ट डर नोटस, पुणे महानगरपालका
पण
ु े महानगरपालके9या म1
ु य अभयंता (पथ) #वभाग या खा4या9या #व#वध कामांकरता पण
ु े मनपा
मा=यता EाHत ठे केदारांकडून माहोरबंद बी-1 / बी-2 प\तीने %न#वदा माग#वLयात येत आहे . कामांची याद पुढलEमाणे

सन 20162016 -17
ट डर
.

कामाचे नाव

कामाची
मुदत

कामाची अंदाजे
रकम

अथशष

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

ठे केदाराचे नाव

टके
कमी/जा)त

मोतीलाल धुत
सॅ=ड अॅ=ड
)टोन Eा.ल.

१९.५३
टके कमी

24,140,999.20

46
2.8.16

११.९९
टके कमी

43,986,341.88

57
30.8.16

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

वक ऑडर
मांक

१

पथ #वभागातील कायकार
अभयंता . ४ यांचे
काय.े/ातील (येरवडा े ीय
कायालय व नगर रोड े ीय
कायालय धनकवडी े ीय
कायालय) सव मु1य डांबर व
कॉ3ट र)4यांची दै नं6दन
दे खभाल द8
ु )ती9या कामासाठ:
मोबाईल म =टे नं=स व यट
ु लट
गाडी >ायहरसह पुर#वणे व
दै नं6दन दे खभाल द8
ु )ती
#वषयक कामे करणे

१२ म6हने

29,999,999.00

सन 2016-17

३६ म6हने

योगीता धो/े

२

येरवडा हॉट मस Hलॅ =ट येथे
खडी परु वठा करणे

२४ म6हने

49,978,800.00

SE15A106

१२ म6हने

राजु नगरे

३

E..६७ ब अरLयेMवर पाक ते
#वणकर सोसायट (चंNशेखर
आझाद पथ) येथे यु ट डPलु ट
पQदतीने कॉ3टकरण करणे

६ म6हने

46,034,925.00

CE20A1262/SA
15-403

६० म6हने

Eकाश पवार

१२.१५
एस अॅ=ड जे TबUडकॉन
टके कमी

40,441,681.61

71
20.9.16

४

E..६७ ब वाळवेकर नगर
पWरसरातील एम एन जी एल
ने खोदलेले र)ते यु ट डPलु
ट पQदतीने कॉ3टकरण करणे

६ म6हने

59,999,914.00

CE20A1262/SA
15-418

६० म6हने

Eकाश पवार

ए आर क=)J.

२.२० टके
कमी

58,679,915.89

74
21.9.16

५

E..५२ अ लाल बहादरु शा)/ी
माग, Xहा/े पूल ते संहगड
र)ता यु ट डPलु ट पQदतीने
कॉ3ट करणे

४ म6हने

4,999,991.00

CE20A1262/SA
15-296

६० म6हने

8पाल ढगे

मे.सनराज क=)J.

१८.५१
टके कमी

4,074,492.67

79
27.9.16

के.आर.क=)J.

ट डर
.

६

कामाचे नाव
E..५६ अ पानमळा वसाहत,
जनता वसाहत कडे जाणारा
लोखंडी पुला9या पWरसरात
6Jमीस करणे

कामाची
मुदत

४ म6हने

कामाची अंदाजे
रकम

2,999,801.00

अथशष

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

ठे केदाराचे नाव

CE20A1262/SA
15-328

६० म6हने

8पाल ढगे

मे.सनराज क=)J.

टके
कमी/जा)त

१८.२३
टके कमी

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

2,452,937.28

वक ऑडर
मांक

77
27.9.16

ट डर
.

७

८

९

१०

कामाचे नाव
Eभाग . ४०, २१, २३ मQये
ख]डे द8
ु )ती करणे व इतर
त_नुषं`गक कामे करणे
Eभाग . ४०, २१, २३ मQये
फुटपाथ द8
ु )ती करणे व इतर
त_नुषं`गक कामे करणे
वारजे कवbनगर .ेT/य
कायालय ह_दतील र)4यावरल
ख]डे द8
ु )ती व तदनष
ु ं`गक
कामे करणे
कोथ8ड .ेT/य कायालय
ह_दतील र)4यावरल ख]डे
द8
ु )ती व तदनुषं`गक कामे
करणे

कामाची
मुदत

कामाची अंदाजे
रकम

अथशष

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

ठे केदाराचे नाव

टके
कमी/जा)त

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

वक ऑडर
मांक

६ म6हने

999,976.00

RE20B101A

१२ म6हने

शैलN काथवटे

मे.गाजूल क=)J.

२२.२०
टके कमी

777,981.33

54
26.8.16

६ म6हने

999,927.00

RE20B101A

१२ म6हने

शैलN काथवटे

aी. भवानी क=)J.

२४.३०
टके कमी

756,944.74

39
20.7.16

६ म6हने

999,016.00

RE20B101A

१२ म6हने

सह
ु ास म6हंNकर

E#वण क=)J.

९.३६
टके कमी

905,508.10

42
28.7.16

६ म6हने

999,016.00

RE20B101A

१२ म6हने

संदेश शकb

aी%नवास क=)J.

१६.१
टके कमी

838,174.42

43
30.7.16

८ म6हने

CE20A1262/SA
15-325
CE20A1262/SA
8,999,857.00
15-326
CE20A1262/SA
15-327

६० म6हने

8पाल ढगे

मे.सनराज क=)J.

१८.३३
टके कमी.

7,350,183.21

80
27.9.16

CE20A1262/SA
15-482
5,999,801.00
CE20A1262/SA
15-295

६० म6हने

8पाल ढगे

मे.सुरज क=)J.

१८.६०
टके कमी

4,883,838.01

78
27.9.16

RE20B120/R12107

१२ म6हने

स`चन बागडे

मे.सनराज क=)J.

२३.०९
टके कमी.

26,918,210.05

125
17.10.16

११

Eभाग .५६ अ मQये नेलbकर
हॉि)पटल ते खंडोबा मं6दर
दांडक
े र पूल,गोUडन हल ते
गणेश लास ते आनंद मठ
ं
र)ता कॉ3ट
करणे

१२

Eभाग . ५२ अ गांजवे चौक
ते ठोसर बाग र)ता व वैकंु ठ
)मशान भम
ु ी पWरसरात र)ते
ं
कॉ3टकरण
करणे.

६ म6हने

१३

कायकार अभयंता (पथ) .३
यांचे काय.े/ातील
सहकारनगर,,टळक रोड े य
कायालय अंतगत व
पWरसरातील #व#वध कंप=या व
सं)था माफत करLयात
आलेUया खोदकामाचे
Wरइ=)टे टम ट करणे.

१२ म6हने

34,999,623.00

ट डर
.

कामाचे नाव

कामाची
मुदत

कामाची अंदाजे
रकम

अथशष

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

ठे केदाराचे नाव

टके
कमी/जा)त

RE20B120/R12107

१२ म6हने

अमोल पंड
ु े

=यु इंडया क=)J

19.08
टके कमी

28,321,694.93

136
17.10.16

द4ता/य गरड

मे. #वशाल
गो#वंद सोनावणे
अॅ=ड कं.

20.51
टके कमी

794,859.46

67
14.9.16

61
31.8.16

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

१४

कायकार अभयंता (पथ) . १
यांचे काय.े/ातील
वामबागवाडा,, भवानी पेठ,
धनकवडी े ीय कायालया
अंतगत व पWरसरामQये #व#वध
कंप=या व सं)था माफत
करLयात आलेUया खोदकामाचे
Wरइन)टे टमेट करणे

१२ म6हने

34,999,623.00

१५

पथ #वभागाकडील कायकार
अभयंता .१ यांचे
काय.े/ातील 6टळक रोड
.ेT/य कायालय अंतगत
E..५३ व ५५ मधील र)4यांची
दै नं6दन दे खभाल व दe
ु )ती
#वषयक कामे करणे.

६ म6हने

999,949.00

RE20B101A

१२ म6हने

१६

पथ #वभागाकडील कायकार
अभयंता .१ यांचे
काय.े/ातील 6टळक रोड .े/ीय
कायालय मधील र)4यांची
दै नं6दन दे खभाल व दe
ु )ती
#वषयक कामे करणे.

१२ म6हने

999,949.00

RE20B101A

१२ म6हने

8पाल ढगे

मे. उ4तम aीरं ग १६.७०
गायकवाड क=)J. टके कमी

832,957.16

१७

पथ #वभागाकडील कायकार
अभयंता .१ यांचे
काय.े/ातील #वaामबागवाडा
.ेT/य कायालय अंतगत मु1य
र)4यांची दै नं6दन दे खभाल व
दe
ु )ती #वषयक कामे करणे

४ म6हने

999,949.00

RE20B101A

१२ म6हने

राहुल रसाळे

मे. भमराव सुतार

५.५६ टके
कमी

944,351.84

१८

कgढवा वानवडी व Tबबवेवाडी
.ेT/य कायालया अंतगत
#व#वध 6ठकाणी दै नं6दन र)ते
दे खभाल दe
ु )ती व त_नुषं`गक
कामे करणे.

९ म6हने

999,996.00

RE20B101A

१२ म6हने

पi
ृ वीराज नाईक

मे.उ4तम aीरं ग
१८.०१
गायकवाड क=)J. टके कमी

819,896.72

वक ऑडर
मांक

196 26.12.16

ट डर
.

कामाचे नाव

कामाची
मुदत

कामाची अंदाजे
रकम

अथशष

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

RE20B101A

१२ म6हने

रोहदास दे वडे

१९

Eभाग .४५ व ४६ मधील
दै नं6दन दे खभाल दe
ु )ती कामे
करणे.

८ म6हने

999,854.00

२०

E.. ६१ ब एस.आर.पी.एफ.jुप
२ मधील #व#वध र)ते
डांबरकरण करणे

३ म6हने

3,999,978.00

CE20A102/SA2214

३६ म6हने

२१

E.. ६७ ब भागीरथी सोसायट
मधील र)ते य.ु ट.डPUय.ु ट.
ं
पQदतीने कॉ3ट
करण करणे.

६ म6हने

9,999,990.00

CE20A1262/SA
15-419

२२

E.. ६७ ब पावती हॉल ते
अिkयंक हॉल र)ता
ं
य.ु ट.डPUय.ु ट. पQदतीने कॉ3ट
करण करणे.

६ म6हने

9,999,987.00

२३

E..६७ ब मQये #वशाल
महारा&J, इं6दरा गांधी व सारं ग
सोसायट येथे य.ु ट.डPUय.ु ट.
ं
पQदतीने कॉ3ट
करण करणे.

ठे केदाराचे नाव

टके
कमी/जा)त

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

वक ऑडर
मांक

मे.aी%नवास
क=)J.

११.७७
टके कमी

822,179.94

`गरष लgढे

मे.के.जी.TबUडस

१७.९९९
टके कमी

3,280,021.96

६० म6हने

Eकाश पवार

मे. एस एस साठे

1.05 टके
कमी

9,894,990.11

CE20A1262/SA
15-423

६० म6हने

Eकाश पवार

1.70 टके
T/मत
ु l )टोन मेटल
कमी

9,829,987.22

६ म6हने

CE20A1262/SA
15-402
CE20A1262/SA
9,999,990.00
15-400
CE20A1262/SA
15-425

६० म6हने

Eकाश पवार

मे. स_गु8 क=)J.

2.99 टके
कमी

9,700,990.30

92
5.10.16

२४

E..६७ ब सुरभ मंगल
कायालय ते सातारा रोड पयmत
जाणारा र)ता य.ु ट.डPUय.ु ट.
ं
पQदतीने कॉ3ट
करण करणे.

६ म6हने

7,499,994.00

CE20A1262/SA
15-422

६० म6हने

Eकाश पवार

मे. एस एस साठे

1.50 टके
कमी

7,387,494.09

81
27.9.16

२५

E..६७ ब मQये #व#वध
6ठकाणी पावसाळी लाईन टाकणे

६ म6हने

3,999,985.00

CE20E101/SFI66

१२ म6हने

Eकाश पवार

19.99
मे. Eतु ए=टरEाईजेस
टके कमी

3,200,388.00

55
29.8.16

२६

E..६७ ब चंदन सोसायट
मधील र)ते य.ु ट.डPUय.ु ट.
ं
पQदतीने कॉ3ट
करण करणे

६ म6हने

4,999,993.00

CE20A1262/SA
15-420

६० म6हने

Eकाश पवार

1.10 टके
मे. nानेश %नंबाळकर
कमी

4,944,993.08

85
30.10.16

२७

E..६८ तळजाई झोपडपoट
ं
येथे कॉ3ट
करणे

६ म6हने

4,999,992.00

CE20A1262/SA
15-429

६० म6हने

Eकाश पवार

साथक क=)J.

3,949,993.68

66
3.9.16

21 टके
कमी

207 26.12.16

82
27.9.16

ट डर
.

कामाचे नाव

कामाची
मुदत

कामाची अंदाजे
रकम

अथशष

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

CE20A1262/SA
15-398

६० म6हने

Eकाश पवार

मे. एस एस साठे

21.21
टके कमी

2,363,693.70

93
5.10.16

ठे केदाराचे नाव

टके
कमी/जा)त

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

वक ऑडर
मांक

२८

E..६७ अ मUहार मातmड
वसाहत येथील र)ता
य.ु ट.डPUय.ु ट. पQदतीने
ं
कॉ3ट
करण करणे.

५ म6हने

2,999,992.00

२९

पथ #वभागाकडील कायकार
अभयंता .१ यांचे
काय.े/ातील धनकवडी .ेT/य
कायालय अंतगत र)4यांची
दै नं6दन दे खभाल व दe
ु )ती
#वषयक कामे करणे.

१२ म6हने

999,949.00

RE20B101A

१२ म6हने

राहूल सोरटे

मे. E#वण क=)J.

4.30 टके
कमी

956,951.19

52
20.8.16

३०

पथ #वभागाकडील कायकार
अभयंता .३ यांचे
काय.े/ातील Tबबवेवाडी .ेT/य
कायालय अंतगत र)4यांची
दै नं6दन दे खभाल व दe
ु )ती
#वषयक कामे करणे.

१२ म6हने

999,949.00

RE20B101Aख
१ पथ दe
ु )ती

१२ म6हने

राहूल सोरटे

मे. उ4तम aीरं ग १७.१०
गायकवाड क=)J टके कमी

828,957.72

62
31.8.16

३१

नगररोड बीआरट साठ: #व#वध
Eकारचे सुर.ा उपाय सु#वधा
%नमाण करणे व कामे करणे

६ म6हने

9,999,896.00

CE20A1263/A1
6-6

३६ म6हने

नानासाहे ब रं धवे

२०.८ टके
मे.राजेश ऐंटरEाईजेस
कमी

7,919,917.63

49
9.8.16

३२

Eभाग . ७५ ब मQये #व#वध
6ठकाणी कॉ3टकरण करणे

६ म6हने

2,999,591.00

CE20A1262/SA
15-464

६० म6हने

द4ता/य टकले

२१.२२
मे. nानेश %नंबाळकर
टके कमी

2,363,077.79

94
5.10.16

४ म6हने

4,999,548.00

CE20A1262/SA
15-306

६० म6हने

द4ता/य गरड

19.70
मे. nानेश %नंबाळकर
टके कमी

4,014,637.04

105
14.10.16

१० म6हने

999,784.00

RE20B101A

१२ म6हने

%नलकंठ शलवंत

२२.१८
टके कमी

778,031.91

115
14.10.16

६ म6हने

2,994,203.00

CE20A1262/SA
15-375

६० म6हने

)नेहा वाघचौरे

3.04 टके
aी स_ग8
ु कृपा डेहलपस
कमी

2,903,179.23

140
17.10.16

३३

३४

३५

Eभाग . ५३ ब मधील म1
ु य
र)ता यु ट डPलु ट अंतगत
#वकसीत करणे
कायकार अभयंता (पथ) . ४
घोलेरोड .े/ीय कायालय
ह_दतील र)4याची दे खभाल
द8
ु )ती #वषयक कामे करणे
Eभाग . ६० अ मधील #व#वध
6ठकाणी कॉ3टकरण करणे

शाम क=)J

ट डर
.

कामाचे नाव

कामाची
मुदत

कामाची अंदाजे
रकम

अथशष

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

ठे केदाराचे नाव

टके
कमी/जा)त

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

३६

Eभाग . २० अ #व#वध
6ठकाणी कॉ3ट व फुटपाथ
करणे

६ म6हने

2,999,795.00

CE20A1262/SA
15-83

३६ म6हने

गोपाळ भंडार

मे. आयन क=)J.

२२.९९
टके कमी

2,309,872.15

३७

Eभाग . ६२ ब अशरफनगर,
काकडेनगर, हगवणेनगर,
लrमीनगर येथील र)ते
खडीकरण व डांबरकरण करणे

४ म6हने

9,999,998.00

CE20A102/SA2291

३६ म6हने

`गरष लgढे

मे. पेडणेकर कु-हाडे

२ टके
कमी

9,799,998.04

३८

Eभाग . ६२ ब कgढवा बN
ु क
ु
पWरसरातील #व#वध 6ठकाणी
र)ते डांबरकरण करणे

३ म6हने

5,000,000.00

CE20A102/SA2293

३६ म6हने

`गरष लgढे

मे. पेडणेकर कु-हाडे

२.०१ टके
कमी

4,899,500.00

३९

Eभाग . २१ मQये #व#वध
र)ते डांबरकरण करणे

३ म6हने

8,000,000.00

CE20A102/SA278

३६ म6हने

शैलN काथवटे

17.79
मे. सनशाईन ह चस
टके कमी

6,576,800.00

४०

Eभाग . २१ मQये नारं गी बाग
रोड येथे डांबर करण करणे

३ म6हने

2,999,999.00

CE20A102/SA279

३६ म6हने

शैलN काथवटे

17.79
मे. सनशाईन ह चस
टके कमी

2,466,299.18

४१

Eभाग . ४० ब मQये
नरपतगीर चौक ते कादरभाई
र)ता मलग क8न डांबरकरण
करणे

३ म6हने

4,999,969.00

CE20A102/SA2151

३६ म6हने

शैलN काथवटे

मे. ट जी धमाणी

15.21
टके कमी

4,239,473.72

४२

एन. आय. बी. एम. सनaी र)ता
आsण साळुंखे #वहार र)ता
पWरसरातील फुटपाथ करणे

४ म6हने

4,999,953.00

CE20A103/SA1
3-149

६० म6हने

`गरष लgढे

मे. सदानंद जोशी

24.48
टके कमी

3,775,964.51

४३

घोलेरोड .े/ीय कायालयांतगत
Eभाग . २५ व ३६ येथे
र)4याची दे खभाल द8
ु )ती
#वषयक कामे करणे

१२ म6हने

999,784.00

RE20B101A

१२ म6हने

Eशांत म6हंNकर

मे.भवानी क=)J.

22.77
टके कमी

772,133.18

वक ऑडर
मांक
143
17.10.16

170 9.12.16

171 9.12.16

224 31.12.16

200 26.12.16

165 8.12.16

153
3.12.2016

65
3.9.16

ट डर
.

कामाचे नाव

कामाची
मुदत

४४

Eभाग . ३३ ब मQये
डहाणक
ू र कॉलनी र)ता . २, ४,
६, ८, १० येथे सी सी रोड वरल
फुटपाथ Pलॉक द8
ु )ती करणे

६ म6हने

४५

Eभाग . ३३ ब मQये स नं
२६ कोथ8ड डहाणूकर कॉलनी
र)ता . १, ३, ५, ७, ९ व )व
मोहनराव शराळकर चौक ते
कम=स कं चौक पयत पेिहं ग
Pलॉक बस#वणे

कामाची अंदाजे
रकम

अथशष

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

3,499,932.00

RE20B120/SR12
-22

३६ म6हने

Eदप हWरदास

मे. सदानंद जोशी

23.40
टके कमी

2,680,947.91

151
3.12.2016

६ म6हने

6,499,795.00

CE20A103/SA1
3-79+78

३६ म6हने

Eदप हWरदास

मे. सदानंद जोशी

24.12
टके कमी

4,932,044.45

152
3.12.2016

४६

सारसबाग म1
ु य पथ कोठ:साठ:
पेहर >ाईहर, रोलर >ाईहर व
इतर सेवकवग परु #वणे

९ म6हने

2,498,502.00

RE20B106

१२ म6हने

ं े
अ%नल शद

मे. हे मंत ह शहा

०.०९ टके
कमी

2,496,253.35

४७

पण
ु े मंब
ु ई र)ता हयारस tीज
लगत, ए=J वॉल9या
कामाकरता सीमाभंत व इतर
त_नुषं`गक कामे करणे

२ म6हने

513,770.00

CE20A102/A21402+

१२ म6हने

#वर N 6टळे कर

aी. भवानी क=)J.

25.20
टके कमी

384,299.96

४८

E..६७ ब अरLयेMवर पाक ते
#वणकर सोसायट (चंNशेखर
आझाद पथ) येथे यु ट डPलु ट
पQदतीने कॉ3टकरण करणे

Eकाश पवार

Eी.0.75
टके
एनहायरोसेफ क=)लटं ट
पो.0.95
टके

४९

E..६७ ब वाळवेकर नगर
पWरसरातील एम एन जी एल
ने खोदलेले र)ते यु ट डPलु
ट पQदतीने कॉ3टकरण करणे

Eकाश पवार

Eी.0.75
टके
एनहायरोसेफ क=)लटं ट
पो.0.95
टके

४.०० कोट

६.०० कोट

ठे केदाराचे नाव

टके
कमी/जा)त

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

वक ऑडर
मांक

44
2.8.16

ट डर
.

कामाचे नाव

कामाची
मुदत

कामाची अंदाजे
रकम

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

ठे केदाराचे नाव

३ म6हने

CE20A102/SA2217
5,999,719.00
CE20A102/SA2218

३६ म6हने

`गरष लgढे

मे. पेडणेकर कु-हाडे

१.९९ टके
कमी

5,879,730.62

६० म6हने

`गरष लgढे

मे. स_ग8
ु क=)J.

२०.२१
टके कमी

7,936,191.07

३६ म6हने

`गरष लgढे

मे. पेडणेकर कु-हाडे

१.९९ टके
कमी

9,800,009.02

६० म6हने

`गरष लgढे

मे. स_गु8 क=)J.

२०.२१
टके कमी

6,348,952.86

101
13.10.16

SE15A106

१२ म6हने

राजु नगरे

स के कमी
सनराईज ऐंटरEाईजेट

763,000.00

83
28.9.16

CE20A1262
SA15-155

६० म6हने

Eदप हWरदास

२३.९९
मे. Eतु ए=टरEाईजेस
टके कमी

2,544,798.08

87
5.10.16

अथशष

५०

Eभाग . ६२ ब 6टळे करनगर,
गोकुळनगर, #वuनाहता कॉलनी,
साईनगर कgढवा बुNक
ु
पWरसरातील र)ते खडीकरण व
डांबरकरण करणे

५१

केदारनगर, #वकासनगर,
बोराडेनगर येथे र)ता
कॉ3टकरण करणे

६ म6हने

FE14A101/SG205
9,946,348.00
FE14A101/SG206

५२

६२ ब गोकुळनगर, #वvनहता
कॉलनी, साईनगर कgढवा बु
परसर येथील खडीकरण व
डांबरकरण करणे

६ म6हने

9,999,999.00

FE14A101/SG207
7,957,078.40
FE14A101/SG215

५३

शांतीनगर, आझादनगर येथे
र)ता कॉ3टकरण करणे

४ म6हने

५४

मंब
ु ई येथील 6हंद)
ु थान
पेJोलयम, भारत पेJोलयम व
इंडयन ऑईल कॉपwरे शन
यां9या Wरफायनरपासन
ू पण
ु े
मनपा9या हॉट मस Hलॅ =ट
येथे एल.डी.ओ. वाहतूक करणे
(बी - २ प दत)) (मनपा
रिज)Jे शन अट श`थल)

२४ म6हने

५५

Eभाग . ३३ अ कोथeड डी.पी.
र)ता ते कांचनगंगा सोसायट
ं
र)ता कॉ3ट
करणे

६ म6हने

3,347,978.00

CE20A102/SA2292

टके
कमी/जा)त

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

वक ऑडर
मांक

169 9.12.16

102
13.10.16

168 9.12.16

ट डर
.

कामाचे नाव

कामाची
मुदत

कामाची अंदाजे
रकम

अथशष

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

ठे केदाराचे नाव

ZE16C101/PRL625+

१२ म6हने

Eशांत म6हंNकर

मे. शरद सोमनाथ

टके
कमी/जा)त

५६

पुणे म.न.पा. पाणी पुरवठा
#वभागाकडून एस.एन.डी.ट.
टाक3 ते चतa
ु ंग
ृ ी पाLयाची
टाक3 पयmत १२०० मी.मी.
यासाची एम.एस. लाईन
टाकलेUया भागावर
Wरइन)टे टम ट करणे.

५७

कgढवा खुद स नं ४ अ कमेला
येथील डी पी र)ता #वकसीत
करणे

३.५० कोट

पi
ृ वीराज नाईक

टके कमी

५८

आळं द र)ता डेकन कॉलेज
चौक ते #वaातवाडी टमनल
पयत फुटपाथ #वकसीत करणे

७.४० कोट

योगीता धो/े

टके कमी

२.०० कोट

योगीता धो/े

टके कमी

१०.०० कोट

योगीता धो/े

टके कमी

५९
६०

६१

६२

६३

६४

६५

१२ म6हने

E.. १ ब स नं ९० पासन
ु
6टंगरे नगर या 6ठकाणी
जोडणारा पुल उभा करणे
५०९ चौक ते जकातनाका चौक
लोहगाव डी.पी. र)ता #वकसीत
करणे
Eभाग . ५७ ब #व#वध
6ठकाणी र)ता डांबरकरण करणे
Eभाग . ६७ अ मQये
शवद शन पWरसरातील र)ते
डांबरकरण करणे
Eभाग . ६७ ब %नमलबाग
सोसायट येथील र)ते पेहरने
करणे
Eभाग . ३८ ब बध
ु वार पेठ
पWरसरात यु ट डPलु ट
कॉ3ट करणे
Eभाग . ३८ ब मQये र#ववार
पेठ पWरसरात यु ट डPलु ट
कॉ3ट करणे

7,999,977.35

१५.७५
टके कमी

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

वक ऑडर
मांक

6,739,980.92

242
03.01.17

३ म6हने

2,999,990.00

CE20A102/SA2200

३६ म6हने

Eकाश पवार

१८.२०
मे. जॅ गसन TबUडकॉन
टके कमी

2,453,991.82

142
17.10.16

३ म6हने

2,999,990.00

CE20A102/SA2229

३६ म6हने

Eकाश पवार

१८.२०
मे. जॅ गसन TबUडकॉन
टके कमी

2,453,991.82

128
17.10.16

३ म6हने

4,999,982.00

CE20A102/SA2231

३६ म6हने

Eकाश पवार

२०.८०
मे. जॅ गसन TबUडकॉन
टके कमी

3,959,985.74

141
17.10.16

३ म6हने

2,996,318.98

CE20A01262/S
A15-176

६० म6हने

राहूल रसाळे

3.15 टके
मे.अमत ऐंटरEाईजेस
कमी

2,901,934.93

36
10.10.16

३ म6हने

2,995,737.00

CE20A01262/S
A15-175

६० म6हने

राहूल रसाळे

3.15 टके
मे.अमत ऐंटरEाईजेस
कमी

2,901,371.28

98
10.10.16

ट डर
.

कामाचे नाव

कामाची
मुदत

६६

Eभाग . ३७ ब केळकर र)ता,
माणकेMवर #व&णु चौक ते
अHपा बळवंत चौक र)ता
मलंग क8न डांबरकरण करणे

२ म6हने

६७

Eभाग . ३७ ब केळकर र)ता,
माणकेMवर #व&णु चौक ते
अHपा बळवंत चौक र)4यावर
पावसाळी गटारे करणे

६८

E. . ४६ अ रामटे कडी
इंड)Jयल एWरया र)ते
डांबरकरण करणे

कामाची अंदाजे
रकम

अथशष

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

4,997,931.00

CE20E102/SA2140

३६ म6हने

राहूल रसाळे

२१.९८
मे. जॅ गसन TबUडकॉन
टके कमी

3,899,385.77

124
15.10.16

३ म6हने

4,996,703.00

CE20E101/SF130

३६ म6हने

राहूल रसाळे

५.४० टके
मे.अमत ऐंटरEाईजेस
कमी

4,726,881.04

97
10.10.16

६ म6हने

4,914,203.00

CE20A102/SA2163

३६ म6हने

रो6हदास दे वडे

१९.८९
मे. सनशाईन ह चस
टके कमी

3,936,768.02

135
17.10.16

६९

E. . ४६ अ रामटे कडी अंतगत
र)ते डांबरकरण करणे

६ म6हने

CE20A102/SA24,003,980.00
165

३६ म6हने

रो6हदास दे वडे

मे. मोतीलाल धत
ू
१८.३३
सॅ=ड अॅ=ड
टके कमी
)टोन कं

3,270,050.47

७०

E..३१ एनडीए रोड हायवे
चौक ते वारजे गावाकडे जाणारा
र)ता करणे

३ म6हने

2,999,517.00

CE20A1249/SA
6-39

३६ म6हने

सह
ु ास म6हंNकर

२१.९८
मे. जॅ गसन TबUडकॉन
टके कमी

2,340,223.16

100
13.10.16

७१

E. . ३१ ब मधील शाहू
कॉलनी मधील र)ते #वकसीत
करणे, E. . ३१ ब मधील
कवbनगर #वyठल 8मीणी
मं6दराजवळील र)ते यु ट डPलु
ट कॉ3ट करणे, 6हंगणे ब.ु
(कवbनगर) स नं १२, J हाउस
शाळे समोरल १२ मी डी पी
र)ता पन
 ांबरकरण व
ु ड
पन
ु # वकसन करणे

४ म6हने

CE20A1262/SA
15-150
CE20A1249/SA
7,749,680.00
16-41
CE20A1259/A9287

६० म6हने

सह
ु ास म6हंNकर

२५.९९
मे. Eतु ए=टरEाईजेस
टके कमी

5,735,538.17

88
5.10.16

७२

Eभाग . २८ अ मधील र)ते
कॉ3टकरण करणे व Eभाग
. २८ अ मधील र)ते 6Jमस
पQदतीने कॉ3टकरण करणे

६ म6हने

CE20A1262/SA
15-139
9,999,987.00
CE20A1262/SA
15-140

६० म6हने

संदेश शकb

२३.९९
मे. Eतु ए=टरEाईजेस
टके कमी

7,600,990.12

89
5.10.16

ठे केदाराचे नाव

टके
कमी/जा)त

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

वक ऑडर
मांक

178 16.12.16

ट डर
.

कामाचे नाव

कामाची
मुदत

७३

Eभाग . २७ ब Eभागातील
#व#वध 6ठकाणी तसेच zकनारा
हॉटे ल ते एम एस ई बी
ऑzफसपयत 9या म1
ु य
र)4यास फुटपाथ व रे लंग करणे

६ म6हने

9,999,946.00

७४

Eभाग . २९ अ मQये भुसार
कॉलनी येथे व भमसेन जोशी
उघान ते =यु इंडया )कूल
कॉ3ट र)ता करणे व Eभाग
. २९ अ मQये उजया भस
ु ार
कॉलनीत कॉ3ट र)ते करणे

७५

७६

७७
७८
७९

E. . २९ अ मQये ओंकार म/
मंडळ ते जनसेवा ब{के पयतचा
र)ता कॉ3ट करणे
Eभाग . २८ अ मQये #व#वध
6ठकाणी यु ट डPलु ट
पQदतीने र)ते कॉ3टकरण
करणे
E. . ६३ ब मQये #व#वध र)ते
#वकसीत करणे
E. . ६३ ब मधील डी पी र)ते
#वकसीत करणे
शवनेरनगर अंतगत र)ते यु
ट डPलु ट पQदतीने
कॉ3टकरण करणे

अथशष

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

ठे केदाराचे नाव

CE20A103/SA13

३६ म6हने

संदेश शकb

मे. सनराज क=)J

१९.२२
टके कमी

8,077,956.38

133
17.10.16

६ म6हने

CE20A1262/SA
15-142
9,999,690.00
CE20A1262/SA
15-143

६० म6हने

संदेश शकb

२७.०५
मे. Eतु ए=टरEाईजेस
टके कमी

7,294,773.86

91
5.10.16

६ म6हने

4,999,891.00

CE20A1262/SA
15-145

६० म6हने

संदेश शकb

२६.९९
मे. Eतु ए=टरEाईजेस
टके कमी

3,650,420.42

86
5.10.16

६ म6हने

9,999,790.00

CE20A1262/SA
15-138

६० म6हने

संदेश शकb

२३.९९
मे. Eतु ए=टरEाईजेस
टके कमी

7,600,840.38

90
5.10.16

६ म6हने

4,999,988.00

CE20A1249/SA
6-110
CE20A1249/SA
3,999,981.00
6-116

३६ म6हने

पi
ृ वीराज नाईक

३६ म6हने

पi
ृ वीराज नाईक

CE20A102/A21523+

६० म6हने

पi
ृ वीराज नाईक

६ म6हने
३ म6हने

कामाची अंदाजे
रकम

1,399,766.00

टके
कमी/जा)त

२१.९८
मे. जॅ गसन TबUडकॉन
टके कमी
२१.९८
मे. जॅ गसन TबUडकॉन
टके कमी
मे. #Eतम क=)J.

१२.९१
टके कमी

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

3,900,990.64
3,120,785.18
1,219,056.21

वक ऑडर
मांक

117
15.10.16
119
15.10.16
295 11/1/17

ट डर
.

कामाचे नाव

कामाची
मुदत

कामाची अंदाजे
रकम

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

CE20A1262/SA
15-480
RE20A301/W2263
RE20A301/W2256
RE20A301/W2257
RE20A301/W2258
RE20A301/W2260
54,999,670.00 RE20A301/W2261
RE20A301/W2256
RE14B301/W5116
RE20A302/C2128
RE20A302/C2129
RE20A302/C2130
RE20A302/C2131

६० म6हने

द4ता/य गरड

मे.ए.आर.क=)J.

22.36टके
कमी

42,701,743.79

73
21.9.16

138
17.10.16

अथशष

ठे केदाराचे नाव

टके
कमी/जा)त

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

८०

Eभाग . ५५ अ व ब वडगाव
ब.ु मधील #व#वध 6ठकाणी व
मा8ती मं6दर, वडगाव फाटा,
जाधव नगर, राज गाडन गUल
. १,२ भैरव नाथ मं6दर ते
#वलास दांगट यांचे घर, महे श
गेलेसी डी पी र)ता व वडगाव
पWरसरात यु ट डPलु ट
पQदतीने र)ते करणे

९ म6हने

८१

E..१ अ मQये गुeदारा,
संतनगर, दादाची व)ती येथील
अंतगत र)ते डांबरकरण करणे.

६ म6हने

3,999,997.73

CE20A102/SA24

३६ म6हने

योगीता धो/े

21.99टके
मे. Eतु ए=टरEाईजेस
कमी

3,120,398.23

८२

E..१ अ मQये आनंद पाक,
भैरवनगर, मुंजोबा व)ती,
माधवनगर, कमल पाक येथील
अंतगत र)ते डांबर करण करणे.

६ म6हने

5,000,000.00

CE20A102/SA25

३६ म6हने

योगीता धो/े

दे वकर अथमुहस

20.05टके
कमी

3,997,500.00

वक ऑडर
मांक

ट डर
.

कामाचे नाव

कामाची
मुदत

८३

E..१ ब धानोर मधील
ं
#व#वध र)ते कॉ3टकरण
करणे.

६ म6हने

८४

E..१ अ मQये कलवड येथील
अंतगत र)ते डांबर करण करणे.

८५

८६

E..१ अ मQये धानोर
पWरसरातील र)ते डांबरकरण
करणे.
E..१अ मQये खेसे पाक
येथील अंतगत र)ते
डांबरकरण करणे.

कामाची अंदाजे
रकम

अथशष

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

4,999,981.00

CE20A1262/SA
15-1

६० म6हने

योगीता धो/े

27.99टके
मे. Eतु ए=टरEाईजेस
कमी

3,600,486.36

129
17.10.16

६ म6हने

3,999,997.73

CE20A102/SA23

३६ म6हने

योगीता धो/े

21.99टके
मे. Eतु ए=टरEाईजेस
कमी

3,120,398.23

137
17.10.16

६ म6हने

3,999,997.73

CE20A102/SA28

३६ म6हने

योगीता धो/े

21.99टके
मे. Eतु ए=टरEाईजेस
कमी

3,120,398.23

146
17.10.16

६ म6हने

3,997,110.20

CE20A102/SA22

३६ म6हने

योगीता धो/े

21.99टके
मे. Eतु ए=टरEाईजेस
कमी

3,118,145.67

139
17.10.16

४ म6हने

CE20A1262/SA
158,999,726.00 24,25,26,27,28,2
9,30,31.

६० म6हने

#वर N 6टळे कर

27.53
मे. मोतीलाल धुत सॅ=ड
टके कमी

6,522,101.43

ठे केदाराचे नाव

टके
कमी/जा)त

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

८७

Eभाग . ६ ब मQये गावठाण
रोड, 6हंद ू )मशान भम
ू ी रोड,
महादे व मं6दर रोड, गंगाराम
पाक, शेवाळे हॉि)पटल व इतर
#व#वध 6ठकाणी Jमस
ं
कॉ3ट
करणे.

८८

Eभाग . ४५ अ पालखी माग
र)ता करणे

४.०० कोट

हनम
ु ंत खलाटे

मे.पेहटे क क=)लटं0ट.00 जा)त

40,000,000.00

८९

Eभभाग . ४५ अ मQये
हडपसर स नं ५६, ५८, ५९ मधन
ु
द|.णेकडे जाणारा १८ मी डी
पी र)ता #वकसीत करणे

४.०० कोट

हनम
ु ंत खलाटे

मे.पेहटे क क=)लटं0ट.00 जा)त

40,000,000.00

९०

सुस ते पाषाण यांना जोडणारे
स.न. १३४,१३५,१३६, १३७, १३८,
१४० पाषाण या मळकती
मधन
ु जाणा-या ३६ मी.डी.पी.
#वकसन करणे.

र.e.५ कोट

aमीक शेवते

एनहायरोसेफ क=)लटं
0.00टजा)त

50,000,000.00

९१

E..९ अ आशयाना पाक व
बाणेर बालेवाडी पWरसरातील
र)ते डांबरकरण करणे.

र.e.१ कोट

aमीक शेवते

0.00टजा)त
एनहायरोसेफ क=)लटं

10,000,000.00

वक ऑडर
मांक

177 15.12.16

ट डर
.

कामाचे नाव

कामाची
मुदत

कामाची अंदाजे
रकम

अथशष

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

ठे केदाराचे नाव

टके
कमी/जा)त

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

९२

E..९ अ वषा पाक, न`चकेत
पाक, सानेवाडी, पUलोड फाम
१,२,३ पWरसरामQये र)4याचे
ं
कॉ3टकरण
करणे.

र.e.२.१० कोट

aमीक शेवते

एनहायरोसेफ क=)लटं
0.00टजा)त

21,000,000.00

९३

E.. १३ ब शवाजीनगर रे Uवे
)टे शन पWरसर, को6हनुर इ)टे ट
मळ
ु ा रोड, भैयावाडी येथे
ं
कॉ3टकरण
करणे.

र.e.१.९० कोट

%नलकंठ शलवंत

एनहायरोसेफ क=)लटं
0.00टजा)त

19,000,000.00

र.e.१.६० कोट

%नलकंठ शलवंत

एनहायरोसेफ क=)लटं
0.00टजा)त

16,000,000.00

र.e.१.३५ कोट

#वaाम दे व

0.00टजा)त
एनहायरोसेफ क=)लटं

13,500,000.00

९४
९५

E..१३ ब संगमवाडी मQये
ं
र)ते कॉ3टकरण
करणे व
पावसाळी लाईन टाकणे.
E..११ मधील #व#वध 6ठकाणी
ं
र)ते कॉ3ट
करणे.

वक ऑडर
मांक

९६

Eभाग .७३ अ मQये बालाजी
नगर र#वzकरण हॉटे ल येथील
र)ते #वकसीत करणे.

६ म6हने

6,749,989.00

CE20A1249/SA
6-140+

६० म6हने

अमोल पुंडे

18.65
T/मत
ु l )टोन मेटल
टके कमी

5,491,116.05

९७

Eभाग . ७३ मQये aीराम
मं6दर पWरसरामQये व Eभागा
मQये #व#वध 6ठकाणी र)ते
#वकसीत करणे.

६ म6हने

8,999,687.00

CE20A1249/SA
6-141+139

६० म6हने

अमोल पुंडे

मे. स_गु8 क=)J.

21.21
टके कमी

7,090,853.39

155
3.12.2016

९८

E..२९ अ मQये पौड रोड ते
पी ह पी आय ट पयmतचा
डांबर र)ता #वकसीत करणे.

६ म6हने

4,999,365.00

CE20A102/SA2100

३६ म6हने

संदेश शकb

मे.6ट.जी.धमानी

13.71
टके कमी

4,313,952.06

261
05.01.17

९९

E..२७ ब मधील सुतारदरा
ं
येथे #व#वध र)ते कॉ3टकरण
करणे.

६ म6हने

CE20A1262/SA
15-129
5,999,320.00
CE20A1262/SA
15-130

६० म6हने

संदेश शकb

25.99
मे. Eतु ए=टरEाईजेस
टके कमी

4,440,096.73

114
14.10.16

159 6.12.16

ट डर
.

कामाचे नाव

कामाची
मुदत

कामाची अंदाजे
रकम

अथशष

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

ठे केदाराचे नाव

मे. स_गु8 क=)J.

कायकार अभयंता (पथ) .४
यांचे काय.े/ातील घोले रोड,
वारजे कवbनगर .ेT/य
कायालया अंतगत व
१०० पWरसरामQये #व#वध कंप=या व
सं)था माफत करLयात
आलेUया खोदकामाचे
Wरइन)टे टम ट करणे.

१२ म6हने

34,999,623.00

RE20B/120
R12/105

१२ म6हने

Eशांत म6हंNकर

E.. ४६ ब मQये #वyठलराव
ं
शवरकर माग सम ट कॉ3ट
१०१
करणे व र)ते #वषयक #वकास
कामे करणे.

६ म6हने

5,611,621.00

CE20A1126/-15244
SA-15

३६ म6हने

E..४६ ब मQये र)ते
१०२ डांबरकरण व र)ते #वषयक
इतर सध
ु ारणा कामे करणे.

६ म6हने

6,238,076.00

CE20A102/SA2166

३६ म6हने

CE20A102/SA2
107
5,999,652.00
CE20A102/SA2
108

३६ म6हने

CE20A1262/SA
15-8

६० म6हने

RE20B101A

१२ म6हने

ं े पल
E..३० ब मQये शद
ु ते
वारजे हायवे रोड डांबरकरण
१०३ करणे व E..३० ब मQये
#व#वध 6ठकाणी र)ते
डांबरकरण करणे.

३ म6हने,
पावसाळा
कालावधी
सोडून.

Eभाग . ३ अ मQये #व#वध
6ठकाणी र)ते 6Jमस करणे

४ म6हने

2,999,682.00

१० म6हने

996,172.00

१०४

भवानी पेठ .ेT/य कायालया
अंतगत येणा-या Eभाग . ३९,
१०५ ४७, ४८, ५९, ६० व ६५ मQये
ख]डे दe
ु )ती करणे व इतर
तदनष
`
ं
गक
कामे करणे.
ु

टके
कमी/जा)त

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

वक ऑडर
मांक

२५.५९
टके कमी

26,043,219.47

240
03.01.17

रो6हदास दे वडे

25.99
मे. Eतु ए=टरEाईजेस
टके कमी

4,153,160.70

144
17.10.16

रो6हदास दे वडे

19.99
मे. Eतु ए=टरEाईजेस
टके कमी

4,991,084.61

145
17.10.16

14.99999
सह
ु ास मह Nकर/ %तखे T/मुतl )टोन मेटल
टके कमी

5,099,704.80

122
15.10.16

सह
ु ास अलभर

मे. मोतीलाल धूत
23.33
सॅ=ड अॅ=ड
टके कमी
)टोन कं.

2,299,856.19

127
17.10.16

)नेहा वाघचौरे

15.20टके
मे.जॅ गसन TबUडकॉन
कमी

844,753.00

126
17.10.16

ट डर
.

कामाचे नाव

कामाची
मुदत

अ) महं मदवाडी स\. न. ४७, ९१,
९२, मधील र)ता ब) काळे पडळ
रे Uवेलाईन ते हांडव
े ाडी
१०६
ह_दपयत हडपसर स. न ४५ ते
६२, ६३ नाUया9या कडेने
जाणारा र)ता करणे
महं मदवाडी स. न. ७५ व ७६ ते
१०७ स. न. २४ पयmत जाणारा र)ता
करणे
Eभाग . ६९ अ येथे #व#वध
6ठकाणी कामे करणे (धनकवडी
१०८ येथील सावरकर चौक ते
स4याई सोसायट र)ता कॉ3ट
करणे)
Eभाग . ७ अ मQये #व#वध
6ठकाणी रोड डहायडरचे व
१०९
रोड फ%नचर, पेडि)ट-यन
ॉसंग करणे
Eभाग . ६० ब मQये अशोक
नगर चौक ते 6हंद बाळ समाज
११०
सा#पकापयत र)ता
कॉ3टकरण करणे
Eभाग . ६० ब गु8नानक
नगर Wर.ा )टॅ =ड ते रे डएंट
१११
पॅलेस पयतचा र)ता
कॉ3टकरण करणे
Eभाग . ४७ ब #व#वध
११२ 6ठकाणी मंलग क8न
डांबरकरण करणे
Eभाग . २१ मQये बंड गाडन
११३ रोडवर #व#वध #वकासाची कामे
करणे

कामाची अंदाजे
रकम

अथशष

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

ठे केदाराचे नाव

टके
कमी/जा)त

२० कोट

हनम
ु ंत खलाटे

टके कमी

३० कोट

हनम
ु ंत खलाटे

टके कमी

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

६ म6हने

3,995,773.00

CE20A884/SA1
0-79

६० म6हने

kयोती वेदपाठक

24.99टके
मे. Eतु ए=टरEाईजेस
कमी

2,997,229.33

७ म6हने

1,999,292.00 CE20B102/ST-4

१२ म6हने

#वर N 6टळे कर

25.25टके
मे.मो6हनी ऐंटरEाईजेस
कमी

1,494,470.77

६ म6हने

3,873,146.50

CE20A1262/SA
15-378

६० म6हने

)नेहा वाघचौरे

मेघना क=)J.

६ म6हने

3,487,863.50

CE20A1262/SA
15-377

६० म6हने

)नेहा वाघचौरे

मे. स_गु8 कृपा डेहलपर
0.25 टके कमी

६ म6हने

2,999,928.00

CE20A102/SA2167

३६ म6हने

)नेहा वाघचौरे

धनराज अ)फाUट

४ म6हने

4,999,974.00

CE20A884/SA1
0-18

३६ म6हने

शैलN काथवटे

मे.गाजल
ू क=)J.

1.11टके
कमी

वक ऑडर
मांक

147
17.10.16

230 02.01.17

3,830,154.57

156
6.12.2016

3,479,143.84

157
6.12.16

8.50टके
कमी

2,744,934.12

265
06.01.17

23.10टके
कमी

3,844,980.01

163 8.12.16

ट डर
.

११४

कामाचे नाव

Eभाग . २१ मQये #व#वध
6ठकाणी फुटपाथ द8
ु )ती करणे

Eभाग . २१ मQये वाडीया
कॉलेज ते जहांगीर फुटपाथ
११५ करणे व Eभाग . २१ मQये
पुणे से=Jल ते वाडीया कॉलेज
फुटपाथ करणे
अ) संहगड रोड स.नं. १४३ ते
धायर स.नं.११२ ब) संहगड
वडगाव ब.ु र)4यापासन
ु सु8
११६ होणारा स.नं. २३,२४,३२ 9या
ह_दपासन
ु जाणारा ३० मी
8दंचा डी.पी. र)ता वडगाव ख.ु
स.नं. २० पयत करणे

११७

११८
११९

१२०

१२१
१२२

अ) संहगड रोड स.नं. २३,३३
पासन
ु स.नं. १३ पयत र)ता
करणे ब) वडगाव स.नं.
३५,३६,३८ ओहर ले करणे क)
सिह स र)ते करणे
बावधन, चांदणी चौक
पWरसरातील डी पी र)ते
बावधन ब.ु स. . ५ ते ६ मधील
र)ते
अ) बावधन खु स.नं. ४८ ते स.नं.
२४ व तसेच बावधन खु स.नं.
२० से%नया इमारती समोरल ब)
बावधन स.नं. ५२ ते ५४ व क)
सिह स र)ते
बावधन, पौड र)ता
अ) कोथ8ड स.नं. ७१ ते ७७ व
स.नं. ६७, ६८ व ६० मधील
र)ता ब) सिह स र)ता

कामाची
मुदत

४ म6हने

५ म6हने

कामाची अंदाजे
रकम

अथशष

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

RE20B120/SR12
-14

३६ म6हने

शैलN काथवटे

शांती क=)J.

22.50टके
कमी

3,874,979.85

CE20A1031SA1
3-41
10,000,000.00
CE20A1031SA1
3-42

३६ म6हने

शैलN काथवटे

20.57
अभजीत ऐंटरEाईजेस
टके कमी

7,943,000.00

६० कोट

द4ता/य टकले

टके कमी

५४ कोट

द4ता/य टकले

टके कमी

४५ कोट

संदेश शकb

टके कमी

३.६० कोट

संदेश शकb

४४ कोट

संदेश शकb

टके कमी

४५ कोट

संदेश शकb

टके कमी

४७ कोट

संदेश शकb

टके कमी

4,999,974.00

ठे केदाराचे नाव

टके
कमी/जा)त

नोबेल इ=Jे )ट क=सल6टंग

0

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

36,000,000.00

वक ऑडर
मांक
262
05.01.17

164 8.12.16

ट डर
.

कामाचे नाव

कामाची
मुदत

कामाची अंदाजे
रकम

अथशष

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

ठे केदाराचे नाव

टके
कमी/जा)त

बालेवाडी स.नं. २ मधन
ु जाणारा
१२३ स.नं. २७ पयmतचा ३० मी. डी. पी.
र)ता पी. पी. पी. अंतगत करणे

८२.५० कोट

aमीक शेवते

टके कमी

बालेवाडी ते जगताप डेअर
चौक दरXयानचा क)पटे व)ती
१२४
येथील ३० मी. डी. पी. र)ता पी.
पी. पी. अंतगत करणे

१०.५० कोट

aमीक शेवते

टके कमी

४५ कोट

सह
ु ास मह Nकर

टके कमी

१२५

अ) वारजे स.नं. ७६ ते ७१ व
स.नं. ८९ ते ७५ ब) सिह स र)ते

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

वक ऑडर
मांक

E. . ६७ ब मQये अQयापक
कॉलनी येथे #व#वध र)ते यु ट
१२६
डPलु ट पQदतीने कॉ3टकरण
करणे

६ म6हने

CE20A1262/SA
15-431+
CE20A1262/SA
15-430
14,999,992.00
CE20A1262/SA
15-428
CE20A884/SA1
0-66

E. . ६८ तळजाई पWरसरामQये
१२७ #व#वध #वकासाची व
त_नुषं`गक कामे करणे

९ म6हने

69,999,998.00

CE20A1262/SA
15-399

६० म6हने

Eकाश पवार

मे.सनराज क=)J.

1.22 टके
कमी

69,145,998.02

84
30.9.16

E..१२ ब मQये #व#वध
१२८ 6ठकाणी jाउटंग करणे व
डांबर करण करणे .

३ म6हने

2,499,933.00

CE20A102/SA253

३६ म6हने

#वजय पाटल

पेह वे क=)J.

0.01 टके
कमी

2,499,683.01

131
17.10.16

६० म6हने

Eकाश पवार

मे.%नखील क=)J.

13.90
टके कमी

12,914,993.11

106
14.10.16

१२९

E..१२ ब कैनाल रोड वरल
र)ते डांबर करणे करणे.

३ म6हने

2,499,933.00

CE20A102/SA2295

३६ म6हने

#वजय पाटल

पेह वे क=)J.

0.01 टके
कमी

2,499,683.01

130
17.10.16

१३०

Eभाग . ४५ अ पालखी माग
र)ता करणे

९ म6हने

40,000,000.00

CE20A1249/SA
6-78

३६ म6हने

हनम
ु ंत खलाटे

पेह वे क=)J.

23.33
टके कमी

30,668,000.00

116
14.10.16

ट डर
.

कामाचे नाव

कामाची
मुदत

कामाची अंदाजे
रकम

अथशष

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

Eभभाग . ४५ अ मQये
हडपसर स नं ५६, ५८, ५९ मधन
ु
१३१
द|.णेकडे जाणारा १८ मी डी
पी र)ता #वकसीत करणे

९ म6हने

40,000,000.00

CE20A1249/SA
6-173

३६ म6हने

हनम
ु ंत खलाटे

Eभाग . ७६ ब का/ज तलावा
शेजा8न वरखडेनगर मागb
१३२
गज
ु रवाडीला जाणारा म1
ु य
र)ता डांबरकरण करणे

३ म6हने

2,998,535.00

CE20A102/SA2264

३६ म6हने

येरवडा हॉट मस Hलॅ =ट साठ:
आवMयकते नुसार मजुर कुशल,
१३३ अकुशल, रोलर >ाईहर, पेहर
>ाईहर त इतर सेवकवग
परु #वणे

९ म6हने

2,498,262.72

RE20B106

३ म6हने

5,999,353.00

३ म6हने

2,999,581.00

ठे केदाराचे नाव

टके
कमी/जा)त

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

वक ऑडर
मांक

पेह वे क=)J.

23.33
टके कमी

30,668,000.00

118
15.10.16

राहूल सोरटे

सनशाईन ह चस

12.99 टके
कमी

2,609,025.30

113
14.10.16

१२ म6हने

राजN नगरे

मे.हे मंत ह शहा

14.99
टके जा)त

2,872,752.30

वगlकरणाने
उपलPध

३६ म6हने

#वजय पाटल

6ट.जी.धमाणी

1.66 टके
कमी

5,899,763.74

132
17.10.16

CE20A103/SA316

३६ म6हने

#वजय पाटल

जय शव शंकर क=)J.

2,225,389.14

134
17.10.16

४ म6हने

CE20A1262/SA
15-35
6,999,983.00
CE20A102/A21597+

६० म6हने

#वजय पाटल

मोतीलाल धुत
सॅ=ड अॅ=ड
)टोन Eा.ल.

22.33
टके कमी

5,436,886.80

Eभाग .१० ब
१३७ स.नं.११६,११८,११९ मधील
ड.पी. र)ते #वकसीत करणे

६ म6हने

CE20A1249/SA
6-11+
9,999,963.00
SA6-12
SA6-13

६० म6हने

#वजय पाटल

मे.चंदन
24.75
इिज%नअस अॅ=ड
टके कमी
कॉ=Jॅ टर Eा.ल.

7,524,972.16

एन.आय.बी.एम.सनaी ते
१३८ लाउड नाईन र)ता #वकसीत
करणे.

४ म6हने

CE20A1249/SA
6-99

६० म6हने

`गरष लgढे

25.59
टके कमी

9,540,189.43

१३४

Eभाग .१२ अ मQये #व#वध
6ठकाणी डांबरकरण करणे.

Eभाग .१० ब मQये #व#वध
१३५ 6ठकाणी फूटपाथ Pलॉस
बस#वणे.
Eभाग .८ ब मQये सोमेMवर
मं6दर ते jीनपाक हॉटे ल पयmत
१३६
ं
उवरत र)ता सम ट कॉ3ट
करणे.

12,821,112.00

मे. स_गु8 क=)J.

208 27.12.16

179 16.12.16

190 22.12.16

274
09.01.17

ट डर
.

कामाचे नाव

कामाची
मुदत

कामाची अंदाजे
रकम

अथशष

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

ठे केदाराचे नाव

टके
कमी/जा)त

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

शांती नगर, आझाद नगर,
केदार नगर, #वकास नगर,
१३९
बोराडेनगर येथे र)ता
ं
कॉ3टकरण
करणे.

६ म6हने

24,989,262.00

CE20A102/SA2209

६० म6हने

`गरष लgढे

मोतीलाल धुत
सॅ=ड अॅ=ड
)टोन Eा.ल.

23 टके कमी

19,241,731.74

E..६२ ब हगवणे नगर, काकडे
१४० नगर ला जाणारा २४ मी.डी.पी.
र)ता #वकसीत करणे.

६ म6हने

19,932,000.00

CE20A1249/SA
6-171

३६ म6हने

`गरष लgढे

6ट.जी.धमाणी

5.22 टके
कमी

18,891,549.60

९ म6हने

1,999,610.00

RE20B120/R12114

१२ म6हने

गोपाळ भंडार

aी%नवास क=)J.

20.27
टके कमी

1,594,289.05

६ म6हने

4,999,885.00

CE20A1262/SA
15-144

६० म6हने

संदेश शकb

मोतीलाल धुत
सॅ=ड अॅ=ड
)टोन Eा.ल.

24.33
टके कमी

3,783,412.98

१.२५ कोट

`गरष लgढे

डे)क क=)लटं ट

0.5 टके
जा)त

12,562,500.00

१ कोट

`गरष लgढे

डे)क क=)लटं ट

0.5 टके
जा)त

10,050,000.00

१ कोट

`गरष लgढे

डे)क क=)लटं ट

अमोल पुंडे

16.10
T/मुतl )टोन मेटल
टके कमी

१४१

१४२

१४३

१४४

पथ #वभागाकडील Eभाग .
२०, २२, ४१, ४३ मधील ख]डे
द8
ु )ती करणे व इतर
त_नष
ु ं`गक कामे करणे
E. . २९ अ मQये बावधन येथे
मराठा मं6दरा शेजारल र)ता
कॉ3ट करणे
E.. ६१ ब शांतीनगर,
आझादनगर, केदारनगर,
#वकासनगर, बोराटे नगर येथे
डांबरकरण व कॉ3टकरण
करणे
एन. आय. बी. एम. सनaी
लाउड वाईन र)ता #वकसीत
करणे

E.. ६१ ब हगवणे नगर,
१४५ काकडे नगरला जाणारा २४ मी
डी पी र)ता #वकसीत करणे
Eभाग . ७३ मQये साईकृपा
सोसायट %नवारा, Eेमानंद,
aीहर गु8द4त सोसायट
१४६
अिजंय म/ मंडळ
पWरसरामQये #व#वध 6ठकाणी
र)ते #वकसीत करणे

६ म6हने

9,749,824.00

CE20A1249/SA
6-138 / 143 /142

३६ म6हने

वक ऑडर
मांक

103
13.10.16

160 6.12.16

231 02.01.16

161
6.12.16

10,050,000.00

8,180,102.34

201 26.12.16

ट डर
.

कामाचे नाव

कामाची
मुदत

कामाची अंदाजे
रकम

अथशष

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

ठे केदाराचे नाव

टके
कमी/जा)त

Eभाग . ६६ ब महषlनगर,
मक
ु ंु दनगर, Eेमनगर, आदशनगर
१४७
व #व#वध 6ठकाणी य.ु ट. डPल.ु
ट. र)ते करणे

६ म6हने

9,999,419.00

CE20A1262/SA
15-397

६० म6हने

स`चन बागडे

पथ #वभागाकडील कायकार
अभयंता झो..१ यांचे
अख4यारतील 6टळक रोड,
१४८ धनकवडी व सहकारनगर
.े/ीय कायालयांतगत डी. पी.
र)4याचे टोटल )टे शन
सहb .ण करणे

९ म6हने

1,000,000.00

CE20A102/A21576+

%नरं क

द4ता/य टकले

मे.योगेMवर असो. 48.94 टके

कायकार अभयंता (पथ) . ५
यांचे काय.े/ातील कोथ8ड,
औंध .े/ीय कायालय अंतगत
१४९ व पWरसरातील #व#वध कंप=या
व सं)था माफत करLयात
आलेUया खोदकामाचे
Wरईन)टे टम ट करणे

८ म6हने

34,999,623.00

RE20B120/R12106

१२ म6हने

Eदप हWरदास

मे. सQद#वनायक

८ म6हने

9,999,826.00

CE20A1249/SA
6-37/ 38

१२ म6हने

सह
ु ास मह Nकर/ %तखे मे. 6दपक क=)J.

४ म6हने

2,999,999.33

CE20A1262/SA
15-23

६० म6हने

योगीता धो/े

३ म6हने

2,499,616.00

CE20A1249/SA
6-8

३६ म6हने

३ म6हने

CE20A1262/SA
3,999,821.00
15-36

E. . ३० ब मQये #व#वध
6ठकाणी र)ते jाउट करणे व
१५०
E. . ३० ब मQये #व#वध
6ठकाणी डी. पी र)ते करणे
Eभाग . ५ अ मQये #व#वध
१५१ भागात 6Jमस कॉ3ट र)ते
करणे
१५२

E.. ७ अ मQये गणेशsखंड
र)ता पदपथासंबंधी कामे करणे

Eभाग . ८ ब मQये पाक
अहे =यू ते Eणानुबंध उवWरत
१५३
र)4याचे यु ट डPलु ट
पQदतीने सम ट कॉ3ट करणे

६० म6हने

शारदा क=)J.

25.81
टके कमी

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

7,418,568.96

वक ऑडर
मांक

213 29.12.16

510,600.00

255
05.01.17

28.11
टके कमी

25,161,228.97

301
11/1/17

5.01 टके
कमी

9,498,834.72

104
14.10.16

मयुर क=)J.

25.00
टके कमी

2,249,999.50

#वर N 6टळे कर

मे.शभ
ु म क=)J.

27.00
टके कमी

1,824,719.68

#वजय पाटल

मोतीलाल धत
ु
सॅ=ड अॅ=ड
)टोन Eा.ल.

17.33
टके कमी

3,306,652.02

204 26.12.16

189 22.12.16

180 16.12.16

ट डर
.

कामाचे नाव

कामाची
मुदत

कामाची अंदाजे
रकम

अथशष

डफेटह
लायबलेट #परयड

टके
कमी/जा)त

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

क%न&ठ अभयंता

ठे केदाराचे नाव

सह
ु ास अलभर

मे.योगेMवर असो.

48.94
टके कमी

765,900.00

कायकार अभयंता . ६ यांचे
काय.े/ामधील येरवडा व
नगररोड (वडगावशेर) .ेT/य
१५४ कायालया अंतगत येणा-या
%नयोजीत डी पी र)4यांचे
माzकmग करणे व सहb #वषयक
कामे करणे

९ म6हने

1,500,000.00

Eभाग . २ अ मQये काळूबाई
नगर स.न. २२ येथील १२ लेन
१५५
व Tबडी कामगार येथील र)ते
कॉ3टकरण करणे

४ म6हने

CE20A1262/SA
5,999,846.00 153-30 SA15-3
SA15-4

६० म6हने

नानासाहे ब रं धवे

aी.योगेश क=)J.

24.7666
टके कमी

4,513,888.14

३ म6हने

CE20A1259/A9209
6,299,957.00
CE20A1259/A9272

३६ म6हने

नानासाहे ब रं धवे

18.81
मे.पेहटे क क=)लटं ट
टके कमी

5,114,935.09

गोपाळ भंडार

1.33टके
मे. स.िह.कांड क=)लटं ट
कमी

Eभाग . १८ Tबशप शाळा
अॅरनॉल शाळा दरXयान सट
जोसेफ कॉलनी सोमनाथ नगर
१५६
ते वडगाव शेर भाजी मंडई
र)ता पन
 ांबरकरण करणे व
ु ड
त_नष
`
ं
गक
कामे करणे
ु
हडपसर मुंढवा सीमेवरल २४
मी डी पी र)ता मनपा ह_द ते
कुमार पॅरेडाईज ते झेड चौक
जहांगीरनगर भीमनगर
१५७ भारतफोज ते घोरपडी अनंत
टॉक3ज पयतचा र)ता #वकसीत
करणे हडपसर खराडी बायपास
मागावर मगरपoटा र)ता येथे
अंडरपास करणे
गंगाधाम गगन #वहार ते
वधमान परु म डी पी र)ता
१५८
पन
 ांबरकरण व पन
ु ड
ु # वकास
करणे

CE20A102/A21576+

३७.५० कोट

२ म6हने

3,149,235.00

CE20A1259/A9282

३६ म6हने

पi
ृ वीराज नाईक

14.99999ट
T/मुतl )टोन मेटल
के कमी

वक ऑडर
मांक

256
05.01.17

158 6.12.16

215 30.12.16

370,012,500.00

2,676,850.06

121
15.10.16

ट डर
.

कामाचे नाव

कामाची
मुदत

कामाची अंदाजे
रकम

अथशष

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

ठे केदाराचे नाव

टके
कमी/जा)त

पुणे नगर मु1य र)4यावर बी
आर ट मागावर येरवडा चौक
१५९ ते आपले घर पयत9या भागात
लेन माक~ग व रं ग रं गोट
#वषयक कामे करणे

६ म6हने

9,886,040.00

CE20A1263/A1
6-2

१२ म6हने

संजय धारव

मे.सनराईज क=)J 32 टके कमी

पण
ु े मनपा9या पथ #वभागा
माफत पेहर9या #व#वध
साईटवर आवMयकते अनस
ु ार
१६०
साफसफाई करणे, माल पसरणे,
ख]डे बुज#वणे व त_नुषं`गक
कामे करणे

१८ म6हने

9,903,050.00

SE15A106

१२ म6हने

राजN नगरे

जॅ गसन TबUडकॉन

३ म6हने

6,999,594.00

CE20A102/SA2195

३६ म6हने

द4ता/य गरड

१२ म6हने

999,999.00

RE20B120/R12110

१२ म6हने

Eकाश पवार

मे.उ4तम aीरं ग
6.60 टके
गायकवाड क=)J. कमी

CE20A1262/SA
15-115
25,675,819.00
CE20A103/SA1
3-56

६० म6हने

Eशांत म6हंNकर

मे.सनराज क=)J. 19.57 टके

Eभाग . ५५ अ मधील गोयल
१६१ गंगा येथील ३० मी डी पी
र)ता पेहर करणे
पथ #वभागाकडील कायकार
अभयंता .१ यांचे
काय.े/ातील सहकारनगर
१६२
.ेT/य कायालय अंतगत
र)4यांची दै नं6दन दे खभाल व
द8
ु )ती #वषयक कामे करणे
Eभाग . २५ ब मQये
हनम
ु ाननगर येथील पांडवनगर
पोलस चौक3 समोरल र)ता,
१६३ मंजाळकर चौक ते गोलंदाज
चौक ते होमीभाभा हॉ)पीटल
र)4यापयmतचा र)ता यु ट डPलु
ट करणे

१८ म6हने

21.20
टके कमी

जॅ गसन TबUडकॉन 23 टके कमी

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

6,722,507.20

7,803,603.40

वक ऑडर
मांक

239 03.01.16

299
11/1/17

5,389,687.38

933,999.07

20,651,061.22

260
05.01.17

187 20.12.16

ट डर
.

कामाचे नाव

कामाची
मुदत

कामाची अंदाजे
रकम

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

CE20A1262/SA
15-484
CE20E101/SF-19
15,999,306.00
CE20E101/SF-183
CE20E101/SF-184

६० म6हने

भावना जाडकर

अथशष

ठे केदाराचे नाव

टके
कमी/जा)त

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

E..१३ ब संगमवाडी मQये
ं
१६४ र)ते य.ु ट.डPल.ू ट. कॉ3टकरण
करणे व पावसाळी लाईन टाकणे.

६ म6हने

का/ज कgढवा र)ता, राजस
सोसायट ते खडी मशन चौक
ते #पसोळी गांव पुणे मनपा
ह_दपयmत दरXयान ८४ मी
१६५
8ं दने डी.पी. र)4याचे
कॉ3टकरण करणे व
त_नुषं`गक कामे करणे- (डफड
पेमट पQदतीने)

३६ म6हने

2,154,329,365.00

CE20A102/SA2290

६० म6हने

`गरष लgढे

टके कमी

२४ म6हने

192,906,882.00

CE20A1249/SA
6-175

३६ म6हने

योगीता धो/े

21.21
एस अॅ=ड जे TबUडकॉन
टके कमी

151,991,332.33

३ म6हने

4,000,000.00

CE20A102/SA210

६० म6हने

योगीता धो/े

21.31
कृ&णाई इ=ा)टचर
टके कमी

3,147,600.00

६ म6हने

1,997,100.00

RE20B115//1

१२ म6हने

ं े
अ%नल शद

द.रायकॉन क=)J.

26.82
टके कमी

1,461,477.78

६ म6हने

CE20A103/SA1
3-17
7,499,166.20
CE20A883/S873+

३६ म6हने

#वaाम दे व

%नखील क=)J.

15.70 टके

6,321,797.11

५०९ चौक ते जकात नाका
१६६ चौक लोहगाव व डी. पी. र)ता
#वकसीत करणे
Eभाग . १ ब (धानोर) मधील
१६७ #व#वध र)ते jाउं ट क8न
डांबरकरण करणे
सारसबाग पथ कोठ: येथे ॅश
बॅरयर, Hलाि)टक Jॅ zफक को=स,
ि)Eंग पो)ट oयुबलर को=स,
१६८
गाईड पो)ट डेलम टस, एम एस
डेलम टस इ4याद सा6ह4य
परु #वणे
Eभाग . ११ अ मधील
१६९ वेताळबाबा चौक ते चत:ु aुंगी
मं6दरा पयत फुटपाथ करणे

मे.सनराज क=)J. 21.40 टके

12,575,454.52

वक ऑडर
मांक

181 16.12.16

270
06.01.17
195 26.12.16

288
10.01.17

182 16.12.16

ट डर
.

१७०

कामाचे नाव

Eभाग . ११ ब मधील #व#वध
6ठकाणी र)ते कॉ3ट करणे

कामाची
मुदत

६ म6हने

कामाची अंदाजे
रकम

अथशष

CE20A1262/SA
15-42
CE20A1262/SA
15-45
13,499,876.00
CE20A1262/SA
15-46
CE20A1262/SA
15-47

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

६० म6हने

#वaाम दे व

ठे केदाराचे नाव

%नखील क=)J.

टके
कमी/जा)त

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

2.02 टके कमी

13,227,178.50

क=)Jशन अॅम%नट
ट.डी.आर.9या माQयमातन
ू पुणे
शहरातील #वकास
१७१ आराखडयातील डी.पी. र)ते
#वकसीत करणे बाबत.
पॅकेज-फ
खराडी स.नं.३९ ते ५९

३१ कोट

नानासाहे ब रं धवे

2.66 टके
मे. स.िह.कांड क=)लटं ट
कमी

301,754,000.00

क=)Jशन अॅम%नट
ट.डी.आर.9या माQयमातन
ू पुणे
शहरातील #वकास
१७२ आराखडयातील डी.पी. र)ते
#वकसीत करणे बाबत.
पॅकेज-फ
खराडी स.नं.२२

१८ कोट

नानासाहे ब रं धवे

1.74 टके
नोबेल इ=Jे )ट क=सल6टंग
कमी

176,868,000.00

क=)Jशन अॅम%नट
ट.डी.आर.9या माQयमातन
ू पण
ु े
शहरातील #वकास
१७३ आराखडयातील डी.पी. र)ते
#वकसीत करणे.
पॅकेज-फ
वडगाव शेर मु1य र)ता.

६ कोट

नानासाहे ब रं धवे

1.74 टके
मे.एनहारोसेफ क=)लटं ट
कमी

58,956,000.00

क=)Jशन अॅम%नट
ट.डी.आर.9या माQयमातन
ू पण
ु े
शहरातील #वकास
१७४ आराखडयातील डी.पी. र)ते
#वकसीत करणे.
पॅकेज-फ
खराडी मधील उवरत र)ते.

९६ कोट

नानासाहे ब रं धवे

1.6 टके
मे. स.िह.कांड क=)लटं ट
कमी

944,640,000.00

वक ऑडर
मांक

188 21.12.16

ट डर
.

कामाचे नाव

कामाची
मुदत

कामाची अंदाजे
रकम

अथशष

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

ठे केदाराचे नाव

टके
कमी/जा)त

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

क=)Jशन अॅम%नट
ट.डी.आर.9या माQयमातन
ू पुणे
शहरातील #वकास
आराखडयातील डी.पी. र)ते
१७५
#वकसीत करणे.
पॅकेज-एल
#वमान नगर मु1य र)ता
(अंतगत ड.पी.र)ते)

२१.६० कोट

सह
ु ास अलभर

0.66 टके
मे.पेहटे क क=)लटं ट
कमी

क=)Jशन अॅम%नट
ट.डी.आर.9या माQयमातन
ू पुणे
शहरातील #वकास
आराखडयातील डी.पी. र)ते
१७६ #वकसीत करणे.
पॅकेज-एल
गोUफलब र)ता
(नगर र)ता ते आळं द र)ता,
पैक3 भाग)

४.५० कोट

यो`गता धो/े

)वराज इंिज%नअWरंग
0 टके कमी

क=)Jशन अॅम%नट
ट.डी.आर.9या माQयमातन
ू पुणे
शहरातील #वकास
आराखडयातील डी.पी. र)ते
१७७
#वकसीत करणे.
पॅकेज-एल
#वaांतवाडी मु1य र)ता
( ५०९ ते #वaांतवाडी चौक)

१९.८० कोट

यो`गता धो/े

1.74 टके
मे.एनहारोसेफ क=)लटं ट
कमी

194,554,800.00

क=)Jशन अॅम%नट
ट.डी.आर.9या माQयमातन
ू पुणे
शहरातील #वकास
आराखडयातील डी.पी. र)ते
१७८
#वकसीत करणे.
पॅकेज-एल
टाटा गाड eम र)ता
(
नागपूर चाळ ते ५०९ चौक)

९.४० कोट

सह
ु ास अलभर

1.74 टके
नोबेल इ=Jे )ट क=सल6टंग
कमी

92,364,400.00

214,574,400.00

45,000,000.00

वक ऑडर
मांक

ट डर
.

कामाचे नाव

कामाची
मुदत

कामाची अंदाजे
रकम

अथशष

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

ठे केदाराचे नाव

टके
कमी/जा)त

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

क=)Jशन अॅम%नट
ट.डी.आर.9या माQयमातन
ू पुणे
शहरातील #वकास
आराखडयातील डी.पी. र)ते
१७९ #वकसीत करणे.
पॅकेज-एल
6दपक फटलायझर चौक ते
नगर र)ता २४ मी र)ता
( पैक3 भाग)

७.५० कोट

संगीता पाटल

1.75 टके
नोबेल इ=Jे )ट क=सल6टंग
कमी

73,687,500.00

स.न. २४ धानोर, माeती खंडू
6टंगरे यां9या बंगUया पासन
ू
(शेवंती व)ती ते मुंजाबा व)ती)
१८० म4तल आक #व)त या
गह
ृ EकUपा9या आगोदर पयmत
१८ मी. ड.पी. र)ता #वकसीत
करणे.

२ कोट

यो`गता धो/े

0.05 टके
)वराज इंिज%नअWरंग
जा)त

20,010,000.00

Eभाग . ४० से=Jल TबिUडंग
१८१ ते साधू वासवानी चौक र)ता
पन
 ांबरकरण करणे
ु ड

३ म6हने

2,449,999.00

CE20A1259/A9226

३६ म6हने

शैलN काथवटे

मे.6ट.जी.धमानी

2.22 टके
कमी

2,395,609.02

Eभाग . ४० मालधका चौक
१८२ ते कबीर चौक र)ता
पन
 ांबरकरण करणे
ु ड

३ म6हने

3,149,991.00

CE20A1259/A9225

३६ म6हने

शैलN काथवटे

मे.6ट.जी.धमानी

2.22 टके
कमी

3,080,061.20

Eभाग . ४० जन
ु ा बाजार चौक
१८३ ते जन
ु े िजUहा पWरषद कायालय
र)ता पन
 ांबरकरण करणे
ु ड

३ म6हने

3,149,991.00

CE20A1259/A9224

३६ म6हने

शैलN काथवटे

मे.सनशाईन ह चस

2.19 टके
कमी

3,081,006.20

Eभाग . ४० ससन
ू हॉि)पटल
१८४ समोरल र)ता पन
 ांबरकरण
ु ड
करणे

३ म6हने

2,799,972.00

CE20A1259/A9227

३६ म6हने

शैलN काथवटे

मे.सनशाईन ह चस

2.19 टके
कमी

2,738,652.61

CE20A1259/A9286
25,908,294.00
CE20A102/A21514+

३६ म6हने

`गरष लgढे

कgढवा मु1य र)ता ते
१८५ खडीमशीन येवलेवाडी र)ता
#वकसीत करणे

६ म6हने

मे.सनशाईन ह चस5.19 टके कमी

24,563,653.54

वक ऑडर
मांक

226 31.12.16

254
05.01.17
223 31.12.16

227 31.12.16

275
09.01.17

ट डर
.

कामाचे नाव

कामाची
मुदत

कामाची अंदाजे
रकम

अथशष

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

ठे केदाराचे नाव

टके
कमी/जा)त

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

येरवडा हॉट मस Hलॅ =ट
डांबर मस मालाची वाहतक
ू
१८६ करणे करत दै नं6दन कामासाठ:
हायवा डंपर व मशनर
भाडेत4वावर घेणे

२४ म6हने

10,000,000.00

RE20B120/R12102 SE15A106

१२ म6हने

राजN नगरे

मे.#Eतम क=)J.

20.05 टके

7,995,000.00

Eभाग . ४९ अ मQये #व#वध
6ठकाणी पावसाळी लाईन टाकणे

४ म6हने

2,996,139.00

CE20E101/SF145

३६ म6हने

राहूल रसाळे

मे. %नखील क=)J.

4.90 टके
कमी

2,849,328.19

६ म6हने

3,307,210.00

CE20A1259/A9276

६० म6हने

राहूल रसाळे

मे. %नखील क=)J.

4.90 टके
कमी

3,145,156.71

४ म6हने

2,999,151.00

CE20A103/SA1
3-105

३६ म6हने

ं े
अभय शद

६ म6हने

CE20A1249/SA
6-168
9,998,781.00
CE20A1259/A9268

६० म6हने

ं े
अभय शद

मे. %नखील क=)J. 15.70 टके

स`चन बागडे

2.00 टके
मे.पेहटे क क=)लटं ट
कमी

203,840,000.00

हनम
ु ंत खलाटे

7.86 टके
मे.पेहटे क क=)लटं ट
कमी

2,763,507.11

गणेश कांबळे

साईलटे क इंडीया Eा20 टके कमी

1,786,304.00

१८७

गोटराम भैया चौक ते गो#वंद
हलवाई चौक र)ता
१८८
पन
ु :डांबरकरण व पन
ु :#वकसन
करणे
Eभाग . ४१ ब मQये बी. ट.
१८९
कवडे रोडवर फुटपाथ करणे
स नं ६४ कवडे मळा घोरपडी
येथील जु=या पुलाची द8
ु )ती व
१९० सश
ु ोभीकरण करणे व पुल ते
अमर रे %न सॉन डोबरवाडी
पयmतचा र)ता #वकसीत करणे
डेहलपम ट ट डी आर अंतगत
१९१ पण
ु े शहरातील शंकरशेठ र)ता
#वकसीत करणे

२०.८० कोट

E. . ४४ अ मधील र)ते
डांबरकरण करणे

३ म6हने

2,999,248.00

CE20A102/SA2160

पुणे मनपा ह_दतील एच सी
एम ट आर र)4याचे
१९३
िजओटे नीकल सवb.ण करणे
(मनपा रिज)Jे शन अट श`थल)

२ म6हने

2,232,880.00

वगlकरण ्
CE20A1252+

१९२

३६ म6हने

वक ऑडर
मांक

290 10/1/17

172 13.12.16

173 13.12.16

टके कमी

8,428,972.38

174 13.12.16

199 26.12.16

185 20.12.16

ट डर
.

कामाचे नाव

पुणे मनपा ह_दतील एच सी
एम ट आर EकUपाचे टोटल
१९४
)टे शन सवb.ण करणे (मनपा
रिज)Jे शन अट श`थल)
१९५

Eभाग . २१ ढोले पाटल
र)ता पन
ु : डांबरकरण करणे

कोरे गाव पाक लेन नं. १,
१अ,२,३ व ४ येथील र)ते
१९६
पन
ु : डांबरकरण व पन
ु : #वकसन
करणे

कामाची
मुदत

कामाची अंदाजे
रकम

अथशष

वगlकरण ्
CE20A1252+

२ म6हने

686,500.00

३ म6हने

3,149,938.00

CE20A1259/A9228

३ म6हने

2,449,838.00

CE20A1259/A9277

E.. ५५ अ व ब वडगांव ब.ु
मधील #व#वध 6ठकाणी व
मा8ती मं6दर, वडगांव फाटा,
जाधवनगर, राजगाडन गUल .
१,२ भैरवनाथ मं6दर ते #वलास
१९७
दांगट यांचे घर, महे श गॅलेसी
डी पी र)ता व वडगांव
पWरसरात यु ट डPलु ट
पQदतीने र)ते करणे (फत
पो)ट ट डर क=)Uटं =सी साठ:)

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

ठे केदाराचे नाव

टके
कमी/जा)त

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

गणेश कांबळे

योगेMवर असो.

49.993 टके

३६ म6हने

शैलN काथवटे

मे.सनशाईन ह चस

3.39 टके
कमी

3,043,155.10

३६ म6हने

शैलN काथवटे

मे.सनशाईन ह चस

3.39 टके
कमी

2,366,778.49

द4ता/य गरड

0.98 टके
एनहायरोसेफ क=)लटं ट
कमी

54,461,000.00

५.५० कोट

343,298.06

E. . ३४ ब मयुर कॉलनी
१९८ करमरकर पथ येथे यु ट डPलु
ट पQदतीने कॉ3ट करणे

३ म6हने

4,249,759.00

CE20A1262/SA
15-161

६० म6हने

बागवान

स_गुe क=)J.कं.ल21.99 टके

3,315,237.00

Eभाग . ४ अ मधील
E%तकनगर ते 6टंगरे नगर रोड,
आदश नगर व जाधवनगर
१९९
येथील र)ते यु ट डPलु ट
पQदतीने र)ते कॉ3टकरण
करणे

४ म6हने

8,999,420.00

CE20A1262/SA
15-14+

६० म6हने

सह
ु ास अलभर

मे. राधालrमी क=)J
22.40 टके

6,983,549.92

वक ऑडर
मांक

162 8.12.16

217 30.12.16

203 26.12.16

210
29.12.16

311
11.01.17

ट डर
.

कामाचे नाव

कामाची
मुदत

कामाची अंदाजे
रकम

पुणे शहरातील घोले रोड व
औंध .ेT/य कायालयांतगत
कॉ3ट व डांबर र)4याचे रोड
२००
मे=टे न=स ् हॅ न _वारे वा#षक
दे खभाल द8
ु )ती #वषयक कामे
करणे

१२ म6हने

19,999,959.00

पण
ु े शहरातील 6टळकरोड
.ेT/य कायालयांतगत कॉ3ट
व डांबर र)4याचे रोड
२०१
मे=टे न=स ् हॅ न _वारे वा#षक
दे खभाल द8
ु )ती #वषयक कामे
करणे

१२ म6हने

पुणे शहरातील कgढवा वानवडी
व Tबबवेवाडी .ेT/य
कायालयांतगत कॉ3ट व
२०२
डांबर र)4याचे रोड मे=टे न=स ्
हॅ न _वारे वा#षक दे खभाल
द8
ु )ती #वषयक कामे करणे

अथशष

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

ठे केदाराचे नाव

टके
कमी/जा)त

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

वक ऑडर
मांक

RE20B115

१२ म6हने

Eशांत म6हंNकर

मे. सQद#वनायक 19.45 टके

16,109,966.97

305
11/1/17

19,999,959.00

RE20B115

१२ म6हने

द4ता/य टकले

सQद#वनायक क=)J
12.1 टके कमी

17,579,963.93

304
11/1/17

१२ म6हने

19,999,959.00

RE20B115

१२ म6हने

गणेश कांबळे

एस अॅ=ड जे TबUडकॉन
10.9999 टके

17,799,983.51

पुणे शहरातील हडपसर व ढोले
पाटल .ेT/य कायालयांतगत
कॉ3ट व डांबर र)4याचे रोड
२०३
मे=टे न=स ् हॅ न _वारे वा#षक
दे खभाल द8
ु )ती #वषयक कामे
करणे

१२ म6हने

19,999,959.00

RE20B115

१२ म6हने

गोपाळ भंडार

जय शव शंकर क=)J
11.99 टके कमी

पुणे शहरातील कोथ8ड व
वारजे- कवbनगर .ेT/य
कायालयांतगत कॉ3ट व
२०४
डांबर र)4याचे रोड मे=टे न=स ्
हॅ न _वारे वा#षक दे खभाल
द8
ु )ती #वषयक कामे करणे

१२ म6हने

19,999,959.00

RE20B115

१२ म6हने

Eदप हWरदास

सQद#वनायक क=)J
16.17

टके

251
04.01.17

218 30.12.16

16,765,965.63

302
11/1/17

ट डर
.

कामाचे नाव

कामाची
मुदत

कामाची अंदाजे
रकम

अथशष

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

पुणे शहरातील येरवडा व
नगररोड .ेT/य कायालयांतगत
कॉ3ट व डांबर र)4याचे रोड
२०५
मे=टे न=स ् हॅ न _वारे वा#षक
दे खभाल द8
ु )ती #वषयक कामे
करणे

१२ म6हने

19,999,959.00

RE20B115

१२ म6हने

सह
ु ास अलभर

पुणे शहरातील कसबा #वaामबाग .ेT/य
कायालयांतगत कॉ3ट व
२०६
डांबर र)4याचे रोड मे=टे न=स ्
हॅ न _वारे वा#षक दे खभाल
द8
ु )ती #वषयक कामे करणे

१२ म6हने

19,999,959.00

RE20B115

१२ म6हने

पुणे शहरातील सहकारनगर व
धनकवडी .ेT/य
कायालयांतगत कॉ3ट व
२०७
डांबर र)4याचे रोड मे=टे न=स ्
हॅ न _वारे वा#षक दे खभाल
द8
ु )ती #वषयक कामे करणे

१२ म6हने

19,999,959.00

RE20B115

३ म6हने

5,599,994.00

३ म6हने

६ म6हने

Eभाग . ४० Pलू नाईल हॉटे ल
२०८ ते #वधानभवन र)ता पुण
डांबरकरण करणे
मालधका चौक ते नवीन
िजUहा पWरषद र)ता
२०९
पन
ु : डांबरकरण व पन
ु : #वकसन
करणे
हॉट मस Hलॅ =ट येरवडा
जयजवान नगर येथील सीमा
२१० भंतीची उं ची वाढ#वणे व
अंतगत #व#वध #वकासाची कामे
करणे

ठे केदाराचे नाव

मोतीलाल धत
ु
सॅ=ड अॅ=ड
)टोन Eा.ल.

टके
कमी/जा)त

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

वक ऑडर
मांक

7.53 टके कमी

18,493,962.09

244
03.01.17

राहूल रसाळे

सQद#वनायक क=)J
9.99 टके कमी

18,001,963.10

303
11/1/17

१२ म6हने

स`चन बागडे

एस अॅ=ड जे TबUडकॉन
6.9999 टके

19,575,959.86

250
04.01.17

CE20A1259/A9223

३६ म6हने

शैलN काथवटे

मे.सनशाईन ह चस2.19 टके कमी

5,477,354.13

9,449,966.00

CE20A1259/A9288

३६ म6हने

शैलN काथवटे

मे.पेह वे क=)J Eा1.49 टके कमी

9,309,161.51

1,991,135.00

RE20B106

१२ म6हने

राजN नगरे

16.99
सुराणा नर N फुलचंद
टके कमी

1,652,841.16

216 30.12.16

205 26.12.16

241
03.01.17

ट डर
.

कामाचे नाव

Eभाग . १२ ब मQये खैरेवाडी
२११ येथे #व#वध 6ठकाणी jाउटंगची
कामे करणे

कामाची
मुदत

कामाची अंदाजे
रकम

अथशष

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

ठे केदाराचे नाव

टके
कमी/जा)त

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

३ म6हने

2,499,933.00

CE20A1249/SA
6-14

३६ म6हने

#वजय पाटल

मे. जॅ गसन TबUडकॉन
5.8 टके कमी

2,354,936.89

३ म6हने

2,499,933.00

CE20A102/SA252

३६ म6हने

#वजय पाटल

मे. जॅ गसन TबUडकॉन
3.8 टके कमी

2,404,935.55

२.०० कोट

संदेश शकb

एनहायरोसेफ क=)लटं
1.98ट टके कमी

19,604,000.00

२१४ डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर र)ता

१२ कोट

शैलN काथवटे

नोबेल इ=Jे )ट क=सल6टं
1.74 ग
टके कमी

117,912,000.00

साउथ मेन रोड, कोरे गाव पाक
२१५ नॉथ मेन रोड गUल . ७ ते
कUयाणीनगर पल
ू , कोरे गाव पाक

३ कोट

शैलN काथवटे

मे.पेहटे क क=)लटं0ट.72 टके कमी

29,784,000.00

२१६ लोकमा=य 6टळक र)ता (डांबर)

२७ कोट

राहूल रसाळे

2.66टटके कमी
मे. स.िह.कांड क=)लटं

222,818,000.00

२१७ लाल बहादरू शा)/ी र)ता

१८ कोट

राहूल रसाळे

मे. स.िह.कांड क=)लटं
3.42टटके कमी

173,844,000.00

Eभाग . ३७ ब लrमी र)ता,
२१८ 6टळक चौक ते समाधान चौक
संपूण सश
ु ोभकरण करणे

१.५ कोट

राहूल रसाळे

नोबेल इ=Jे )ट क=सल6टं
1.77 ग
टके जा)त

15,265,500.00

Eभाग . १२ ब मQये आनंद
२१२ यशोदा येथे jाउटंग करणे व
डांबरकरण करणे
E.. २९ अ मधील #व#वध
२१३ 6ठकाणी र)ते यु ट डPलु ट
पQदतीने कॉ3ट करणे

अॅलेस कॉनर ते पंचहौद टॉवर
२१९ ते शतळादे वी चौका पयतचा
र)ता पन
ु : डांबरकरण करणे

६ म6हने

3,149,183.00

CE20A1259/A9202

३६ म6हने

)नेहा वाघचौरे

6ट.जी.धमाणी

7.31 टके कमी

2,918,977.72

क)तरु े चौक ते घोरपडे पेठ
२२० पोलस चौक3 पयतचा र)ता
पन
ु : डांबरकरण करणे

६ म6हने

3,149,183.00

CE20A1259/A9201

३६ म6हने

)नेहा वाघचौरे

6ट.जी.धमाणी

7.31 टके कमी

2,918,977.72

६ म6हने

2,999,548.00

CE20A884/SA1
0-38

३६ म6हने

)नेहा वाघचौरे

अमत ऐंटरEाईजेस3.02 टके कमी

2,908,961.65

२२१

Eभाग . ४८ अ मQये #व#वध
#वकासाची कामे करणे

वक ऑडर
मांक

221 30.12.16

222 30.12.16

292 10/1/17

293 10/1/17

194 26.12.16

ट डर
.

कामाचे नाव

कामाची
मुदत

कामाची अंदाजे
रकम

अथशष

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

ठे केदाराचे नाव

टके
कमी/जा)त

22.05 टके

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

Eभाग . ४७ अ येथील Eेसडट
हॉटे ल ते मनपा ह_द (पन
ु ा
२२२ कॉलेज) र)4याचे
कॉ3टकरणाचे उवWरत काम
करणे

६ म6हने

2,999,975.00

CE20A1262/SA
15-246

६० म6हने

)नेहा वाघचौरे

मे.#Eतम क=)J.

Eभाग . ६ अ मQये मुंबई
पुणे रोड येथे डांबरकरण करणे

२ म6हने

2,549,999.00

CE20A102/SA232

३६ म6हने

#वर N 6टळे कर

मे. अजवानी इ=ा 1.10 टके कमी

2,521,949.01

Eकाश पवार

एनहायरोसेफ क=)लटं
0.97ट टके कमी

69,321,000.00

२२३

E.. ६८ तळजाई पWरसरामQये
२२४ #व#वध #वकासाची व
त_नुषं`गक कामे करणे

७ कोट

2,338,480.51

Eभाग . ४६, शवरकर र)ता
२२५ जांभूळकर गाडन शेजारल
र)ता पन
ु : डांबरकरण करणे

६ म6हने

2,288,413.00

CE20A1259/A9233

३६ म6हने

रो6हदास दे वडे

कृ&णाई इ=ा)टचर
5.50 टके कमी

2,162,550.29

Eभाग . ४६ रामटे कडी
२२६ इंड)Jयल र)ता
पन
ु :डांबरकरण करणे

६ म6हने

3,149,991.00

CE20A1259/A9234

३६ म6हने

रो6हदास दे वडे

मे. मोतीलाल धुत
14.33
सॅ=ड अॅ=ड
टके कमी
)टोन Eा ल

2,698,597.29

६ म6हने

1,749,932.00

CE20A1259/A9236

३६ म6हने

रो6हदास दे वडे

कृ&णाई इ=ा)टचर
5.50 टके कमी

1,653,685.74

Eभाग . ४६ सोलापुर र)ता
एस आर पी चौक ते हे लन
२२८
zकलर र)ता पन
ु : डांबरकरण
करणे

६ म6हने

1,749,932.00

CE20A1259/A9229

३६ म6हने

रो6हदास दे वडे

कृ&णाई इ=ा)टचर
5.50 टके कमी

1,653,685.74

सारसबाग मु1य पथ कोठ:साठ:
आवMयकते नुसार मजुर कुशल
२२९ व अकुशल, रोलर >ाईहर, पेहर
>ाईहर व इतर सेवकवग
पुर#वणे - भाग १

६ म6हने

867,496.00

RE20B106

१२ म6हने

ं े
अ%नल शद

२२७

जांभळ
ु कर मळा गाडन जवळील
र)ते पन
ु : डांबरकरण करणे

मे.हे मंत ह शहा 14.99 टके

997,533.65

वक ऑडर
मांक

249
04.01.17

233 02.01.16

202 26.12.16

192 26.12.16

150
30.11.2016

ट डर
.

कामाचे नाव

कामाची
मुदत

कामाची अंदाजे
रकम

अथशष

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

RE20B106

१२ म6हने

ं े
अ%नल शद

मे.हे मंत ह शहा 14.99

६० म6हने

aमीक शेवते

मे. वॉटर पी मोर इंिट
ज के कमी

296
11/1/17

मे. Eतु ए=टरEाईजेस28.05 टके

198
26.12..16

ठे केदाराचे नाव

टके
कमी/जा)त

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

सारसबाग मु1य पथ कोठ:साठ:
आवMयकते नस
ु ार मजरु कुशल
२३० व अकुशल, रोलर >ाईहर, पेहर
>ाईहर व इतर सेवकवग
पुर#वणे - भाग २

६ म6हने

पुणे मनपा ह_दतील र)4यांचे
सेट ऑडीट करणेबाबत तn
२३१
सUलागारांची नेमणुक करणे
(बी--२ प दत))

९ म6हने

CE20A1264/A1
7-1

स.न. २४ धानोर मा8ती खंडु
6टंगरे यां9या बंगUया पासन
ु
(शेवंती व)ती) ते मुंजोबा व)ती,
२३२ मतल आक #व)टा या
गह
ृ EकUपा9या आगोदर पयत
१८ मी डी. पी. र)ता करणे भाग१

४ म6हने

CE20A1249/SA
9,999,764.10
6-174

६० म6हने

योगीता धो/े

२३३

E. . १ ब (धानोर) मधील
#व#वध र)ते कॉ3टकरण करणे

३ म6हने

3,999,987.12

CE20A102/SA210

६० म6हने

योगीता धो/े

२३४

Eभाग . ५३ ब मQये #व#वध
#वकास कामे करणे

४ म6हने

2,999,630.00

CE20A884/SA1
0-54

३६ म6हने

द4ता/य गरड

मे. स_गु8 क=)J. 7.77 टके कमी

2,766,558.75

Eभाग . २४ मQये )टे नलेस
२३५ )टल बोलाड पुर#वणे, बस#वणे
व वाहतुक संबंधी कामे करणे

३ म6हने

3,998,855.00

वगlकरणाने
उपलPध

१२ म6हने

भावना जाडकर

26.26टके
मोहनी एंटरEायजेस
कमी

2,948,755.68

Eभाग . ६३ ब मQये #व#वध
6ठकाणचे र)ते #वकसीत करणे

३ म6हने

4,249,982.00

वगlकरणाने
उपलPध

३६ म6हने

पi
ृ वीराज नाईक

मे के.जी.TबUडर

7.99 टके कमी

3,910,025.94

२ म6हने

2,997,899.00

CE20A1262/SA
15-457

६० म6हने

`गरष लgढे

गजानन क=Jशन

25.02टके
कमी

2,247,824.67

२३६

E. . ७२ ब २७६ ओटा,
२३७ साईनगर, येथील र)ते
कॉ3टकरण करणे

867,496.00

टके

997,533.65

7,194,830.27

वक ऑडर
मांक

149
30.11.2016

टके कमी
237 03.01.16

284
09.01.17
206 26.12.16

238 03.01.16

ट डर
.

कामाचे नाव

कामाची
मुदत

कामाची अंदाजे
रकम

अथशष

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

Eभाग . ३१ मधील स.नं.
२३८ २५/१ मधील र)ता #वकसीत
करणे

६ म6हने

2,999,892.00

CE20A1249/SA
6-178
वगlकरणाने

३६ म6हने

राहूल %तखे

Eभाग . ४५ अ मQये #व#वध
२३९ 6ठकाणी गUल बोळ कॉ3ट
करणे व Pलॉक बस#वणे

४ म6हने

वगlकरण
3,999,661.00 FE14A101/SF1245

६० म6हने

Eभाग . ४५ अ सयद नगर
२४० `चंतामणीनगर पWरसरात
कॉ3ट करणे व Pलॉक बस#वणे

४ म6हने

वगlकरण
3,998,336.00 FE14A101/SF1246

Eभाग . ४५ अ मQये #व#वध
२४१ 6ठकाणचे र)ते कॉ3टकरण
करणे व डांबरकरण करणे

४ म6हने

3,499,081.00

३ म6हने

२४२

२४३

२४४

२४५
२४६

Eभाग . ४२ ब मQये इं6दरा
वसाहत माकbडेय नगर शेख
गUल येथील र)ते कॉ3ट
करणे
Eभाग . ४५ अ रामटे कडी
इंड)J इ)टे ट ते वाडकरमळा
ओढयालगत १८ मी र)ता
तयार करणे
Eभाग . ४५ अ महं मदवाडी
स.न. ५८, ५९ पासन
ू वानवडी
sखंडीपयत र)ता तयार करणे
Eभाग . ४५ अ हडपसर स.न.
६४ येथे डी पी र)ता तयार
करणे
Eभाग . ४५ अ मQये #व#वध
#वकास कामे करणे

ठे केदाराचे नाव

टके
कमी/जा)त

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

वक ऑडर
मांक

3.86टके
T/मुतl )टोन मेटल
कमी

2,884,096.16

हनम
ु ंत खलाटे

मे. स_गु8 क=)J. 21.22 टके

3,150,932.94

६० म6हने

हनम
ु ंत खलाटे

मे. आयन क=)J. 22.99 टके

3,078,758.70

CE20A1262/SA
15-540

६० म6हने

हनम
ु ंत खलाटे

मे. सनशाईन ह चस16.29 टके

2,929,080.71

247
03.01.17

2,999,253.00

CE20A1262/SA
15-210

६० म6हने

हनम
ु ंत खलाटे

मे. मोतीलाल धत
ु सॅ3=डटके कमी

2,909,275.41

312
11.01.17

३ म6हने

2,499,115.00

CE20A102/SA2311

६० म6हने

हनम
ु ंत खलाटे

मे. गणेश एटरEाईजे18.18
स
टके

2,044,775.89

285
09.01.17

३ म6हने

2,499,338.00

CE20A102/SA2313

६० म6हने

हनम
ु ंत खलाटे

मे. गणेश एटरEाईजे18.18
स
टके

2,044,958.35

287
09.01.17

३ म6हने

2,499,561.00

CE20A102/SA2314

६० म6हने

हनम
ु ंत खलाटे

मे. गणेश एटरEाईजे18.18
स
टके

2,045,140.80

286
09.01.17

५ म6हने

9,999,537.00

CE20A884/SA1
0-120

६० म6हने

हनम
ु ंत खलाटे

Cancelled

टके कमी

258
05.01.17

232 02.01.16

ट डर
.

कामाचे नाव

संहगड रोड वडगाव ब.ु स.न.
३० पासन
ु प.ु ल. दे शपांडे
उदयानपयत ७.५० मी 8ं दचा
२४७
डी पी र)ता कॅनॉलकडेने
#वकसीत करणे (भाग-२ चेनेज
२/००० ते ३/६००)
कgढवा खुद स.न. ४अ कमेला
२४८ येथील डी.पी. र)ता #वकसीत
करणे
Eभाग . ७अ मQये #व#वध
6ठकाणी पावसाळी लाईन
२४९
टाकणे व पावसाळी च बस ची
द8
ु )ती करणे
Eभाग . २७ ब मQये #व#वध
6ठकाणी यु ट डPलु ट
२५०
पQदतीने र)ते कॉ3ट करणे व
त_नुषं`गक कामे करणे

कामाची
मुदत

कामाची अंदाजे
रकम

अथशष

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

ठे केदाराचे नाव

टके
कमी/जा)त

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

१८ म6हने

197,351,239.00

CE20A102/A21427+

६० म6हने

संदेश शकb

मे. %नखील क=)J. 18.40 टके

161,038,611.02

१२ म6हने

14,999,981.00

CE20A1249/SA
6-169

६० म6हने

पi
ृ वीराज नाईक

मे. स_गु8 क=)J. 22.21 टके

11,668,485.22

३ म6हने

1,718,763.00

CE20E101/SF14

३६ म6हने

#वर N 6टळे कर

मे. योहार इिज%नअरस
24.72
् टके

1,293,884.78

३ म6हने

4,249,823.00

CE20A1262/SA
15-531

६० म6हने

संदेश शकb

मे. स_गु8 क=)J.

21.99
टके कमी

3,315,286.92

वक ऑडर
मांक

166 9.12.16

197 26.12.16

246
03.01.17

ट डर
.

कामाचे नाव

E.. ५३ ब मQये #व#वध
२५१ 6ठकाणी र)ते डांबरकरण व
कॉ3टकरण करणे

ं े पूल ते
Eभाग . ३१ अ शद
खान व)ती, रामनगर व वारजे
२५२
गावठाण ते खानव)ती कॅनॉल
र)ता पेहरणे डांबरकरण करणे
२५३

Eभाग . ५३ ब मधील 6हंगणे
मु1य र)ता #वकसीत करणे

कामाची
मुदत

कामाची अंदाजे
रकम

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

६ म6हने

CE20A1262/SA
15-307
CE20A1262/SA
15-312
CE20A1262/SA
15-311
CE20A102/SA2181
CE20A1249/SA
6-69
CE20A1249/SA
6-88
52,499,906.00 CE20A102/SA2174
CE20A102/SA2178
CE20A102/SA2179
CE20A102/SA2176
CE20A102/SA2175
CE20A1262/SA
15-309
CE20A1262/SA
15-310

६० म6हने

द4ता/य टकले

10.26
मे. कृ&णाई इ=ा Eा
टके कमी

47,113,415.64

४ म6हने

CE20A1249/SA
6-184
6,374,745.00
CE20A1249/SA
6-185

३६ म6हने

राहूल %तखे

10.26
मे. कृ&णाई इ=ा Eा
टके कमी

6,128,679.84

259
05.01.17

३ म6हने

2,999,734.00

CE20A102/SA2322 वगlकरण

६० म6हने

द4ता/य गरड

मे. जॅ गसन TबUडकॉन
10.8 टके कमी

2,675,762.72

243
03.01.17

अथशष

ठे केदाराचे नाव

टके
कमी/जा)त

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

वक ऑडर
मांक

212 29.12.16

ट डर
.

२५४

कामाचे नाव
Eभाग . ५३ ब मQये
#वलवाडी मंदरा समोरल
र)ता यु ट डPलु ट पQदतीने
कॉ3टकरण करणे
E.. ४१ बसेरा कॉलनी व
बालाजीनगर येथे र)ता कॉ3ट
करणे
Eभाग . ५७ अ #व#वध
6ठकाणी यु ट डPलु ट र)ते
करणे
E. . ६९ अ मQये #व#वध
#वकास कामे करणे. (द4त
मं6दर ते चैत=य हॉटे ल रा)ता
कॉ3टकरण करणे)
E. . ४९ अ मQये बोहर आळी
र)ता य.ु ट. डPल.ु ट पQदतीने
कॉ3ट करणे

कामाची
मुदत

कामाची अंदाजे
रकम

अथशष

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

ठे केदाराचे नाव

टके
कमी/जा)त

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

वक ऑडर
मांक

236 03.01.16

४ म6हने

6,999,994.00

वगlकरण

६० म6हने

द4ता/य गरड

६ म6हने

7,582,192.00

CE20A1262/SA
15-200

६० म6हने

ं े
अभय शद

८ म6हने

2,549,871.00

CE20A1262/SA
15-541

६० म6हने

स`चन बागडे

६ म6हने

7,499,853.00

वगlकरणाने
उपलPध

६० म6हने

kयोती वेदपाठक

२ म6हने

1,992,882.00

CE20A1262/SA
15-544

६० म6हने

राहूल रसाळे

मे. %नखील क=)J.

2.20 टके
कमी

1,949,038.59

E. . ३७ ब लrमी र)ता,
२५९ 6टळक चौक ते समाधान चौक
संपुण सश
ु ोभकरण करणे

४ म6हने

14,990,312.90

CE20B102/ST218

३६ म6हने

राहूल रसाळे

15.16
मे. अभजीत एटरEाईजेस
टके कमी

12,717,781.46

248
03.01.17

E. . ३८ ब मQये #व#वध
#वकास कामे करणे

३ म6हने

4,999,845.00

CE20A884/SA1
0-411

६० म6हने

राहूल रसाळे

अमत ऐंटरEाईजेस3.20 टके कमी

4,839,849.96

245
03.01.17

५ वषb

#वर N 6टळे कर

२५५

२५६

२५७

२५८

२६०

समला ऑzफस चौक ते राजीव
गांधी पूल, गणेशsखंड र)ता,
पाटल इ)टे ट जंशन ते
२६१ संगमवाडी व पाटल इ)टे ट
जंशन ते हॅ Wरस Ttज, पुणेमंब
ु ई र)ता येथे eंदकरण
करणे. बी.आर.ट.माग #वकसीत
करणे व इतर त_नष
ु ं`गक कामे
करणे.

३६ म6हने
(पावसाळा
कालावधी
ध8न)

CE20A1263/A1
6-1
CE20A1263/A1
1,655,317,274.00
6-2
CE20A1263/A1
6-3

मे. आर ट दाते

22.01 टके

मे. राधालrमी क=)J
18 टके कमी

शारदा क=)J.

21.54टके
कमी

मे.स_गुe क=)J. 21.22 टके

मे. %नखील क=)J.

9.40 टके
कमी

5,459,295.32

6,217,397.44

321
03.03.17

2,000,628.78

278
09.01.17

5,908,384.19

1,499,717,450.24

219 30.12.16

214 29.12.16

ट डर
.

कामाचे नाव

कामाची
मुदत

कामाची अंदाजे
रकम

अथशष

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

ठे केदाराचे नाव

टके
कमी/जा)त

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

स.नं. 24 धानोर माeती खंडू
6टंगरे यां9या बंगUया पासन
ू
(शेवंतीव)ती) ते मुंजोबा व)ती,
२६२ म4तल आक #व)त या
गह
ृ EकUपा9या आगोदर पयmत
18 मी. ड.पी.र)ता #वकसीत
करणे (भाग-2)

३ म6हने

4,999,989.32

CE20A1249/SA
6-174

60 म6हने

यो`गता धोतरे

22.76
मे. aी योगेश क=)J
टके कमी

3,861,661.75

आळं द चौक ते आंबेडकर
सोसायट चौक येथील (लप
ू
२६३
रोड) येथील फुटपाथ #वषयक व
र)ता दभ
ु ाजक बस#वणे.

४ म6हने

4,458,167.00

CE20A103/A13111

12 म6हने

यो`गता धोतरे

मे. E#वण क=)J.

15.96
टके कमी

3,746,643.55

Eभाग .५ ब मधील धानोर
२६४ स.नं. ३६ सुरभी टाउन शप
ं
मQये र)ता कॉ3ट
करणे.

३ म6हने

4,999,990.55

60 म6हने

यो`गता धोतरे

मे. राधालrमी
क=)J

23.40
टके कमी

3,829,992.76

६० म6हने

राहूल सोरटे /स`चन
बागडे

६० म6हने

भावना जाडकर

१२ म6हने

राहूल %तखे

पुणे सातारा र)4यावरल
)वारगेट चौक ते का/ज चौक
२६५ बी.आर.ट. मQये सध
ु ारणा व
फुटपाथ व सायकल Jॅ क
#वषयक कामे करणे.

२४ म6हने

E.. १३ ब शवाजी नगर रे Uवे
)टे शन पWरसर,को6हनुर
२६६
इ)टे ट,मुळा रोड,भैयावाडी येथे
ं
कॉ3टकरण
करणे.

९ म6हने

वारजे कवbनगर .ेT/य
कायालय ह ीतील र)4यावरल
२६७
ख]डे दe
ु )ती इ4याद
तदनुषं`गक कामे करणे.

६ म6हने

CE20A1263/A1
6-6
CE20A1263/A1
6-4
745,407,433.00
CE20D170/SL114
CE20A103/A13111
CE20A103/SA1
3-182
CE20A1262/SA
15-56
25,984,673.00
CE20A1262/SA
15-485
FE14A101/SG123

1,999,953.00

RE20B120/R12105

मे. एम बी पाटल क
5.05
ं
टके कमी

707,764,357.63

वक ऑडर
मांक

271
06.01.17

291 10/1/17

320
03.03.17

235 02.01.16

मे. मयुर क=)J

18.10
टके कमी

21,281,447.19

264
06.01.17

मे. शवराज क=)J

24.23
टके कमी

1,515,364.39

283
09.01.17

ट डर
.

कामाचे नाव

कामाची
मुदत

कामाची अंदाजे
रकम

अथशष

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

६० म6हने

राहूल %तखे

E..३० ब मधील एन.डी.ए. येथे
शवणे गावाकडे जाणा-या
२६८
र)4यावर गणपती माथा वारजे
येथे कUहट बांधणे.

६ म6हने

E..६१ ब मधील केदार पंप
ते कामठे उ_यान, कामठे
उ_यान कॉनर ते jीन
पॅराडाईज TबUडींग, )टे प इन
हॉटे ल ते मधू
ऑटोमोबाईल,वाघजाई मं6दर ते
राजीव गांधी नगर बस)टॉप,
लोहर सटाडेल ते
आझादनगर आरोuय कोठ:,
जगताप चौक ते महादजी
ं े छा/ी, सकल चौक ते
शद
साळुंके #वहार र)ता उवरत
२६९
र)ता,सकल चौक ते
आझादनगर कोठ:,मचमोर चौक
ते गंगा सॅटेलाईट, शांतीनगर
कॉनर ते एस.आर.पी.एफ.jप
ु
नं.२ (अलंकार लॉ=स),जगताप
चौक ते जांभुळकर
चौक,एच.डी.एफ.सी. कॉनर ते
मचमोर चौका पयmत, फुटपाथ
करणे,डांबरकरण करणे तसेच
सश
ु ोभकरण करणे व
त_नष
ु ं`गक #व#वध #वकासाची
कामे करणे.

१२ म6हने

35,164,616.00

वगlकरणाने
उपलPध

२४ म6हने

E.. ६१ अ नताशा एनलेह
२७० येथील नालेगाडन जवळील पुल
eंद कeन फुटपाथ करणे.

6 म6हने

3,039,914.00

वगlकरणाने
उपलPध

60 म6हने

6,553,639.00 CE20E101/F1-1

ठे केदाराचे नाव

टके
कमी/जा)त

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

वक ऑडर
मांक

24.12
टके कमी

4,972,901.27

269
06.01.17

aमीक शेवते

8.99 टके
मे. जॅ गसन TबUडकॉन
कमी

32,003,317.02

252
04.01.17

aमीक शेवते

7.89 टके
मे. कृ&णाई इ=ा Eा
कमी

2,800,064.78

मे. ओम क=)J

234 02.01.16

ट डर
.

कामाचे नाव

कामाची
मुदत

कामाची अंदाजे
रकम

2 म6हने

कायकार अभयंता झोन .६
यांचे काय.े/ातील नगररोड
.ेT/य कायालया9या अंतगत
२७२ पाणीपुरवठा >ेनेज लाईन
#व#वध केबल कंपनी
यां9याकडून झालेUया र)ता
खोदाई वर Wरइ=)टे टम ट करणे.

१२ म6हने

9,999,947.00

६ म6हने

4,249,987.00

३ म6हने

६ म6हने

E.. ४७ अ मQये #व#वध
#वकासाची कामे करणे.
E..३६ ब मधील भारती
%नवास चौकात मा)टक करणे
२७४
व पWरसरातील गUयांमQये
डांबरकरण करणे.
कायकार अभयंता (पथ) . ६
यांचे काय.े/ातील हडपसर,
नगररोड, वडगाव शेर, येरवडा
.े/ीय कायालय अंतगत व
२७५
पWरसरा मQये #व#वध कंप=या
व सQया माफत करLयात
आलेUया खोदकामाचे
Wरइन)टे टम ट करणे

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

ठे केदाराचे नाव

टके
कमी/जा)त

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

वक ऑडर
मांक
229 02.01.17

पुणे-मुंबई र)4यावर डहायडर
२७१ बस#वणे व त_नुषं`गक कामे
करणे.

२७३

अथशष

CE20A102/A21402+

12 म6हने

#वर N 6टळे कर

मे. #वजय क=)J

१२ म6हने

योगीता धोतरे

मे. जयशवशंकर
क=)J

वगlकरणाने

६० म6हने

)नेहा वाघचौरे

मे. %नखील क=)J.

2,498,852.00

वगlकरणाने

६० म6हने

Eशांत म6हंNकर

34,999,623.00

RE20B120/R12106

१२ म6हने

सह
ु ास अलभर

999,150.00

21.99
टके कमी

28.81
टके कमी

779,436.92

7,118,962.27

317
03.03.17

8.50 टके
कमी

3,888,738.11

325
22.03.17

18.80
मे. जॅ गसन TबUडकॉन
टके कमी

2,029,067.82

266
06.01.17

28.90
टके कमी

24,884,731.95

277
09.01.17

बी एन चहाण

ट डर
.

कामाचे नाव

कामाची
मुदत

E.. २५ ब हनम
ु ान नगर
गोलंदाज चौक ते मा8ती मंदर,
साईबाबा मंदर ते संगLणा
म/ मंडळ आsण मंजाळकर
२७६ चौक ते गोलंदाज चौक ते
होमीभाभा हॉ)पीटल व
पी.एम.सी. कॉलनी पWरसरातील
अंतगत र)ते य.ु ट.डPल.ु ट.
पQदतीने कॉ3टकरण करणे

कामाची अंदाजे
रकम

अथशष

डफेटह
लायबलेट #परयड

२.५७ कोट

क%न&ठ अभयंता

Eशांत म6हंNकर

ठे केदाराचे नाव

टके
कमी/जा)त

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

वक ऑडर
मांक

मे. एनहायरोसेफ क=सलटं
1.24 ट
टके कमी

25,381,320.00

मे. मोतीलाल धुत
23.03
सॅ=ड अॅ=ड
टके कमी
)टोन Eा ल

38,469,042.58

300
11/1/17

273
09.01.17

सस
ु ते पाषाण यांना जोडणाया स.नं. १३४, १३५, १३६, १३७,
१३८, १४० पाषाण या
२७७
मळकतीमधन
ु जाणा-या ३६
मी डी पी रोडचे डांबरकरण
कॉ3टकरण करणे

६ म6हने

49,979,268.00

CE20A102/SA2296

६० म6हने

#वजय पाटल

E. . २९ अ मधील #व#वध
२७८ 6ठकाणी र)ते यु ट डPलु ट
पQदतीने कॉ3ट करणे

६ म6हने

19,568,538.00

CE20A1262/SA
15-532

६० म6हने

संदेश शकb

मे. स_गु8 क=)J.

24.87
टके कमी

14,701,842.60

कायकार अभयंता . २ (पथ)
यांचे काय.े/ातील कgढवा
वानवडी .े/ीय
२७९
कायालयांतगतचे E. . ६१ व
६२ मधील दे खभाल द8
ु )तीची
व त_नुषंगीक कामे करणे

९ म6हने

999,675.00

RE20B120/R12114

१२ म6हने

`गरष लgढे

2.77 टके
मे. aी%नवास क=)J
कमी

971,984.00

अHपर डेपो ते ह आय ट
२८० हॉ)टे ल (पासलकर चौक) र)ता
#वकसीत करणे

६ म6हने

12,595,090.00

CE20A1259/A9281

६ म6हने

`गरष लgढे

21.04
मे. राधालrमी क=)J
टके कमी

9,945,083.06

209 28.12.16

319
03.03.17

ट डर
.

कामाचे नाव

कामाची
मुदत

कामाची अंदाजे
रकम

अथशष

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

कायकार अभयंता . ६ यांचे
काय.े/ातील येरवडा व
नगररोड (वडगावशेर) .े/ीय
२८१ कायालया अंतगत र)4यांचे
खा4याकडील डांबर माल
वाप8न ख]डे बुज#वणे व
पॅचवकची कामे करणे

४ म6हने

4,999,644.00

RE20B120/R12106

१२ म6हने

सह
ु ास अलभर

E. . ४७ ब मQये #व#वध
#वकासाची कामे करणे

६ म6हने

9,978,830.30

वगlकरणाने
उपलPध

१२ म6हने

समरन #परजादे

२८२

समला ऑzफस चौक ते राजीव
गांधी पुल, औंध, गणेश sखंड
र)ता, पाटल इ)टे ट जंशन ते
संगमवाडी व पाटल इ)टे ट
जंशन ते हॅ Wरस tीज पुणे२८३ मुंबई र)ता पयत येथे र)ता
eंदकरण करणे, बीआरट माग
#वकसीत करणे व इतर
त_नुषं`गक कामे करणे
(कामाचे तांT/क नकाशे GFC
DRAWINGS वगळून)

१५३.५७ कोट

पुणे सातारा र)4यावरल
)वारगेट चौक ते का/ज चौक
बी.आर.ट मQये सध
ु ारणा व
२८४ फुटपाथ व सायकल Jॅ क
#वषयक कामे करणे (कामाचे
तांT/क नकाशे GFC DRAWINGS
वगळून)

७२.६५ कोट

घोलेरोड .े/ीय कायालय व
औंध .े/ीय कायालय येथील
२८५
र)4यावर साईनेज व
थमwHलाि)टक प ट मारणे

६ म6हने

4,999,943.05

RE20B120/R12108

१२ म6हने

ठे केदाराचे नाव

टके
कमी/जा)त

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

मे. उ4तम aीरं ग 20.50
गायकवाड क=)J टके कमी

3,974,716.98

12 टके
मे. सनराईज क=)J
कमी

8,781,370.66

#वर N 6टळे कर

मे. zएशन
इिजनीअरंग Eा
ल.

0.05 टके
कमी

1,534,932,150.00

स`चन बागडे

मे. पेहटे क
कनसलटं ट

1.00 टके
कमी

719,235,000.00

मे. ट जी धमाणी

1.22 टके
कमी

9,844,467.15

Eशांत म6हंNकर

वक ऑडर
मांक

220 30.12.16

ट डर
.

कामाचे नाव

Eभाग . ७० अ #व#वध
6ठकाणी र)ते करणे
पॅकेज नं ४ मधील जंगल
महाराज र)4याचे पन
ु # वकास व
२८७
दे खभाल द8
)ती
करणे
(पण
ु
ु े
)Jट Eोjॅम अंतगत)
२८६

कामाची
मुदत

कामाची अंदाजे
रकम

अथशष

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

वगlकरणाने
उपलPध

६० म6हने

पi
ृ वीराज नाईक

3 टके
एस अॅ=ड जे TबUडकॉन
जादा

CE20A103/A13111

६० म6हने

Eशांत म6हंNकर

19.01टके
एस अॅ=ड जे TबUडकॉन
कमी

6ट.जी.धमाणी

६ म6हने

9,998,772.00

१८ म6हने

199,936,200.89

६ म6हने

9,966,053.00

वगlकरणाने

३६ म6हने

समरन #परजादे

वारजे कवbनगर व कोथ8ड
२८९ भागातील र)ते द8
ु )त करणे व
त_नष
`
ं
गक
कामे
करणे
ु

६ म6हने

6,000,000.00

RE20B120/R12108

१२ म6हने

राहुल %तखे

पुणे मनपा9या पथ #वभागा9या
सारस बाग कोठ: माफत ढोले
पाटल .े.का हडपसर .े.का
नगररोड .े.का कgढवा वानवडी
२९०
.े.का घोलेरोड .े.का औंध
.ेT/य कायालया9या ह_द
मधील र)4याची मलंग ची
कामे करणे

६ म6हने

4,999,740.00

SE15A106

१२ म6हने

)नेहा वाघचौरे

पुणे मनपा9या पथ #वभागा9या
सारस बाग कोठ: माफत
भवानी पेठ .े.का कसबा
#वaामबागवाडा .े.का ढोले
पाटल .े.का हडपसर
२९१
.े.कायालया9या काय.े/मधे
आवMयकतेनुसार साफसफाई
करणे, माल पसरणे ख]डे
बुज#वणे व त_नुषं`गक कामे
करणे

६ म6हने

4,999,939.00

SE15A106

१२ म6हने

)नेहा वाघचौरे

२८८

Eभाग . ६० ब मधील #व#वध
6ठकाणचे र)ते डांबरकरण करणे

ठे केदाराचे नाव

टके
कमी/जा)त

1.22टके
कमी

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

वक ऑडर
मांक

10,298,735.16

282
09.01.17

161,928,329.10

263
06.01.17

9,844,467.15

27.81
मे. जय शवशंकर क=)J
टके कमी

4,331,400.00

मे. ट जी धमाणी

17.22
टके कमी

4,138,784.77

मे.
सQद#वनायक
क=)J.

8.60 टके
कमी

4,569,944.25

228 31.12.16

318
03.03.17

ट डर
.

कामाचे नाव

कामाची
मुदत

कामाची अंदाजे
रकम

अथशष

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

ठे केदाराचे नाव

टके
कमी/जा)त

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

वक ऑडर
मांक

पुणे मनपा9या पथ #वभागा9या
सारस बाग कोठ: माफत
6टळकरोड .े.का सहकारनगर
.े.का धनकवडी .े.का
Tबबवेवाडी .े.का भवानी पेठ
२९२
.े.का कसबा #वaामबाग वाडा
.े.का कोथ8ड .े.का व वारजे
नगर .े.कायालया9या ह_द
मधील र)4याची मलंग ची
कामे करणे

१२ म6हने

4,999,740.00

SE15A106

१२ म6हने

8पाल ढगे

मे. ट जी धमाणी

17.22
टके कमी

4,138,784.77

313
27.02.17

पुणे मनपा9या पथ #वभागा9या
सारस बाग कोठ: माफत
6टळकरोड .े.का सहकारनगर
.े.का धनकवडी .े.
२९३ कायालया9या काय.े/मQये
आवMयकतेनुसार साफसफाई
करणे, माल पसरणे ख]डे
बुज#वणे व त_नुषं`गक कामे
करणे

१२ म6हने

4,999,939.00

SE15A106

१२ म6हने

8पाल ढगे

मे. उ4तम aीरं ग 19.99
गायकवाड क=)J टके कमी

3,999,951.69

314
27.02.17

१२ म6हने

3,124,500.00

SE15A106

१२ म6हने

ं े
अ%नल शद

मे. T/मुतl )टोन
मेटल कंपनी

14.99
टके कमी

3,592,862.55

१२ म6हने

19,901,613.00

CE20D170/SL118

६० म6हने

योगीता धो/े

10.26टके
कृ&णाई इ=ा)टचर
कमी

17,859,707.50

पुणे महानगरपालके9या
काय.े/ामQये खा4या माफत
२९४ डांबर र)4याची कामे
करणेसाठ: पथ #वभागास पेहर
मशीन परु #वणे
E..१ ब स.नं. ९० पासन
ु
२९५ 6टंगरे नगर या 6ठकाणी
जोडणारा पुल उभारणे

272
09.01.17

ट डर
.

कामाचे नाव

पुणे महानगरपालके9या पथ
#वभगा9या येरवडा हॉटमस
Hलॅ =टकWरता भारत पेJोलयम
कॉपो.ल., 6हंद)
ू थान पेJोलयम
कॉपो. ल., इंडयन ऑईल
२९६ कॉपो.ल. यांचे मुंबई येथील
Wरफायनर मधन
ु सवलती9या
दराने ह जी ३० jेड डांबर/
एल.डी.ओ पुर#वणे (बी-२
पQदतीने) (मनपा रिज)Jे शन
अट श`थल)

कामाची
मुदत

२४ म6हने

मंब
ु ई येथील 6ह=द)
ु थान
पेJोलयम कापw.ल व भारत
पेJोलयम कापw.ल यां9या
Wरफायनर पासन
ु , मनपा9या
२९७
येरवडा हॉट मस Hलॅ =ट येथे
बाउझरने गरम डांबराची
वाहतुक करणे (बी--२ प दतीने)
(मनपा रिज)Jे शन अट श`थल)

२४ म6हने

मंब
ु ई येथील 6ह=द)
ु थान
पेJोलयम, भारत पेJोलयम
यां9या Wरफायनरपासन
ु पुणे
२९८ मनपा9या हॉट मस Hलॅ =ट
येथे एल डी ओ वाहतुक करणे
(भाग - २)((बी--२ प दतीने)
(मनपा रिज)Jे शन अट श`थल)

२४ म6हने

Eभाग . ६९ ब मQये र)ते
२९९ #वकसीत करणे व #व#वध
सध
ु ारणा #वषयक कामे करणे

४ म6हने

कामाची अंदाजे
रकम

बी 2 प\त

बी 2 प\त

9,998,640.00

अथशष

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

SE15A106

६ म6हने

राजN नगरे

ठे केदाराचे नाव

Pलॅ क गोUड
Jडस अॅ=ड
Eस,ल

टके
कमी/जा)त

टके कमी

SE15A106

१२ म6हने

राजN नगरे

मे. मरहबा रोडवेज टके कमी

SE15A106

१२ म6हने

राजN नगरे

मे. सनराईज
क=)J

वगlकरणाने
उपलPध

३६ म6हने

अमोल पुंडे

4.99टके
एस अॅ=ड जे TबUडकॉन
कमी

टके कमी

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

बी 2 प\त

वक ऑडर
मांक

267
06.01.17

307 308 309
310
8,800,000.00
11.01.17

945,000.00

9,498,807.98

253
05.01.17

ट डर
.

कामाचे नाव

कायकार अभयंता . ५ यांचे
काय.े/ातील औंध व घोले
र)ता .े/ीय कायालया अंतगत
३०० मु1य र)4याचे खा4याकडील
डांबर माल वाप8न ख]डे
बुज#वणे, पॅचवक करणे इ.
त_नष
ु ं`गक कामे करणे
Eभाग . ३२ अ मधील #व#वध
#वकास कामे करणे
Eभाग . १२ अ #व#वध
३०२
#वकास कामे करणे
Eभाग . ८ ब मQये #व#वध
३०३
#वकास कामे करणे

३०१

कामाची
मुदत

अथशष

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

RE20B120/R12105

१२ म6हने

#वजय पाटल

CE20A884/SA1
0-110
CE20A884/SA1
4,249,852.00
0-124
CE20A884/SA1
4,999,973.00
0-97

३६ म6हने

राहूल %तखे

३६ म6हने

#वजय पाटल

१२ म6हने

#वजय पाटल

RE20B106

१२ म6हने

राजेN नगरे

मे. स`चन
फॅTtकेशन

टके कमी

722,752.00

SE15A106

१२ म6हने

राजेN नगरे

मे. हे मंत ह शहा

39.3 टके
जा)त

13,929,322.64

१२ म6हने

4,999,940.00

३ म6हने

3,559,800.00

३ म6हने
३ म6हने

येरवडा हॉट मस Hला=ट
साठ: ३० टन .मता असलेल
३०४ डांबराची टाक3 पुर#वणे व
बस#वणे (बी २ प दत)) (पण
ु े
मनपा रिज'(े शन अट +श,थल))

३ म6हने

पुणे मनपा पथ #वभागाकडील
येरवडा हॉट मस Hलॅ =ट साठ:
व सारसबाग म1
ु य पथ कोठ:
३०५ साठ: आवMयकतेनुसार जे सी
बी कुशल व अकुशल सेवक
वग (पेहर >ाइहर, रोलर
>ायहर व Tबगार) पुर#वणे

१२ म6हने

पॅकेज नं ४ मधील जंगल
महारज र)4याचे पन
ु # वकास व
३०६
दे खभाल द8
ु )ती करणे (पुणे
)Jट Eोjाम अंतगत)

कामाची अंदाजे
रकम

9,999,513.74

199,936,200.89

Eशांत म6हंNकर

ठे केदाराचे नाव

मे. जयशवशंकर
क=)J

टके
कमी/जा)त

15.18
टके कमी

7.71 टके
कमी
3.10 टके
मे. %नखील क=)J.
कमी
मे. मो6हनी
6.30 टके
एटरEाईजेस
कमी
मे. 6दपक क=)J.

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

4,240,949.11

3,285,339.42
4,118,106.58
4,684,974.70

वक ऑडर
मांक

329
29.03.17

ट डर
.

कामाचे नाव

कामाची
मुदत

Eभाग . २८ ब मQये #व#वध
6ठकाणी #व#वध #वकासाची
कामे करणे अंतगत कोथ8ड
३०७
पोलस )टे शन ते सागर
कॉलनी पयत यु ट डPलु ट
पQदतीने र)ता #वकसीत करणे

कामाची अंदाजे
रकम

अथशष

डफेटह
लायबलेट #परयड

१.७० कोट

क%न&ठ अभयंता

८ म6हने

16,973,188.00

वगlकरणाने
उपलPध

६० म6हने

संदेश शकb

घोले रोड .े. कायालय अंतगत
)टे नलेस )टल बोलाड पुर#वणे,
३०९
बस#वणे व वाहतक
ु संबंधी
#व#वध कामे करणे

३ म6हने

3,998,855.00

RE20B120/R12105

१२ म6हने

भावना जाडकर

Eभाग . २८ ब मQये #व#वध
6ठकाणी #व#वध #वकासाची
३१० कामे करणे अंतगत परमहं स
नगर गUल नं १३ र)4याचे
फुटपाथ व सश
ु ोभीकरण करणे.

६ म6हने

4,248,338.00

वगlकरणाने
उपलPध

36 म6हने

संदेश शकb

३ म6हने

4,249,898.00

व`गकरणाने

३६ म6हने

#वजय पाटल

३ म6हने

3,399,470.00

व`गकरणाने

३६ म6हने

#वजय पाटल

E.. १० अ उवरत सुस रोड
डांबरकरण करणे.
E..१२ ब य.ु ट.डPल.ू ट रोड
३१२ करणे व #व#वध 6ठकाणी गू
बस#वणे.

टके
कमी/जा)त

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

संदेश शकb

Eभाग . २८ ब मQये #व#वध
6ठकाणी #व#वध #वकासाची
कामे करणे अंतगत कोथ8ड
३०८
पोलस )टे शन ते सागर
कॉलनी पयत यु ट डPलु ट
पQदतीने र)ता #वकसीत करणे

३११

ठे केदाराचे नाव

मे. सनराज क=)J

22.82
टके कमी

13,099,906.49

टके कमी

मे. सनराज क=)J

22.10
टके कमी

3,309,455.30

टके कमी
मे. %नखील क=)J.

2.02 टके
कमी

3,330,800.71

वक ऑडर
मांक

ट डर
.

कामाचे नाव

E..१० ब स.नं. ११६ ते ११८
३१३ मधील (१२मी), (२४मी), डी.पी.
र)ते #वकसीत करणे
E..१० अ पाषाण Hलॉट
३१४ येथील 6Jमस रोडचे उवरत
कामे करणे.
E.. ८अ सोमेMवर मं6दर ते
हॉटे ल jीन पाक पयmत चालू
३१५
ं
असलेUया सम ट कॉ3ट
र)4याचे उवरत काम करणे.

कामाची
मुदत

कामाची अंदाजे
रकम

अथशष

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

ठे केदाराचे नाव

टके
कमी/जा)त

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

४ म6हने

5,949,134.00

व`गकरणाने

६० म6हने

#वजय पाटल

मे. स_गु8 क=)J.

17.58
टके कमी

4,903,276.75

३ म6हने

4,249,497.00

व`गकरणाने

६० म6हने

#वजय पाटल

मे. राहुल क=)J

24.01
टके कमी

3,229,192.77

३ म6हने

2,999,889.00

व`गकरणाने

६० म6हने

#वजय पाटल

मे. राहुल क=)J

23.99
टके कमी

2,280,215.63

पथ #वभागाकडील Tबबवेवाडी
.े/ीय कायालया अंतगत
३१६ #व#वध र)4यांवर दै नं6दन
दे खभाल व द8
ु )ती #वषयक
कामे करणे

६ म6हने

999,622.00

RE20B101A

१२ म6हने

पi
ृ वीराज नाईक

मे. उ4तम aीरं ग 6.40 टके
गायकवाड क=)J कमी

935,646.19

पथ #वभागाकडील कgढवा
वानवडी .े/ीय कायालया
३१७ अंतगत #व#वध र)4यांवर
दै नं6दन दे खभाल व द8
ु )ती
#वषयक कामे करणे

६ म6हने

999,622.00

RE20B101A

१२ म6हने

पi
ृ वीराज नाईक

मे. aी%नवास
क=)J

6.20 टके
कमी

937,645.44

येरवडा हॉट मस Hलॅ =ट येथे
डांबर मस मालाची वाहतुक
करणे करता व दै नं6दन कामा
३१८
करता डंपर पुर#वणे.
(पुणे म.न.पा. रिज)Jे शन अट
शथील)

१२ म6हने

10,000,000.00

SE15A106

१२ म6हने

राजN नगरे

मे. #Eतम क=)J.

5 टके
कमी

9,500,000.00

वक ऑडर
मांक

322
17.03.17

ट डर
.

कामाचे नाव

मंब
ु ई येथील 6हंद)
ु थान कोलास
Eा.ल. कंपनी9या रफायनर
मधन
ू पुणे म.न.पा.9या
हॉटमस Hला=ट येथे 6ह=कॉल
३१९ इमलMन आर.एस.१/ आर.एस.२
>म ची वाहतूक करणे. ( बी-२

कामाची
मुदत

कामाची अंदाजे
रकम

१२ म6हने

अथशष

डफेटह
लायबलेट #परयड

क%न&ठ अभयंता

ठे केदाराचे नाव

SE15A106

१२ म6हने

राजN नगरे

मे. मरहबा रोडवेज

३६ म6हने

राहुल %तखे

T/मत
ु l )टोन
मेटल कं.

टके
कमी/जा)त

ठे केदाराची %न#वदा
रकम

992,000.00

प दतीचे ट/ डर)
(पुणे म.न.पा. रिज)Jे शन
अट शथील)

Eभाग . ३० ब येथील डी. पी.
३२० र)ते #वकसीत व सश
ु ोभकरण
करणे

३ म6हने

9,999,955.00

1.97 टके कमी

9,802,955.89

वक ऑडर
मांक

