० म@हने

योगीता धो+े

बी एन चFहाण

0.28 टके कमी

6,481,799.35

CE20A884/S9565

३६ म@हने

3गरष ल^ढे

एस अॅड जे ,बMटकॉन
ा (ल.

1.99 टके कमी

3,913,475.89

409
410

येरवडा *े,+य काया&लयाचे काय&*े+ातील म9
ु य रोड
डFहायडर व ि.टफन&चर ची कामे करणे
फुलेनगर, येरवडा राम सोसायट मXये "वकास कामे
करणे

६ म@हने

411

भाग ). १ अ मXये "व"वध @ठकाणी गMलबोळ व
र.ते @मीस कॉ)]ट करणे

६ म@हने

CE20A883/S8652# वग6करण
6,499,999.35 मनपा सभा ठ
). 161 @द.
24/08/2015

412

पण
ु े महानगरपा(लका नFयाने समा"वyठ झालेMया
येवलेवाडी येथे "व"वध @ठकाणी र.ते डांबरकरण करणे

३ म@हने

3,993,302.00

!े डर "..

कामाचे नाव

कामाची
मद
ु त

413

पण
ु े महानगरपा(लका नFयाने समा"वyठ झालेMया
येवलेवाडी येथील "वघा(शला शाळे कडे जाणारा र.ता
खडीकरण व डांबरकरण करणे

३ म@हने

414

काय&कार अ(भयंता ). ३ पथ "वभाग यांeया
काय&क*ेमधील औंध व घोलेरोड *े,+य
काया&लयाeया अंतग&त म9
ु य र.ते ,रसफ3 संग
करणे व इतर तbनुषं3गक कामे करणे

415

कामाची अंदाजे
र%कम

अथ शष

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड

क-न.ठ
अ भयंता

CE20A884/S9565

३६ म@हने

६ म@हने

59,999,363.00 सन 2016-17

३६ म@हने

काय&कार अ(भयंता ). ३ पथ "वभाग यांeया
काय&*े+ातील वारजे, कवTनगर व कोथ_ड *े+ीय
काया&लया अंतग&त येणा-या ,रसफ3 संग कामे करणे

६ म@हने

59,997,186.00 सन 2016-17

३६ म@हने

संदेश (शकT

416

हडपसर *े,+य काया&लयातील .). ४२, ४४, ४५,
४६ व ढोलेपाटल *े,+य काया&लयातील .).
२१,२३,४० मधील र.ते पन
& ांबरकरण करणे
ु ड
(,रसफ3 संग)

६ म@हने

65,918,120.00 सन 2016-17

३६ म@हने

रो@हदास दे वडे

417

काय&कार अ(भयंता ). ४ पथ "वभाग यांeया
काय&*े+ातील नगर रोड, वडगाव शेर, *े+ीय
काया&लय मXये ,रसफ3सींग व तbनष
ु ंगीक कामे
करणे

६ म@हने

60,403,183.00 सन 2016-17

३६ म@हने

418

खराडी मधील "वटोZरया .कूल समोरल १२ मी
अध&वट असलेMया डी.पी. र./याचे काम पण
ू & करणे

४ म@हने

3,419,768.00 CE20A102/A2 ३६ म@हने सहु ास अलभर

६ म@हने

6,839,520.00 CE20A102/A2 ३६ म@हने सहु ास अलभर

२ म@हने

2,372,539.00 वग6करणाने

419

420
421

422

खराडी मधील गुलमोहर सी ट स नं - २ मधन
ू
जाणारा अध&वट "वकसीत केलेMया १८ मी डी पी
र.ता करणे
भाग ). १२ ब "व5ाम सोसायट येथील र.ते
कॉ)]टकरण करणे
भाग ). १२ ब मॉडेल कॉलनी येथील कॅनोल रोड
येथे फुटपाथ करणे
भाग ). १२ ब मॉडेल कॉलनी येथील धो+े पथ
येथे र.ते कॉ)]टकरण क<न "वकसीत करणे

२ म@हने
२ म@हने

3,993,302.00

3गरष ल^ढे

2,374,333.60 वग6करणाने
उपलnध

६० म@हने
६० म@हने

शांत
म@हंoकर
शांत
म@हंoकर
शांत
म@हंoकर

कमी / जा0त ट%के

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

1.99 टके कमी

3,913,475.89

13.88 टके कमी

51,671,451.41

एम बी पाटल क.

10.05 टके कमी

53,967,468.80

एम बी पाटल क.

10.05 टके कमी

59,293,348.94

16.48 टके कमी

50,448,738.44

+ ्रतु एंटर ाईजेस

3.99 टके कमी

3,283,319.25

+ ्रतु एंटर ाईजेस

4.99 टके कमी

6,498,227.95

नखील क.

2.20 टके कमी

2,320,343.14

नखील क.

2.20 टके कमी

2,314,166.09

नखील क.

2.20 टके कमी

2,322,098.26

संजय धारव एस के येवले अॅड कंपनी

-1549

उपलnध
2,366,223.00 वग6करणाने
उपलnध

एस अॅड जे ,बMटकॉन
ा (ल.

"वरG o @टळे कर एस के येवले अॅड कंपनी

-1544

६० म@हने

ठे केदाराचे नाव

!े डर "..

कामाचे नाव

423

येरवडा हॉट (मस लाट येथे नवीन बॅच(मस
लाट खरे द करणे (बी--2)

424

CONSULTANCY SERVICES FOR FEASIBILITY STUDY
FOR ELEVATED / AT-GRADE CORRIDOR FOR HIGH
CAPACITY MASS TRANSIT ROUTE (HCMTR)
ALIGNMENT IN PUNE CITY

425

426

427

भाग ).३७ ब मXये नारायण पेठ पZरसरात यु
ट डnलु ट पXदतीने र.ते करणे
भाग ).५१ अ मधील कृyण हZरदास पथ (समG ट
कॉ)]ट करणे
नगररोड ते जय काशनगर ते सदामंगल
सोसायट पय\त मोठया Fयासाची पावसाळी लाईन
टाकणे

कामाची
मद
ु त

कामाची अंदाजे
र%कम

६+ ६०
म@हने

अथ शष

CE22A102/A2
-1577

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड

३६ म@हने

१ म@हना

१ म@हने
१ म@हने

वग6करणाने
7,999,156.00 उपलnध
तरतुद र._.८०
ल*
4,499,455.00 वग6करणाने
उपलnध

ा

7,327,553.00

अ(मत एंटर ाईजेस

15 टके कमी

6,799,282.60

६० म@हने

राहूल रसाळे

राधा लWमी क.

16.72 टके कमी

3,747,146.12

CE20A1195/
३६ म@हने
S33-814

संजय धारव

बी एन चFहाण

1.90 टके कमी

7,188,329.49

संजय धारव

मोतीलाल धुत सॅड अॅड
.टोन ा (ल.

27.33 टके कमी

14,101,322.09

योगीता धो+े

5.55 टके कमी

3,269,252.63

२ म@हने

429

स नं ४५ धानोर येथील साठे ,ब.क]ट कंपनी
समोरल ३० मी _ं द डी पी र.ता "वकसीत करणे
शॉट ट डर

४ म@हने

3,461,358.00 CE20A102/A2 ३६ म@हने

भाग ). ८ व १०, औंध *े,+य हbदतील ख;डे
द<
ु .ती व तbनष
ु ं3गक कामे करणे

अॅटलास टे नोलॉजी
(ल.

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

राहूल रसाळे

428

431

कमी / जा0त ट%के

६० म@हने

CE20A1195/
S33-814
३६ म@हने
19,404,599.00
वग6करणाने
उपलnध

430

राजू नगरे

ठे केदाराचे नाव

.तप
ु कसलटं ट

भाग ). १७ (ब) येरवडा नॅशनल गेBस मागT
"व)]कर भवन ते शा.+ी नगर ते सहयाo
हॉि.पटल र.ते यु ट डnलु ट पXदतीने करणे

) ९ औंध, बाणेर, बालेवाडी पZरसरातील एम
एन जी एल, एम एस ई डी सी एल, व "व"वध
कंपया माफ&त करhयात आलेMया खोदाईवर
Zरईन.टे टमG ट करणे व तbषं3गक कामे करणे

क-न.ठ
अ भयंता

९ म@हने

६ म@हने

-1596

29,999,502.00 RE20B120/A1 १२ म@हने
1-305

5मीक शेवते

999,329.00 RE20B120A11 १२ म@हने "वजय पाटल
-305

पेFहे हे क.

ा (ल.

मोतीलाल धुत सॅड अॅड
29.13 टके कमी
.टोन ा.(ल.

भवानी क.

15 टके कमी

21,260,647.06

849,429.65

!े डर "..

कामाचे नाव

कामाची
मद
ु त

कामाची अंदाजे
र%कम

अथ शष

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड

क-न.ठ
अ भयंता

ठे केदाराचे नाव

कमी / जा0त ट%के

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

432

भाग ) ३४ ब मXये आयडीएल कॉलनीतील
न(शगंधा पाक& ते आसावर सोसायट र.ता यु
ट डnलु ट पXदतीने (समG ट कॉ)]ट करणे

३ म@हने

4,747,658.00 वग6करणाने

६० म@हने

बागवान

433

भाग ) ३४ ब मXये आयडीएल कॉलनीतील
३ म@हने
र.ते यु ट डnलु ट पXदतीने (समG ट कॉ)]ट करणे

2,849,386.00 वग6करणाने

६० म@हने

बागवान

३ म@हने

2,735,434.00 वग6करणाने

६० म@हने

बागवान

३ म@हने

1,999,400.00 CE20A819/S2- ३६ म@हने

बागवान

पेडणेकर कु-हाडे असो.

19.66 टके कमी

1,606,184.80

६ म@हने

748
9,999,908.00 वग6करणाने
उपलnध

६० म@हने

राहूल सोरटे

राधा लWमी क.

18.71 टके कमी

8,128,925.21

437

पथ "वभागाकडील काय&कार अ(भयंता ) ३ यांचे
काय&*े+ातील औंध घोलेरोड वारजे- कवTनगर,
कोथ_ड *े+ीय काया&लय सवT मु9य डांबर व
कॉ)]ट र./याची दै नं@दन दे खभाल द_
ु .तीeया
कामासाठ` मोबाईल मे5टे नं5स व युटलट गाडी
vाईFहर सह परु "वणे व दै नं@दन दे खभाल द<
ू .ती
"वषयक कामे करणे

१२ म@हने

39,999,999.00 सन 2016-17

३६ म@हने

शांत
म@हंoकर

सनराज कसकशस ्

31.55 टके कमी

27,379,999.32

438

पुणे म न पा पथ "वभाग झोन ). १ (पुव)& कडील
) ६९ मXये दै नं@दन र.ता दे खभाल द_
ु .तीची
कामे करणे

१२ म@हने

999,692.00 RE20B120/A1 १२ म@हने

|योती
वेदपाठक

439

) १८ मधील पोटे चाळ, @दगंबरनगर,
"वbयानगर येथील र.ते यु ट डnलु ट पXदतीने
कॉ)]ट करणे तसेच "व"वध @ठकाणी सध
ु ारणा
कामे करणे

२ म@हने

CE20A884/S9516
६० म@हने
8,572,369.00
CE20A102/S8142

संजय धारव

+ ्रतु एंटर ाईजेस

27.99 टके कमी

6,172,962.91

440

सारसबाग मु9य पथ कोठ`साठ` जे.सी.बी.,
पेFहरvाईFहर व रोलरvाईFहर इतरसेवकवग&
पुर"वणे (भाग-4)

६ म@हने

ं े
अनल (शद

हे मत
ं Fह शहा

0.09 टके कमी

434

435
436

भाग ) ३४ ब मXये आयडीएल कॉलनीतील
सोनल अपाट& मGट ते तारा3गर अपाट& मGट पय\तचा
र.ता यु ट डnलु ट पXदतीने (समG ट कॉ)]ट
करणे
. ). ३४ अ मXये र.ते "वषयक सध
ु ारणा कामे
करणे
भाग ). ७० येथे गMलबोळ व र.ते
कॉ)]टकरण करणे

उपलnध

उपलnध

उपलnध

1-307

999,960.00 RE20B/A11304

६ म@हने

999060.036

कामाची अंदाजे
र%कम

(डफे%ट
लाय*बट
+प,रयड

कामाचे नाव

कामाची
मद
ु त

441

पथ "वभागाकडील काय&कार अ(भयंता झोन ). १
यांचे काय&*े+ातील (कसबा "व5ामबागवाडा *े,+य
काया&लय, भवान पेठ *े,+य काया&लय @टळकरोड
*े,+य काया&लय, सहकारनगर *े,+य काया&लय)
सव& मु9य डांबर व कॉ)]ट र./याची दै नं@दन
दे खभाल द_
ु .तीeया कामासाठ` मोबाईल म टेन5स
युटलट गाडी vायFहरसह पुर"वणे व दै नं@दन
दे खभाल द_
ु .ती "वषयक कामे करणे

१२ म@हने

39,999,999.00 सन 2016-17

३६ म@हने

स3चत बागडे

नखील क.

12.10 टके कमी

35,159,999.12

442

पथ "वभागातील काय&कार अ(भयंता ). २ यांचे
काय&*े+ातल ढोलेपाटल, क^ढवा वानवडी, हडपसर
,बबवेवाडी *े+ीय काया&लय सव& म9
ु य र.ते डांबर
व कॉ)]ट र./यांची दै नं@दन दे खभाल द_
ु .तीeया
कामासाठ` मोबाईल म 5टे नं5स व यटलट गाडी
vायFहरसह पुर"वणे व दै नं@दन दे खभाल द_
ु .ती
"वषयक कामे करणे

१२ म@हने

39,999,999.00 सन 2016-17

३६ म@हने

गोपाळ भंडार

एस अॅड जे ,बMटकॉन
ा (ल.

14.99 टके कमी

34,000,399.15

RE20B101

१२ म@हने

द/ता+य
टकले

"वण क..

6.91 टके कमी

1,861,800.00

!े डर "..

443
444

445

भाग ). ५४ व ७५ मधील पथ "वभागाकडील
द_
ु .ती "वषयक कामे करणे
भाग ). ६ व ७ मXये ख;डे बुज"वणे व इतर
तbनुषं3गक कामे करणे
भाग ). ६ व ७ मXये पावसाळी चG बस&, लाईस
इ. साफ करणे व इतर तbनुषं3गक कामे करणे

अथ शष

क-न.ठ
अ भयंता

ठे केदाराचे नाव

कमी / जा0त ट%के

ठे केदाराची -न+वदा
र%कम

१२ म@हने

2,000,000.00

४ म@हने

999,536.00

A11-305

६ म@हने

"वरG o @टळे कर

शभ
ु म क..

22.75 टके कमी

772,141.56

४ म@हने

999,917.00

A11-305

६ म@हने

"वरG o @टळे कर

सु नल नकम

36.10 टके कमी

638,946.96

