ट' डर नोटBस, पुणे महानगरपा=लका
पण
ु े महानगरपा=लकेया मG
ु य अ=भयंता (पथ) 5वभाग या खाIयाया 5व5वध कामांकरBता पण
ु े मनपा
मायता <ाJत ठे केदारांकडून माहोरबंद बी-1 / बी-2 पLतीने Mन5वदा माग5वNयात येत आहे . कामांची यादB पढ
ु Bल<माणे

सन 2017-18
ट डर ..

१

२

३

४

५

वभाग
कायकार नाव
..

२१

कामाचे नाव

कामाची अंदाजे रकम

अथशष

कनठ अभयंता

ठे केदाराचे नाव

टके
कमी//जा"त

ठे केदाराची नवदा रकम

वक ऑडर
मांक

हडपसर व नगररोड ेीय
कायालयाया कायेातील
सेवावा हयांनी खोदले या ठकाणी
#रईन%टे टम' टची कामे करणे

9,958,578.24

वग)करणाने उपल+ध

हनम
ु ंत खलाटे

मे. बी एन
च0हाण

29.80
ट1के कमी

6,990,921.92

13
13/11/2017

ी.रामचं2
शेळकंदे

5वामबागवाडा व भवानी पेठ ेीय
कायेातील सेवावा हयांनी
खोदले या ठकाणी #रईन%टे टम' टची
कामे करणे

9,958,578.24

वग)करणाने उपल+ध

%नेहा वाघचौरे

मे.गाजुल क%9

25.76
ट1के कमी

7,393,248.49

104
17/02/2018

ी. दनकर
गोजारे

औंध व घोलेरोड ेीय कायालयाया
कायेातील सेवावा हयांनी
खोदले या ठकाणी #रईन%टे टम' टची
कामे करणे

9,958,578.24

वग)करणाने उपल+ध

25.18
ट1के कमी

7,451,008.24

16
17/11/2017

ी.5वशाल
ह#रभ1त

क?ढवा वानवडी व कै.बा.स.ढोले
पाटBल ेीय कायालयाया
कायेातील सेवावा हयांनी
खोदले या ठकाणी #रईन%टे टम' टची
कामे करणे

9,958,578.24

वग)करणाने उपल+ध

CगरBष ल?ढे

मे. शारदा क%9

27.54
ट1के कमी

7,215,985.79

येरवडा ेीय कायालयाया
ी.चं2शेखर कायेातील सेवावा हयांनी
अकवारे
खोदले या ठकाणी #रईन%टे टम' टची
कामे करणे

9,958,578.24

वग)करणाने उपल+ध

राज'2 नगरे

मे. बी एन
च0हाण

30.70
ट1के कमी

6,901,294.72

ी.भारत
मो हते

मे. जय
<शांत म हं2कर =शवशंकर
क%9

14
13/11/2017

धनकवडी व Rबबवेवाडी ेीय
कायालयाया कायेातील
सेवावा हयांनी खोदले या ठकाणी
#रईन%टे टम' टची कामे करणे

9,958,578.24

वग)करणाने उपल+ध

तुलसीदास
भंडारकोटे

७

कायकारB अ=भयंता T. ४ यांचे
ी.अ=भजीत कायेातील वारजे कवU नगर,
२१
ड?बे
कोथVड भागात मायTो सफU=संगची
कामे करणे

5,000,000.00

RE20B120/R12-108

बागवान

८

वारजे कवUनगर, कोथVड, =संहगड
र%ता ेRय कायालयाया
ी.अ=भजीत
२१
कायेातील सेवावा हयांनी
ड?बे
खोदले या ठकाणी #रइन%टे टमेटची
कामे करणे

9,958,578.24

वग)करणाने उपल+ध

कौशल सराफ

९

२१

ी.Qानेश
बाश)कर

६

ी.अ=भजीत <भाग T. १२ क मयरु डी पी रोड
ड?बे
=सम' ट कॉT\ट करणे

मे. शारदा क%9

29.99
ट1के कमी

9,958,578.24

मे. पवन कुमार

1 ट1के
कमी

4,950,000.00

130
06/03/2018

7,443,041.38

27
15/12/2017

1.90
ट1के कमी

39,240,000.00

41
09/01/2018

1.49
ट1के कमी

49,255,000.00

मे.
एनवायरोसेफ
कंसलटं ट

1.89
ट1के कमी

19,622,000.00

मे. शारदा क%9

29.99
ट1के कमी

6,972,000.63

ताIयाराव साठे

मे. यू =सbदB
इcा<ोजे1dस

30 ट1के
कमी

6,984,652.36

5वजय पाटBल

मे.इिफMनटB
कस टBंग
इंिजMनअस

1.95 ट1के

बागवान

४ कोटB

१०

<भाग T. १२ क पौड र%ता ते सुतार
ी.अ=भजीत
दवाखाना ते कवU पत
ु ळा =सम' ट,
ड?बे
कॉT\ट र%ता करणे

५ कोटB

बागवान

११

<भाग T. १२ क बधाई चौक ते
ी.अ=भजीत
गांधीभवन मुGय र%ता =सम' ट
ड?बे
कॉT\टBकरण करणे

२ कोटB

बागवान

१२

बावधन स.T. २४, ४९, ५८
ी.अ=भजीत
पी.0हB.आय.पी.टB. येथील २४ मी.
ड?बे
डी.पी. र%Iयाचे 5वकसन करणे

३ कोटB

संदेश =शकU

१३

१४

२१

ी.भारत
मो हते

पणकूटB ते आपले घर(नगर र%ता)
बी.आर.टB.एस माग)केची दे खभाल
द`
ु %ती व तaनुषंCगक कामे
करणे.(=सि0हल कामे )

२१

ी. दनकर
गोजारे

<.T.९ ड स.नं.३५ ते १८ मी.पयeत
बाणेर हायवे पिfचम बाजू १२
मी.डी.पी.र%ता =सम' टचा करणे व
ना यावर क वट बांधणे.

9,978,074.80

२.१० कोटB

A16 B.R.T.
CE20A1263/
A16-13

मे. पेडणेकर कु- 25.26
हाडे असो.
ट1के कमी
मे. इंफ\नीटB
कंसलटं ट
इंिजनीअरस ्
मे. नोबेल इं
कंसलटं ट
इंिजनीर

33
01/01/2018

17
21/11/2017

8
22/08/2017

१५

ी. दनकर
गोजारे

<.T.९ ड स.नं. ५० व ५१ बालेवाडी
न दकडे जाणारा १८ मी र%ता
डांबरBकरण,फूटपाथ,%9ॉम वॉटर,
5वaयत
ू दवे, gेनेज लाईन 5व5वध
कामे करणे.

१६

२१

ी.रामचं2
शेळकंदे

सारसबाग मुGय पथ कोठhसाठh
आवfयकतेनुसार पे0हर gाई0हर, रोलर
gाई0हर व RबगारB (तांRक व
अतांRक) सेवकवग पुर5वणे भाग - १

१७

२१

ी. दनकर
गोजारे

<. T. ९ बालेवाडी मुGय र%Iयाची
5वकास कामे करणे (पो%ट ट' डरBंग)

ी. दनकर
गोजारे

<भाग T. ८ब मधील औंध गावातील
दIतमं दर गोळवलकर शाळा ते
गV
ु aवारा माग म=लंग र%ता व
प#रसरात कॉT\ट करणे (पो%ट
ट' डरBंग)
पुणे महानगरपा=लका शतकोIतर
रौJय महोIसव सावजMनक
गणेशोIसव सोहळयाक#रता ५ =म.मी.
जाडीचे फोमशीट व Iयावर ईको
सॉ वंट 0हBनाईल 5<ंट कVन तयार
केलेले मॅ%कॉट / कटआउट (शभ
ु ंकर
बोध Cचह) परु 5वणे व बस5वणे (शॉट
ट' डर) (मनपा रिज%टे शन अट =शCथल)

१८

१९

२१

ी.रामचं2
शेळकंदे

२०

२१

पथ 5वभागासाठh अँटB %9B5पंग
ी.चं2शेखर
एजट पुर5वणे. बी-२ पbदत (पुणे
अकवारे
म.न.पा. रिज%9े शन अट =शCथल)

२.१० कोटB

1,998,000.00

RE20B120/R12-104

5वजय पाटBल

मे. %वराज
इंिजMनअ#रंग
कस टं टसी

1.94 ट1के

अMनल =शदं े

मे. आ=शष
एंटर<ाईझेस

65.5
ट1के
जा%त

महे श झोमन

२ कोटB

5वाम दे व

१.२० कोटB

450,000.00

बी-२ पbदत

CE20B120/R12-108

राहूल रसाळे /
संदेश =शकU

राजु नगरे

9
22/08/2017

3,306,690.00

ट1के कमी

मे. %वराज
इंिजMनअ#रंग
कस टं टसी

1.24
ट1के कमी

मे. लक\
कॉपीअस ्

33 ट1के
कमी

मे. लlमी
असो=सएटस ्

25.93
ट1के कमी

11,851,200.00

301,500.00

10
24/08/2017
61
17/01/2018

3,703,405.93

93
05/02/2018

२१

5वmलवाडी कमान ते वडगावपयeतया
ी.अ=भजीत नदBया कडेचा ३० मी. डी. पी. र%ता
२१
ड?बे
5वकसन करणे (खोदाई केले या
मालाची वाहतुक करणे)

२२

येरवडा हॉट =म1स Jलाट क#रता
आवfयक %पेअर पाट व तaनुषंCगक
ी.चं2शेखर
सामn
ु ी परु 5वणे (भाग १) बी-२
अकवारे
पbदतीने Mनवीदा (पुणे मनपा
रिज%9े शन अट =शCथल)
येरवडा हॉट =म1स Jलाट क#रता
आवfयक %पेअर पाट व तaनुषंCगक
ी.चं2शेखर
सामn
ु ी पुर5वणे (भाग २) बी-२
अकवारे
पbदतीने Mनवीदा (पुणे मनपा
रिज%9े शन अट =शCथल)

२१

२३

CE20A102/SA2-913

सCचन बागडे

मे. Mनखील
क%9

20.20
ट1के कमी

बी-२ पbदत

RE20B106

अंकुश गावडे

मे. अ=भजीत
एटर<ाईजेस

ट1के कमी

21
24/11/2017

बी-२ पbदत

RE20B106

अंकुश गावडे

मे. अ=भजीत
एटर<ाईजेस

ट1के कमी

22
24/11/2017

33,723,121.00

26,911,050.56

6
10/08/2017

ी.5वशाल
ह#रभ1त

नगररोड (वडगावशेरB) ेRय
कायालया अंतगत कॉT\ट व डांबरB
र%Iयाचे वा5षक दे खभाल दV
ु %तीचे
5वषयक कामे रोड मेटे नस वाहन
aवारे करणे

9,999,100.00

RE20B115

धमo2 गोणे

मे. बी एन
च0हाण

32.59
ट1के कमी

6,740,393.31

160
23/03/2018

२५

ी.5वशाल
ह#रभ1त

ब हरोबा मैलपाणी शb
ु दBकरण
क'2ातील अंतगत र%ते कॉT\टBकरण
करणे

5,361,950.00

XE23D118C

धमo2 गोणे

मे. दे वकर
अथमु0हस

28.99
ट1के कमी

3,806,989.86

116
28/02/2018

२६

ी.5वशाल
ह#रभ1त

जन
ु ा मुंढवा र%ता Vं दBकरण व
खडीकरण करणे

9,996,190.00

CE20A103/SA13-268

धमo2 गोणे

मे. दे वकर
अथमु0हस

28.99
ट1के कमी

7,097,304.90

97
06/02/2018

२७

ी.5वशाल
ह#रभ1त

खराडी येथील + यु बैरB व डे1कन
गो ड येथील अधवट असलेला १२
मी डी पी र%ता ६० मी डी पी
र%Iयाला जोडणे

9,833,810.00

CE20A102/A2-1546+

धमo2 गोणे

मे. दे वकर
अथमु0हस

30.10
ट1के कमी

6,873,833.19

114
27/02/2018

२४

२१

ी.5वशाल
ह#रभ1त

<भाग T. ४ क गणेशनगर येथे लेन
नं १२ ते १६ येथे कॉT\टBकरण करणे

2,998,710.00

CE20A1262/SA15-682

धमo2 गोणे

अ5वpकार
राज'2 घोलप

28.61
ट1के कमी

2,140,779.07

107
20/02/2018

ी.5वशाल
ह#रभ1त

नगर रोड (वडगावशेरB) ेRय
कायालया अंतगत सेवावा हयांसाठh
खोदले या ठकाणी #रq%टे टम' टची
कामे करणे

9,994,465.00

RE20B120/R12-106

धमo2 गोणे

मे. बी एन
च0हाण

32.59
ट1के कमी

6,737,268.86

88
02/02/2018

पथ 5वभागाकडील येरवडा, ढोले
पाटBल व नगर रोड (वडगांव शेरB)
ी.चं2शेखर
ेRय कायालयाचे कायेातील
अकवारे
चौक व पल
ु े येथे माि%टक
अ%फालटBक कामे करणे

2,248,640.00

RE20B120/R12-119

राज'2 नगरे

मे. जॅ गसन
Rब टकॉन

22.80
ट1के कमी

1,735,950.08

91
03/02/2018

३१

पुणे मनपा पथ 5वभाग माफत
पेवरया 5व5वध साईट क#रता
ी.चं2शेखर
आवfयकतेनस
ु ार लेबर परु 5वणे,
अकवारे
साफसफाई करणे व अनुषंCगक कामे
करणे

9,988,230.00

RE20B101A

राज'2 नगरे

मे. जॅ गसन
Rब टकॉन

23.20
ट1के कमी

7,670,960.64

३२

कायकारB अ=भयंता T.७ यांचे
ी.चं2शेखर कायेातील येरवडा ेRय
अकवारे
कायालय भागात मायTोसफU=संगची
कामे करणे (रिज%9े शन अट =शCथल)

5,000,000.00

RE20B120/R12-108

राज'2 नगरे

मे. पवन कुमार

7.50
ट1के कमी

5,375,000.00

३३

येरवडा हॉट =म1स Jलाट येथे
ी.चं2शेखर पावसाळी कालामbये खrडे
अकवारे
दV
ु %तीसाठh को ड =म1स माल
पुर5वणे

SE15A106

राज'2 नगरे

मे. +लॉकगो ड
9े डस अॅड
sडि%9+यट
ु स

20 ट1के
कमी

2,000,000.00

३४

येरवडा हॉट =म1स Jलाट कडील
डांबरB =म1स माल पसर5वणे, दबाई
ी.चं2शेखर
करणे क#रता, पथ 5वभागाकडील
अकवारे
अंतगत कामाक#रता पे0हर व रोलर
पुर5वणे

RE20B120/R12-102

राज'2 नगरे

मे. वेदांत इcा

13.99
ट1के कमी

२८

२९

३०

२१

2,500,000.00

996,725.00

857,184.49

129
06/03/2018

11
07/11/2017

SE15A106

राज'2 नगरे

मे. +लॉकगो ड
9े डस अॅड
sडि%9+यट
ु स

ट1के कमी

9,985,000.00

RE20B120/R12-102

राज'2 नगरे

मे. 5<तम
गंजेवार इcा
<ा. =ल.

5 ट1के
जा%त

<.T.३१ ड कवUनगर Mत`पतीनगर
ी.अ=भजीत
येथील र%ता 5वकसीत क`न पे0हरने
ड?बे
डांबरBकरण करणे.

9,961,732.00

CE20A102/SA2-784

दपालB बावनकुळे

मे. शरद
सोमनाथ भाटB

ी.5वशाल
ह#रभ1त

<. T. ४१ अ क?ढवा ब.ु गोकुळ नगर,
काज प#रसरामbये 5व5वध ठकाणी
पावसाळी लाईन टाकणे व र%ते
5वकसीत करणे

9,999,497.00

CE20A102/SF1-232

CगरBष ल?ढे

३९

ी.5वशाल
ह#रभ1त

प<. T. ४१ अ मधील माउलBनगर,
साईनगर, टळे करनगर, गोकुळनगर
काज प#रसरातील र%ते 5वकसीत
करणे

9,999,299.00

CE20A102/SA2-898

४०

ी.5वशाल
ह#रभ1त

खंडोबा मं दर ते अJपर डेपो काज
व क?ढवा हaदBमधील डीपी र%ता
5वकसीत करणे

7,999,251.00

४१

ी.5वशाल
ह#रभ1त

<. T. ४१ ड मbये 5व5वध ठकाणी
र%ते 5वकसीत करणे

४२

ी.5वशाल
ह#रभ1त

३५

ी.चं2शेखर पथ 5वभागासाठh अँटB %9B5पंग
अकवारे
एजट पुर5वणे (बी २ पbदतीने)

३६

येरवडा हॉट =म1स Jलाट क#रता
ी.चं2शेखर
=म1स मालाची वाहतक
ु करणे क#रता
अकवारे
हायवा पुर5वणे
२१

२१

912,000.00

37
06/01/2018

10,484,250.00

42
11/01/2018

23.79
ट1के कमी

7,591,835.95

24
06/12/2017

मे. जॅ गसन
Rब टकॉन

26.99
ट1के कमी

7,300,632.76

50
17/01/2018

CगरBष ल?ढे

मे. जॅ गसन
Rब टकॉन

28.99
ट1के कमी

7,100,502.22

CE20A1249/A6-10

CगरBष ल?ढे

मे. जॅ गसन
Rब टकॉन

25.99
ट1के कमी

5,920,245.67

48
17/01/2018

7,999,507.00

CE20A102/SA2-902

CगरBष ल?ढे

मे. जॅ गसन
Rब टकॉन

27.99
ट1के कमी

5,760,444.99

46
17/01/2018

<. T. ४१ क =शवशंभो नगर,
सुखसागरनगर, काकडे व%ती र%ते
5वकसीत करणे

9,999,823.00

CE20A102/SA2-899

CगरBष ल?ढे

मे. दे वकर
अथम0ु हस

23.10
ट1के कमी

7,689,863.88

83
31/01/2018

४३

ी.5वशाल
ह#रभ1त

<. T. ४१ क क?ढवा ब.ु टळे करनगर,
येवलेवाडी काज प#रसरात र%ते
5वकसीत करणे

9,999,340.00

CE20A102/SA2-901

CगरBष ल?ढे

मे. जॅ गसन
Rब टकॉन

27.99
ट1के कमी

7,200,524.73

59
17/01/2018

४४

ी.5वशाल
ह#रभ1त

<. T.४१ अ मbये 5व5वध ठकाणी
र%ते 5वकसीत करणे

7,998,893.00

CE20A102/SA2-903

CगरBष ल?ढे

मे. जॅ गसन
Rब टकॉन

27.99
ट1के कमी

5,760,002.85

47
17/01/2018

३७

३८

बी-२ पbदत

४५

ी.5वशाल
ह#रभ1त

<. T. २७ अnवाल कॉलनी, सुजानपाक
व Rबबवेवाडी प#रसर येथील र%ते
5वकसीत करणे

४६

ी.भारत
मो हते

पथ 5वभागाकडील <. T. २२ मधील
मुंढवा, मगरपtा येथील खrडे दV
ु %ती
व दै नं दन दे खभाल दV
ु %ती करणे

ी.भारत
मो हते

मगरपtा ते मुंढवा र%ता 5वकसीत
करणे

CE20A1249/A6-17

CगरBष ल?ढे

मे. सनशाईन
0ह' चस

18.99
ट1के कमी

3,239,977.63

169
27/03/2018

RE20B101A

गोपाळ भंडारB

मे. गाजुल
क%9कशन

27.99
ट1के कमी

5,760,002.85

40
09/01/2018

9,999,859.00

CE20A102/SA2-907

गोपाळ भंडारB

मे. दे वकर
अथमु0हस

23.75
ट1के कमी

7,624,892.49

85
01/02/2018

<.T. ३२ अ यशोदBप चौक ते
ी.अ=भजीत
अतुलनगर पयeतचा र%ता
ड?बे
य.ु टB.ड+ल.ू टB <माणे 5वकसीत करणे.

4,999,937.00

CE20A1262/SA15-1106

राहुल Mतखे

मे. 5<तम
गंजेवार इcा
<ा. =ल.

27.27
ट1के कमी

3,636,454.18

43
11/01/2018

४९

<.T. ३२ अ सुयोगनगर, गोकुळनगर
ी.अ=भजीत
पठार, अमरभारत प#रसराकडे
ड?बे
जाणारे र%ते 5वकसीत करणे.

3,500,000.00

CE20A102/SA2-786

राहुल Mतखे

मे. जॅ गसन
Rब टकॉन

19.80
ट1के कमी

2,807,000.00

125
05/03/2018

५०

<.T.१० अ मधील बावधन येथे
ी.अ=भजीत एल.एम.डी. चौक ते राp9Bय
ड?बे
माहामागाला जोडणारा र%ता
डांबरBकरण करणे.

2,999,789.00

CE20A102/SA2-527

संदेश =शकU

मे. सनशाईन
0ह' चस

18.99
ट1के कमी

2,429,859.09

90
03/02/2018

५१

ी.अ=भजीत <.T.१० ब मbये 5व5वध भागात
ड?बे
पदपथ 5वकसीत करणे.

4,999,645.00

CE20A103/SA13-292

संदेश =शकU

मे. शभ
ु म
क%9कशन

27.27
ट1के कमी

3,636,241.81

79
30/01/2018

५२

<.T.१० ब मbये वंडर uयुचरा ते
ी.अ=भजीत
महाIमा सोसायटB र%ता 5वकसीत
ड?बे
ं
करणे डांबरB vकंवा कॉT\ट
करणे.

4,999,889.00

CE20A102/SA2-528

संदेश =शकU

मे. Rमुत)
17.10
%टोन मेटल कं ट1के कमी

4,144,907.98

44
11/01/2018

५३

<.T.१० क मधील 5व5वध ठकाणी
ी.अ=भजीत
ं पे0हBंग +लॉक
लॅ करा vफMन=शग
ड?बे
बस5वणे.

2,999,526.00

CE20A103/SA13-297

संदेश =शकU

मे. शभ
ु म
क%9कशन

2,211,550.52

39
06/01/2018

२१

४७

४८

२१

3,999,923.00

999,910.00

26.27
ट1के कमी

ी.Qानेश
बाश)कर

खडकवासला 5वधानसभा मतदारसंघ
अंतगत स.नं. ५० ते आंबेगाव ब.ु स.नं.
८ मधील २४ मीटर डी.पी. र%ता
5वकसीत करणे.

2,999,684.00

CE20A102/SA2-921

अमोल पुंडे

मे. भाwयी
इcा <ॉजे1ट

24.5
ट1के कमी

2,264,761.42

134
08/03/2018

५५

ी.Qानेश
बाश)कर

खडकवासला 5वधानसभा मतदारसंघ
अंतगत धनकवडी मुGय र%ता
ं
कॉT\टकरण
करणे.

9,999,896.00

CE20A1262/SA15-1351

अमोल पुंडे

मे. सनराज
क%9कशन

28.86
ट1के कमी

7,555,921.42

28
21/12/2017

५६

ी.Qानेश
बाश)कर

<.T. ३९ अ,ब,ड मधील स.नं. २१,२२,
२३ व आंबेगाव पठार भागातील
5व5वध ठकाणी र%ते 5वकसीत करणे
व तaनष
ु ंCगक कामे करणे.

9,999,504.00

CE20A102/SA2-885

अमोल पुंडे

मे. सनराज
क%9कशन

23.64
ट1के कमी

7,635,621.25

18
24/11/2017

ी.Qानेश
बाश)कर

<.T. ३९ अ, ब, ड मधील स.नं.
१८,१९,२०, व धनकवडी प#रसरातील
र%ते 5वकसीत करणे व तaनष
ु ंCगक
कामे करणे.

9,999,576.50

CE20A102/SA2-883

अमोल पुंडे

मे. सनराज
क%9कशन

23.55
ट1के कमी

7,644,676.23

19
24/11/2017

५८

ी.Qानेश
बाश)कर

<.T.३९ अ, ब, ड, मधील मॉडन
सोसायटB व धनकवडी प#रसरातील
5व5वध ठकाणी र%ते खडीकरण,
ं
डांबरBकरण व कॉT\टBकरण
क`न
5वकसीत करणे व तaनुषंगीक कामे
करणे.

9,999,818.00

CE20A1262/SA15-1288

अमोल पुंडे

मे. सनराज
क%9कशन

24.62
ट1के कमी

7,537,862.81

20
24/11/2017

५९

ी.Qानेश
बाश)कर

<. T. ३५ ब मधील =शवदशन येथे
5व5वध ठकाणी य.ु टB.ड+ल.ु टB.
ं
पbदतीने र%ते कॉT\ट
करणे.

3,999,947.00

CE20A1262/SA15-1167

<काश पवार

मे. एस.एस. साठे

23.66
ट1के कमी

3,053,559.54

69
24/01/2018

६०

ी.Qानेश
बाश)कर

<.T.३५ ब मधील तळजाई पठार
स.नं. ७,८ व अpट0दार 5व5वध
ठकाणी य.ु टB.ड.+ल.ू टB. पbदतीने
ं
र%ते कॉT\ट
करणे.

3,999,996.00

CE20A1262/SA15-1170

<काश पवार

मे. सनराज
क%9कशन

25.25
ट1के कमी

2,989,997.01

29
22/12/2017

५४

५७

२१

ी.Qानेश
बाश)कर

<.T.३५ ब मधील च0हाणनगर,
संभाजीनगर, व शंकर महाराज
वसाहत येथे 5व5वध ठकाणी
ं
य.ु टB.ड.+ल.ू टB. पbदतीने र%ते कॉT\ट
करणे.

7,999,995.00

CE20A1262/SA15-1168
CE20A1262/SA15-1169

<काश पवार

मे. 5<तम
गंजेवार इcा
<ा. =ल.

25.25
ट1के कमी

5,979,996.26

86
01/02/2018

६२

ी.Qानेश
बाश)कर

<.T. २८ ब मbये एकोपा सोसायटB,
गीडणी पाक, संदेश सोसायटB, यु ईरा
सोसायटB, 5वaयानगर कॉलनी
ं
प#रसरामbये लॅ Tा vफMन=शग
पेि0हं ग +लॉक बस5वणे.

2,999,709.00

CE20A103/SA13-446

5वकास मोळावडे

ी. 5वmल
एटर<ायजेस ्

27.99
ट1के कमी

2,159,793.48

25
12/12/2017

६३

ी.Qानेश
बाश)कर

धनकवडी व Rबबवेवाडी ेीय
कायालयाया कायेातील
सेवावा हनी खोदले या ठकाणी
#रई%टे टम' ट कामे करणे.

9,995,480.00

RE20B120/R12-107

पy
ृ वीराज नाईक

मे. जॅ गसन
Rब टकॉन

31 ट1के
कमी

6,896,881.20

162
27/03/2018

६४

ी.Qानेश
बाश)कर

<.T. २८ अ डायसJलॉट चौक ते
=मरा सोसायटB पयeत सी.सी. रोड
फुटपाथ 5वकसीत करणे.

9,999,881.00

ी.भारत
मो हते

Rबशप %कुल ते Rंबकेfवर सोसायटB
येथील ना यावर क 0हट बांधणे

६६

ी.भारत
मो हते

६१

CE20A103/SA13 - 440

मे. मोतीलाल
24.83
5वकास मोळावडे धत
ु सॅड अॅड
ट1के कमी
%टोन <ा. =ल.

7,516,910.55

9,999,554.27

CE20E101/F1-3

मे. मोतीलाल
25.33
<काश कोतवाल धत
ु सॅड अॅड
ट1के कमी
%टोन <ा. =ल.

7,466,667.17

अडलॅ ब चौक ते रामवाडी जकात
नाका र%ते ओ0हर-ले पbदतीने
TॉT\टBकरण करणे. रामवाडी सबवे व
प#रसर येथील र%ता 5वक=सत करणे

9,999,795.00

CE20A102/SA2-917
CE20A1262/SA15-687

<काश कोतवाल

मे. यू =सbदB
इcा<ोजे1dस

27.27
ट1के कमी

7,272,850.90

84
31/01/2018

६७

ी.भारत
मो हते

<भाग T. २३ क, ससाणे नगर रे वे
गेट ते काळे पडळ रे वे र%ता
`ंदBकरण क`न डांबरBकरण करणे.

1,999,955.00

CE20A102/SA2-702

शैलेश {रसागर

मे. जॅ गसन
Rब टकॉन

21.65
ट1के कमी

1,560,964.88

110
26/02/2018

६८

ी.भारत
मो हते

<भाग T. २३ क, तुळजा भवानी
वसाहत येथील ग लBबोळ मbये
ं
कॉT\टBकरण
करणे.

2,999,821.00

CE20A1262/SA15-957

23.40
ट1के कमी

2,297,862.88

68
24/01/2018

६५

२१

शैलेश {रसागर मे. सदानंद जोशी

६९

ी.भारत
मो हते

<भाग T. २६ ब हडपसर स.नं. ५७,
५८ मधील १८ मी. डी.पी. र%ता
5वकसीत करणे.

9,999,943.00

CE20A102/SA2-716

हनम
ु ंत खलाटे

७०

ी.5वशाल
ह#रभ1त

<. T. १६ ड मbये अपोलो टॉक\ज ते
उं टाडे मा`ती मंदBर(के.एम.हॉि%पटल)
ं
र%ता कॉT\टBकरण
करणे.

4,999,917.00

CE20A1262/SA15-843

<ताप बालवे

ी.5वशाल
ह#रभ1त

<. T. १६ ड सुया हॉि%पटल ते पवळे
चौक ते साततोटB पो=लस चौक\
ं
र%ता कॉT\ट
करणे.

7,999,367.00

CE20A1262/SA15-849
CE20A1262/SA-15-850

<ताप बालवे

मे. गो5वंद
एंटर<ाईजेस

27.51
ट1के कमी

5,798,741.14

3,998,010.50

CE20E101/SF1-190

सCचन बागडे

मे. दे वकर
अथमु0हस

28.99
ट1के कमी

2,838,587.85

76
29/01/2018

4,997,953.00

CE20A102/SA2-807

सCचन बागडे

मे. दपक
क%9कशन

3.30
ट1के कमी

4,833,020.55

92
05/02/2018

ी.ल=लत
बोडे

<.T. १९ ब शाम <साद मुखज) चौक
बकर कसाब मि%जद ते भवानी
माता मं दर रोड चौक ते जन
ु ा मोटार
%ट| ड चौका पयeत 9=म1स
ं
कॉT\टBकरण
करणे.

2,987,559.00

CE20A1262/SA15-917

=समरन 5परजादे

मे. अ=मत
एंटर<ाईजेस

10.86
ट1के कमी

2,663,110.09

64
23/01/2018

७५

ी.ल=लत
बोडे

गु`नानक नगर येथील पुणे म.न.पा.
पयावरण उaयान समोरBल अधवट
ं
अव%थेतील र%ता कॉT\टBकरण
करणे.

2,987,559.00

CE20A1262/SA15-914

=समरन 5परजादे

मे. सaगुV
डे0हलपस

1.25
ट1के कमी

2,950,214.51

32
29/12/2017

७६

ी.ल=लत
बोडे

<.T. १७ अ, 5व5वध ठकाणी
ं
9=म1स कॉT\ट
करणे.

2,999,692.20

CE20A1262/SA15-854

%नेहा वाघचौरे

मे. अ=मत
एंटर<ाईजेस

1.40
ट1के कमी

2,757,696.51

148
19/03/2018

७७

ी.ल=लत
बोडे

<.T. १८ अ मbये फुलवाला चौक ते
कृpणाहtी चौका पयeत य.ु टB.ड+ल.ू टB.
ं
पbदतीने कॉT\टBकरण
करणे.

2,999,775.00

CE20A1262/SA15-896

%नेहा वाघचौरे

मे. Mनखील
क%9

3.51
ट1के कमी

2,894,482.90

161
23/03/2018

२१

७१

७२

<. T. ३३ अ वडगाव बु2क
ु
ी.अ=भजीत MनवIृ तीनगर, चरवड वाडी, घुलेनगर,
२१
ड?बे
भैरवनाथ मं दर 5व5वध भागात
पावसाळी लाईन टाकणे
<भाग T. ३३ ब =संहगड र%ता
ी.अ=भजीत (Rमुत) हॉि%पटल ते गंगा हॉटे ल
ड?बे
हायवे) डी.पी.र%ता करणे (डांबरBकरण
करणे)

७३

७४

२१

मे. एस अॅड
जे Rब टकॉन
<ा. =ल.

1.91
ट1के कमी

9,809,044.09

57
17/01/2018

ट1के कमी

७८

ी.ल=लत
बोडे

<.T. १८ अ फुलवाला चौक ते
सभ
ु ानशा दगा चौका पयeत
ं
य.ु टB.ड+ल.ू टB. पbदतीने कॉT\टकरण
करणे.

2,999,775.00

CE20A1262/SA15-894

%नेहा वाघचौरे

७९

ी.ल=लत
बोडे

<भाग T. १५ क, 5व5वध ठकाणचे
र%ते =मलBंग क`न डांबरBकरण करणे.

3,999,890.00

CE20A102/ SA2-593

ी.ल=लत
बोडे

पथ 5वभागाकडील सहकारनगर
धनकवडी टळक रोड भवानी पेठ व
5वामबागवाडा ेीय कायालयांचे
कायेातील चौक व पुल येथे
माि%टक अ%फा टची कामे करणे.

2,249,086.00

<. T. ७ क अNणाभाउ साठे समाज
मं दर ते =शवाजीमहाराज =म मंडळ
जवळील दIतमं दर या दर}यान
र%ता कॉT\टकरण करणे

८०

मे. शभ
ु म
क%9कशन

5.25
ट1के कमी

2,842,286.81

152
19/03/2018

राहूल रसाळे

मे. दे वकर
अथमु0हस

15.20
ट1के कमी

3,391,906.72

95
05/02/2018

RE20B120/R12-113

राहूल रसाळे

मे. जॅ गसन
Rब टकॉन

23.85
ट1के कमी

1,712,678.99

9,219,522.00

CE20A1262/SA15-724

संगीता पाटBल

मे. मोतीलाल
22.33
धत
ु सॅड अॅड
ट1के कमी
%टोन <ा. =ल.

7,160,802.74

80
30/01/2018

८१

२१

ी. दनकर
गोजारे

८२

२१

ी.चं2शेखर <.T. १ ब (कळस-धनोरB) मधील
ं
अकवारे
5व5वध र%ते कॉT\टBकरण
करणे.

2,999,984.44

CE20A1262/SA15-607

योCगता धोे

मे. आद श
क%9कशन

28.15
ट1के कमी

2,155,488.82

35
03/01/2018

८३

<.T. १ ब (कळस-धानोरB) मधील
ी.चं2शेखर धानोरB भैरवनाथ मं दर ते स.नं.
अकवारे
२,३,४,५,६ जाणारा डी.पी. र%ता
5वक=सत करणे.

3,999,986.32

CE20A102/SA2-408

योCगता धोे

मे. आद श
क%9कशन

28.15
ट1के कमी

2,873,990.17

75
29/01/2018

८४

<.T.१ ब (कळस-धानोरB) मधील
ी.चं2शेखर
कळस प#रसरात ग लB बोळ
अकवारे
ं
प#रसरातील कॉT\टBकरण
करणे.

2,999,984.44

CE20A1262/SA15-605

योCगता धोे

मे. आद श
क%9कशन

28.15
ट1के कमी

2,155,488.82

36
03/01/2018

८५

डे1कन कॉलेज ते 5वांतवाडी
ी.चं2शेखर (संगमवाडी) बी.आर.टB. माvकeगची
अकवारे
दे खभाल द`
ु %ती व तaनुषंCगक कामे
करणे. ( =सि0हल कामे.)

9,999,468.00

CE20A1253/A16-13

योCगता धोे

मे. बी एन
च0हाण

31.06
ट1के कमी

6,893,633.24

65
23/01/2018

८६

हॉट =म1स Jलाट जयजवान नगर
येरवडा येथे र%Iयाया बाजुकडील
ी.चं2शेखर =समा=भंत बांधणे व उवरBत
अकवारे
=समा=भंतीची उं ची वाढवणे, तसेच
Jलांटचे आवारामbये टॉयलेट बांधणे
व इतर तaनष
ु ंCगक कामे करणे.

८७

८८

2,999,522.00

RE20B106

मे. योहान
27 ट1के
अ=भजीत भुजबळ इंिजMनअरस
कमी
अॅड कॉ9ॅ 1टर

2,189,651.06

34
01/01/2018

हॉट =म1स Jलाट येरवडा-जयजवान
ी.चं2शेखर
नगर येथे अंतगत 5व5वध
अकवारे
5वकासाची, फॅR~केशनची कामे करणे.

996,360.00

RE20B106

मे. योहान
27 ट1के
अ=भजीत भुजबळ इंिजMनअरस
कमी
अॅड कॉ9ॅ 1टर

727,342.80

26
12/12/2017

<भाग T. १ ब स.नं. ९० पासन
ू
ी.चं2शेखर टंगरे नगर या ठकाणी जोडणारा
पल
अकवारे
ू उभारणे या कामाचे उवरBत काम
करणे.

9,950,224.35

CE20E101/ F1-3

अ=भजीत भुजबळ

मे. जे. पी.
एंटर<ाईजेस

14.99
ट1के कमी

8,457,691.69

23
29/11/2017

८९

खडकवासला 5वधानसभा मतदारसंघ
अंतगत नवले पुल ते =संहगड र%ता
ी.अ=भजीत
२१
दोहB बाजुचा सि0हस र%ता व
ड?बे
लगतचे र%ते करणे.(डांबरBकरण
करणे.)

17,999,907.00

CE20A102/SA2-920

सCचन बागडे

मे. दपक
क%9कशन

8.786
ट1के कमी

16,418,435.17

77
30/01/2018

९०

<भाग T. ३३ ड मbये धायरB मG
ु य
ी.अ=भजीत
२४ मी. डी.पी. र%ता `ंदBकरण व
ड?बे
ह%तांतरBत क`न 5वकसीत करणे.

19,980,617.00

CE20A1249/A6-1
CE20A1262/SA15-1127

सCचन बागडे

मे. Rमुत)
1.80
%टोन मेटल कं ट1के कमी

19,620,965.89

66
23/01/2018

९१

<भाग T. ३२ ब मधील एन.डी.ए.
ी.अ=भजीत र%ता गणपती माथा ते =शदं े
ड?बे
पुलापयeत डी.पी. र%Iयावर फुटपाथ
करणे.

5,039,120.00

CE20A102/SA2-707

राहुल Mतखे

मे. एस.एस. साठे

30.01
ट1के कमी

3,526,880.09

89
02/02/2018

९२

<.T. ३४ ड MनIयानंद हॉल ते पो%ट
ी.अ=भजीत ऑvफस प#रसरातील उवरBत र%ता
ड?बे
य.ु टB.ड+ य.ु टB. अंतगत 5वकसीत
करणे.

2,996,635.00

CE20A1262/SA15-1161

`पालB ढगे

मे. भाwयी
इcा <ॉजे1ट

29.50
ट1के कमी

2,112,627.68

98
07/02/2018

९३

दौलतनगर,Mनबंजनगर, सुयन
 गरB व
ी.अ=भजीत
सुंदर सहवास येथील र%ते 5वकसीत
ड?बे
करणे. (डांबरBकरण करणे.)

4,999,555.00

CE20A1249/A6-16

`पालB ढगे

९४

<भाग T. १२ कंु बरे पथ वनाज
ी.अ=भजीत
कॉलनी य.ु टB.ड+ य.ु टB. पbदतीने
ड?बे
ं
कॉT\टBकरण
करणे.

7,499,379.00

CE20A1262/SA15-800

९५

<भाग T. १२ क भेलकेनगर ते
आ=शष गाडन फुटपाथ 5वकसीत
ी.अ=भजीत
करणे तसेच ठक ठकाणी जन
ु े
ड?बे
फुटपाथ द`
ु %ती व तaनुषंCगक कामे
करणे.

8,999,366.00

९६

<भाग T. १२ क 5व5वध ठकाणी
ी.अ=भजीत
अटnेड द`
ु %ती तसेच तaनुषंCगकक
ड?बे
कामे करणे.

९७

<भाग T.१२ क पौड र%ता व कवU
ी.अ=भजीत
र%ता फुटपाथ द`
ु %ती व तaनष
ु ंCगक
ड?बे
कामे करणे.

९८

ी.अ=भजीत
ड?बे

९९

ी.अ=भजीत
ड?बे

१००

१०१

मे. जॅ गसन
Rब टकॉन

24.20
ट1के कमी

3,789,662.69

131
06/03/2018

बागवान

मे. एस.एस. साठे

28.01
ट1के कमी

5,397,802.94

54
17/01/2018

CE20A103/SA13-314
CE20A103/SA13-315

बागवान

मे. एस.एस. साठे

30.15
ट1के कमी

6,286,057.15

51
17/01/2018

7,997,873.00

CE20A103/SA13-316
CE20A103/SA13-317

बागवान

मे. एस.एस. साठे

30.15
ट1के कमी

5,586,514.29

52
17/01/2018

9,998,123.00

CE20A103/SA13-312
CE20A103/SA13-313

बागवान

मे. एस.एस. साठे

30.10
ट1के कमी

6,988,687.98

53
17/01/2018

<भाग T.१२ अ मbये 5व5वध
ठकाणी र%ते डांबरBकरण करणे व
तaनष
ु ंCगक कामे करणे.

2,999,575.00

CE20A102/SA2-549

बागवान

मे. सनशाईन
0ह' चस

19. 89
ट1के कमी

2,402,959.53

<भाग T. १२ क मbये 5व5वध
ठकाणी र%ते डांबरBकरण करणे व
तaनुषंCगक कामे करणे.

4,999,920.00

CE20A102/SA2-550

बागवान

मे. सनशाईन
0ह' चस

19. 89
ट1के कमी

4,005,435.91

170
27/03/2018

<भाग T. १२ क मयूर कॉलनी सुवन
ी.अ=भजीत
सोसायटB र%ता य.ु टB.ड+ य.ू टB.
ड?बे
ं
पbदतीने कॉT\टBकरण
करणे.

5,997,630.00

CE20A1262/SA15-797

बागवान

मे. एस.एस. साठे

27. 57
ट1के कमी

4,344,083.41

55
17/01/2018

<.T. १२ क हल 0य,ू =शला5वहार
ी.अ=भजीत
कॉलनी येथील र%ते य.ु टB.ड.+ य.ू टB
ड?बे
ं
पbदतीने कॉT\ट
करणे.

9,999,609.00

CE20A1262/SA15-803
CE20A1262/SA15-804

बागवान

मे. एस.एस. साठे

28.28
ट1के कमी

7,171,719.57

56
17/01/2018

१०२

१०३

२१

ी.Qानेश
बाश)कर

पॅकेज T. ४ पुणे %9Bट <ोnाम
अंतगत =शवाजीनगर ड'गळे पल
ु ते
झाशीची राणी चौक आण घोले रोड
या र%Iयावर र%ता सश
ु ो=भकरण व
पादचारB 0यव%थेया pटBने
कामकाज करणे या कामात (फेज १)
मbये झाशीची राणी चौक ते =शवाजी
पूल या दर}यानया र%Iयाचे
कामकाज करणे

२१

ी.Qानेश
बाश)कर

काज- सातारारोड गज
ु रवाडी फाटा ते
स.नं. ४५ काज हीपयeतचा र%ता
१८ मी. र%ता 5वकसीत करणे.

मे. कॅशेक
अिजं1य वानखडे इंिजMनयस <ा.
=ल.

९.५० कोटB

7,999,691.00

CE20A1249/A6-2

अमोल पुंडे

118
01/03/2018

ट1के कमी

मे. सaगV
22.89
ु
क%9कशन कं ट1के कमी

6,168,561.73

145
17/03/2018

येरवडा येथील हॉट =म1स Jलाट
येथे <योगशाळे करBता चाचणी
ी.चं2शेखर
सामn
ु ी परु 5वणे. भाग-१ (बी-२
अकवारे
पbदतीची Mन5वदा) (मनपा रिज%9े शन
अट =शCथल)

बी-२ पbदत

RE20B120/R12-119

अ=भजीत भज
ु बळ

मे. पास
इंिजMनअस

ट1के कमी

799,999.32

31
29/12/2017

१०५

येरवडा येथील हॉट =म1स Jलाट
येथे <योगशाळे करBता चाचणी सामn
ु ी
ी.चं2शेखर
पुर5वणे. भाग-२ ( बी-२ पbदतीची
अकवारे
Mन5वदा) (मनपा रिज%9े शन अट
=शCथल)

बी-२ पbदत

RE20B120/R12-119

अ=भजीत भुजबळ

मे. पास
इंिजMनअस

ट1के कमी

830,000.00

30
29/12/2017

१०६

येरवडा ेीय कायालया अंतगत
ी.चं2शेखर 5व5वध ठकाणी मुGय रोड म' टनस
अकवारे
0हॅ न माफत तातडीने र%Iयाचे
दे खभाल द`
ु %तीचे कामे करणे.

9,997,790.00

RE20B115

अ=भजीत भज
ु बळ

मे. बी एन
च0हाण

33.40
ट1के कमी

6,658,528.14

139
14/03/2018

4,966,773.00

CE20A103/A13-119

शैल'2 काथवटे

मे. भाwयी
इcा <ॉजे1ट

24.99
ट1के कमी

3,725,129.42

184
31/03/2018

१०४

१०७

२१

२१

ी.5वशाल
ह#रभ1त

आर.टB.ओ. ते आंबेडकर सेतू जहांगीर
हॉि%पटल फुटपाथ करणे.

<भाग T. ९ ब पाषाण कॉसमॉस ब|क
ते पन
ू म बेकरB रामनदB र%Iयाचे
काम पण
ू  करणे.(सस
ु र%ता)

महे श झोमन

मे. पे0हवे
17.07
क%9कशन <ा.
ट1के कमी
=ल.

4,145,990.81

100
09/02/2018

28,040,220.00

CE20A-102/SA2-718
CE20A-102/SA2-724
CE20A-102/SA2-725

हनम
ु ंत खलाटे

मे. पे0हवे
20.33
क%9कशन <ा.
ट1के कमी
=ल.

22,339,643.27

70
24/01/2018

<भाग T.२६ महं मदवाडी स.नं. २
येथील १८ मी. डी.पी. र%ता 5वकसीत
करणे.

19,999,996.00

CE20A102/SA2-912

हनम
ु ंत खलाटे

मे. दे वकर
अथमु0हस

18.99
ट1के कमी

16,201,996.76

ी.भारत
मो हते

<भाग T. २६ हांडव
े ाडी २४ मी. डी.पी.
र%ता `ंदBकरण करणे.

16,005,107.00

CE20A1249/A6-8

हनम
ु ंत खलाटे

मे. जॅ गसन
Rब टकॉन

3.99
ट1के कमी

15,366,503.23

११२

ी.भारत
मो हते

<भाग T. २३ क काळे पडळ मेन
डी.पी. र%ता 5वकसीत
करणे.(काळे पडळ रे वेगेट ते महादे व
मं दर चौक ते साईमंदBर चौक ते
<गतीनगर चौक)

23,023,826.00

CE20A102/SA2-699
CE20A103/SA13-411
CE20A1262/SA15-958
CE20E101/SF1-171

शैलेश {रसागर

मे. सनराज
क%9कशन

24.50
ट1के कमी

17,382,988.63

११३

ी.भारत
मो हते

<भाग T. २६ हडपसर स.नं. ३५, ३६
मधील १८ मी डी.पी. र%IयावरBल
ना यावर पल
ू बांधणे.

22,045,847.72

हनम
ु ंत खलाटे

मे. अे आर
क%9कशन

14.99
ट1के कमी

18,741,175.15

71
24/01/2018

११४

ी.भारत
मो हते

<भाग T. २६ स.नं. ५७,५८ मधील २४
मी. डी.पी. र%IयावरBल ना यावर पुल
बांधणे.

16,226,473.15

हनम
ु ंत खलाटे

मे. अे आर
क%9कशन

14.99
ट1के कमी

13,794,124.82

72
24/01/2018

ी.ल=लत
बोडे

<भाग T.१९ अ मधील 5व5वध
ठकाण चे र%ते डांबरBकरण करणे.

1.71
ट1के कमी

4,914,486.99

126
05/03/2018

१०८

२१

ी. दनकर
गोजारे

4,999,386.00

CE20D170/SL1-41

ी.भारत
मो हते

<भाग T. २६ महं मद वाडी रहे जा
5व%टा कडील स.नं. ५९,५४,५५ व
४०/४२ मधील २४ मी. डी.पी. र%ता
करणे.

११०

ी.भारत
मो हते

१११

१०९

११५

२१

२१

CE20E101/F1-3
CE20D170/SL1-56

CE20E101/F1-3

4,999,986.76

CE20A102/SA-626. SA2

=समरन 5परजादे मे. टB.जी.धमाणी

49
17/01/2018

११६

२१

११७

२१

ी.5वशाल
ह#रभ1त

राजस सोसायटB ते शंज
ु य मं दर ते
खडी मशीन चौक ते पुणे मनपा
हaदBपयतचा काज क?ढवा डी पी
र%ता 5वकसीत करणे

मे. पटे ल
इंिजMनअरBंग
=ल.

17.82
ट1के कमी

1,766,870,000.00

भावना जाडकर

मे. दे वकर
अथमु0हस

17.75
ट1के कमी

3,289,891.10

117
28/02/2018

CE20A102/SA2-569

भावना जाडकर

मे. सनशाईन
0ह' चस

17.19
ट1के कमी

2,483,913.28

137
12/03/2018

2,999,533.00

CE20A102/SA2-570

भावना जाडकर

मे. सनशाईन
0ह' चस

17.19
ट1के कमी

2,483,913.28

136
12/03/2018

24.55
ट1के कमी

15,391,800.00

73
25/01/2018

5.08
ट1के कमी

94,747,697.09

38
06/01/2018

मे. मोतीलाल
30.33
धत
ु सॅड अॅड
ट1के कमी
%टोन <ा. =ल.

14,612,730.02

74
25/01/2018

2,150,000,000.00

CE20A1262/A9-283

CगरBष ल?ढे

ी.चं2शेखर <. T. १४ ड मbये 5व5वध ठकाणी
अकवारे
र%ते डांबरBकरण करणे.

3,999,867.60

CE20A102/SA2-573

११८

<. T.१४ ब मbये डे1कन प#रसर व
ी.चं2शेखर
मॉडेल कॉलनी, रे 0हे य,ु कॉलनी येथे
अकवारे
र%ते डांबरBकरण करणे.

2,999,533.00

११९

<. T.१४ ब मbये ड'गळे पुल ते
ी.चं2शेखर =शवाजीनगर कोट पयeत र%ते
अकवारे
डांबरBकरण व इतर 5वकास कामे
करणे.

१२०

१२१

१२२

ी. दनकर
गोजारे

<. T. ७ अ मुळा रोड =सम' ट
कॉT\टBकरण करणे

20,400,000.00

CE20A1262/SA15-710
CE20A1262/SA15-711
CE20A1262/SA15-712

२१

ी.Qानेश
बाश)कर

पॅकेज T. ४ पुणे %9Bट <ोnाम
अंतगत =शवाजीनगर ड'गळे पल
ु ते
झाशीची राणी चौक आण घोले रोड
या र%Iयावर र%ता सश
ु ो=भकरण व
पादचारB 0यव%थेया pटBने
कामकाज करणे या कामात (फेज १)
मbये झाशीची राणी चौक ते =शवाजी
पूल या दर}यानया र%Iयाचे
कामकाज करणे

94,747,697.09

CE20A1249/A6-19

अिजं1य वानखडे

२१

ी. दनकर
गोजारे

<. T. ९ ड स.न. ३५ ते १८ मी पयत
बाणेर हायवे पिfचम बाजू १२ मी डी
पी र%ता =सम' टचा करणे व
ना यावर क वट बांधणे

20,974,207.00

CE20A1262/SA15-758

5वजय पाटBल

२१

अिजं1य वानखडे मे. एस.एस. साठे

मे. Mनखील
क%9

१२३

१२४

१२५

२१

१२६

१२७

२१

१२८

१२९

२१

ी. दनकर
गोजारे

<भाग T. ९ ड स.नं. ५० व ५१
बालेवाडी न दकडे जाणारा १८ मी
र%ता डांबरBकरण, फुटपाथ, %9ॉम
वॉटर, 5वदयत
ु दवे, gेनेज लाईन
5व5वध कामे करणे

ी. दनकर
गोजारे

<. T. ८ ब मधील औंध गावातील
दIत मं दर गोळवलकर शाळा ते
गुVaवारा माग मं=लंग र%ता व
प#रसरात कॉT\ट करणे

20,999,990.00

CE20A103/SA13-290

5वजय पाटBल

मे. पे0हवे
20.33
क%9कशन <ा.
ट1के कमी
=ल.

16,729,999.03

87
02/02/2018

12,000,000.00

CE20A1262/SA15-738
CE20A1262/SA15-734
CE20A1262/SA15-739
CE20A1262/SA15-740
CE20A1262/SA15-735
CE20A1262/SA15-736
CE20A1262/SA15-737

5वाम दे व

मे. मोतीलाल
28.33
धत
ु सॅड अॅड
ट1के कमी
%टोन <ा. =ल.

8,600,400.00

154
20/03/2018

ी.भारत
मो हते

Rबशप %कुल ते Rंबकेfवर सोसायटB
येथील र%ता 5वकसीत करणे Rबशप
शाळा आरनॉ ड शाळा दर}यान स'ट
जोसेफ कॉलनी यांया जागेतील
र%ता पन
 ांबरBकरण करणे व
ु ड
तaनुषंCगक कामे करणे. <भाग T. ५

9,999,542.00

CE20A102/SA2-915
CE20A102/SA2-491
CE20A102/SA2-506

<काश कोतवाल

मे. दे वकर
अथम0ु हस

28.99
ट1के कमी

7,099,684.82

157
23/03/2018

ी.भारत
मो हते

चंदननगर पाNयाची टाक\ ते जन
ु ा
मुंढवा पुल येथे र%ता 5वकसीत करणे

14,282,004.00

CE20A102/SA2-916

मे. मोतीलाल
धत
ु
<काश कोतवाल
इcा%9कचर
<ा. =ल.

30.33
ट1के कमी

9,950,272.19

146
17/03/2018

येरवडा ेीय कायालय अंतगत
ं
ी.चं2शेखर मुGय कॉT\ट
र%Iयाचे जॉqट भरणे,
अकवारे
=मलBंग करणे व तदनष
ु ंCगक कामे
करणे.

6,443,100.00

RE20B120/R12-106

राजु नगरे

ी. योगेश
क%9कशन

32.76
ट1के कमी

4,331,953.85

153
19/03/2018

कायकारB अ=भयंता झोन T. ७ या
ी.चं2शेखर अंतगत सेवा वा हयांसाठh
अकवारे
खोदले या ठकाणी #रइ%टे टम' ट ची
कामे करणे.

9,999,537.00

RE20B120/R12-106

योCगता धोे

ी. योगेश
क%9कशन

33.76
ट1के कमी

6,623,033.34

151
19/03/2018

सारसबाग मुGय कोठh (पथ 5वभाग)
माफत हIयारे 5व5वध वाहतुक
5वषयक व%तू व इतर आवfयक
सा हIय पुरवणे व बस5वणे.

2,899,436.00

RE20B103

राहूल रसाळे

मे. सुरेखा क%9

30.92
ट1के कमी

2,002,866.60

109
26/02/2018

ी.ल=लत
बोडे

१३०

<. T. ३० अ नवfया मा`ती मं दर
स#रतानगरB प#रसरातील र%ते
ी.अ=भजीत
२१
5वकसीत करणे व <. T. ३० अ मbये
ड?बे
हॉटे ल आशा ते }हसोबा चौक
पयeतचा र%ता 5वकसीत करणे.

9,999,998.00

CE20A102/SA2-766
CE20A102/SA2-772

दIताय गरड

मे. मोतीलाल
धत
ु
इcा%9कचर
<ा. =ल.

18.33
ट1के कमी

8,166,998.37

१३१

ी.अ=भजीत <. T. ३० अ मbये जनता वसाहत
ड?बे
मG
ु य र%ता 5वकसीत करणे.

9,999,990.00

CE20A102/SA2-767

दIताय गरड

मे. मोतीलाल
धत
ु
इcा%9कचर
<ा. =ल.

23.23
ट1के कमी

7,676,992.32

१३२

<. T. ३० अ मधील पवती जनता
ी.अ=भजीत
वसाहत पुलाची द`
ु %ती व
ड?बे
सश
ु ो=भकरण करणे.

2,988,913.00

CE20D170/SL1-58

दIताय गरड

मे. सaगV
2.05
ु
क%9कशन कं ट1के कमी

2,927,640.28

128
05/03/2018

RE20B101A

`पालB ढगे

मे. =शवराज
क%9कशन

24.87
ट1के कमी

751,262.44

105
20/02/2018

१३३

पथ 5वभागाकडील =संहगड रोड
ी.अ=भजीत ेRय कायालय अंतगत खrडे
२१
ड?बे
दV
ु %ती व दै नं दन दे खभाल दV
ु %ती
करणे

999,950.00

१३४

वडगाव बु स.नं. १७,१८ ते स.नं. ३२
ी.अ=भजीत
इंsडयन हयम
ु पाईप पयतचा ३० मी
ड?बे
डी.पी. र%ता 5वकसीत करणे

7,997,113.00

CE20A1249/A6-4

`पालB ढगे

मे. सनशाईन
0ह' चस

19.69
ट1के कमी

6,422,481.45

१३५

<भाग T. ३२ अ मधील हायवे चौक
ी.अ=भजीत ते गणपती माथा चौक पयeतया
एन.डी.ए. र%Iयाची बाजू Vं दBकरण
ड?बे
कVन कRबग लावणे

8,999,725.00

CE20A103/SA13-545

राहुल Mतखे

मे. गजानन
क%9कशन

28.50
ट1के कमी

6,434,803.38

62
19/01/2018

१३६

पौड र%ता-पौड फाटा ते कोथVड डेपो
ी.अ=भजीत
फुटपाथ 5वकसीत करणे, दV
ु %ती
ड?बे
करणे व तaनष
C
ं
गक
कामे
करणे
ु

9,998,658.00

CE20A103/A13-118

5<यंका बाते

मे. गजानन
क%9कशन

28.50
ट1के कमी

7,149,040.47

63
20/01/2018

हनम
ु ंत खलाटे

मे. मोतीलाल
धत
ु
इcा%9कचर
<ा. =ल.

3 ट1के
कमी

5,530,933.17

96
05/02/2018

१३७

२१

ी.भारत
मो हते

<भाग T. २६ ब ीराम चौक
सश
ु ोभीकरण करणे

5,701,992.96

CE26A336/SU1-404

ी.Qानेश
बाश)कर

पथ 5वभागाकडील Rबबवेवाडी ेRय
कायालयांतगत र%Iयावर खrडे
दV
ु %ती 5वषयक कामे करणे

990,705.00

RE20B101A

5वकास मोळावडे

मे. ीMनवास
क%9कशन

27.11
ट1के कमी

722,124.87

१३९

ी.Qानेश
बाश)कर

पथ 5वभागाकडील <.T. ४० अंतगत
येणा-या मुGय र%Iयावर येरवडा हॉट
=म1स मालाने खाIयाने पे0हरमाफत
काम करणे

999,999.00

RE20B120/R12-108

अिजत नाईकनवरे

मे. साथक
एंटर<ाईजेस

25.50
ट1के कमी

744,999.26

१४०

ी.Qानेश
बाश)कर

पथ 5वभागाकडील <.T. ३५ अंतगत
येणा-या मG
ु य र%Iयावर येरवडा हॉट
=म1स मालाने खाIयाने पे0हरमाफत
काम करणे

999,999.00

RE20B120/R12-108

<काश पवार

मे. साथक
एंटर<ाईजेस

25.50
ट1के कमी

744,999.26

१४१

ी.Qानेश
बाश)कर

पथ 5वभागाकडील <.T. ३८ व ३९
अंतगत येणा-या मुGय र%Iयावर
येरवडा हॉट =म1स मालाने खाIयाने
पे0हरमाफत काम करणे

999,999.00

RE20B120/R12-108

महे श शेळके

मे. साथक
एंटर<ाईजेस

25.50
ट1के कमी

744,999.26

१४२

ी.Qानेश
बाश)कर

<.T. ३५ ड मbये शंकरमहाराज
वसाहत येथे र%ते कॉT\टBकरण करणे

CE20A1262/SA15-1176
CE20A1262/SA15-1174

<काश पवार

मे. पेडणेकर कु- 5 ट1के
हाडे असो.
कमी

ी.5वशाल
ह#रभ1त

<भाग T. २१ अ बी.टB.कवडे र%ता
फुटपाथ करणे

2,999,990.00

CE20A103/SA13-397

शैल'2 काथवटे

ी.5वशाल
ह#रभ1त

<भाग T. २१ अ वनJपा चौक ते
क5पला डेअरB चौकापयत र%ता
डांबरBकरण करणे

2,999,879.00

CE20A102/SA2-643

शैल'2 काथवटे

1,499,529.00

डी पी डी सी

भावना जाडकर

१३८

१४३

२१

२१

१४४

१४५

२१

=स}बोय=सस कॉलेज प#रसर, सेनापती
ी.चं2शेखर बापट माग येथे बसNयासाठh
अकवारे
आसने/कtे / पे0हर +लॉक, कचरा कंु डी
इ. कामे करणे. ( sड.पी.डी.सी.)

9,999,995.00

मे.
=सbदB5वनायक
एंटर<ाईजेस
मे. पे0हवे
क%9कशन <ा.
=ल.
मे. गाजुल
क%9कशन

121
03/03/2018

9,499,995.25

103
16/02/2018

29 ट1के
कमी

2,129,992.90

124
05/03/2018

21.58
ट1के कमी

2,322,505.11

99
07/02/2018

5.10
ट1के कमी

1,423,053.02

180
28/03/2018

गरवारे शाळा प#रसर कवUरोड,पुणे
(सावरकर %मारकासमोर) येथे
ी.चं2शेखर
बसNयासाठh आसने/कtे , पे0हर +लॉक,
अकवारे
कचराकंु डी इ कामे करणे. (
sड.पी.डी.सी.)

१४६

१४७

१४८

२१

२१

ी.ल=लत
बोडे

सारसबाग मुGय कोठhसाठh
आवfयकतेनुसार रोलर gाय0हर,
पे0हर gाय0हर व RबगारB (तांRक व
अतांRक) इIयादB मनुpयबळ पुर5वणे
सादल बाबा दगा चौक ते खराडी
बायपास (गुंजन चौक ते शा%ी
नगर चौक दर}यान व वडगाव शेरB
फाटा चौक ते ९ बी आर डी पयत
फुटपाथ सायकल 9ॅ क 5वक=सत
करणे व तaनष
ू ंCगक कामे करणे)

1,499,699.00

डी पी डी सी

भावना जाडकर

1,998,000.00

RE20B120/R12-104*

अMनल =शदं े

मे. Mनखील
क%9

0.90
ट1के कमी

100,370,453.08

38,760,000.00

१४९

हडपसर औदयोCगक वसाहतीमधील
टाटा हMनवेल कंपनी ते मगरपdटा
=सटB मागील एच सी एम टB आर
र%ता दोहB कॅनॉलवर पल
ू बांधणे
(<क प 0यव%थापन स लगार +
पुलाचे Strutural Design सह)

४ कोटB

गोपाळ भंडारB

मे. डीएसके
कसलटं ट

3.10
ट1के कमी

१५०

पुणे सोलापुर बी आर टB र%ता
5वक=सत करणे (<क प 0यव%थापन
स लगार)

३५ कोटB

गोपाळ भंडारB

मे. पे0हटे क
कसलटं ट

26 ट1के
कमी

मfु ताक बागवान

मे. सनराज
क%9कशन

2.30
ट1के कमी

१५१

२१

ी.अ=भजीत <भाग T. १२ क मयुर डी पी रोड
ड?बे
=सम' ट कॉT\ट करणे

49,664,918.00

CE20A1262/SA15-795

1,439,111.16

179
28/03/2018

ट1के कमी

मे. नोबेल इं
सौदा=मनी रणभोर कंसलटं ट
इंिजनीर

101,281,991.00

4.04
ट1के कमी

60
17/01/2018

259,000,000.00

48,522,624.89

78
30/01/2018

१५२

महष) कवU रोड वारजे पूल ते कवU
ी.अ=भजीत पुतळा रोड अंतगत फुटपाथ करणे व
ड?बे
अॅट nेड करणे, चौक 5वक=सत करणे
व तaनुषंCगक कामे करणे

42,994,427.00

CE20A103/A13-117

राहुल Mतखे

मे. मो हनी
एंटर<ाईजेस

१५३

<भाग T. ३२ अ मधील वारजे हायवे
चौक ते वारजे %माशानभम
ू ी पयत
ी.अ=भजीत १२ मी स5वस र%ता डांबरBकरण
ड?बे
करणे, आर.सी.सी. क 0हट स बांधणे,
आ.सी.सी. रBटMनंग वॉल करणे, इ.
र%ता 5वक=सत करणे

38,449,404.00

CE20E101/SF1-238
CE20A102/SA2-909

राहुल Mतखे

१५४

१५५

१५६

१५७

२१

ी. दनकर
गोजारे

<भाग T. ९ बालेवाडी मG
ु य
र%Iयाची 5वकास कामे करणे

२१

ी.Qानेश
बाश)कर

२१

2.30
ट1के कमी

42,005,555.18

106
20/02/2018

मे. Rमुत)
1.8 ट1के
%टोन मेटल कं कमी

37,757,314.72

67
23/01/2018

मे. मोतीलाल
धत
ु
इcा%9कचर
<ा. =ल.

14,288,198.78

82
31/01/2018

28.53
ट1के कमी

19,991,883.00

CE20A102/SA2-524

महे श झोमन

Rबबवेवाडी ेRय कायालयातंगत

कॉT\ट र%Iयातील जॉईट भरणे,
फुटपाथ, +लॉक दV
ु %ती व तaनुषंCगक
कामे करणे

2,999,909.00

RE20B101A

पy
ृ वीराज नाईक

मे. डावरे
33 ट1के
क%9कशन कं कमी

2,009,939.03

135
12/03/2018

ी.Qानेश
बाश)कर

Rबबवेवाडी े. का. कायेामbये सेवा
वा हनींसाठh र%ते खोदाई केले या
ठकाणी #रई%टे टम' टची कामे व
इतर तaनुषंCगक कामे करणे

9,999,532.00

RE20B120/R12-107

5वकास मोळावडे

मे. अे डी
एंटर<ाईजेस

34.09
ट1के कमी

6,590,691.54

94
05/02/2018

ी.Qानेश
बाश)कर

<भाग T. ३७ अJपर डेपो ते 0हB
आय टB हॉ%टे ल चौक ३० मी Vं द डी
पी र%ता 5वक=सत करणे

14,999,869.00

CE20A1249/A6-15
CE20A1249/A6-9

तल
ु सीदास
भंडारकोटे

मे. जे. पी.
एंटर<ाईजेस

26.10
ट1के कमी

11,084,903.19

177
28/03/2018

ी.भारत
मो हते

नगर र%ता शाद ल
ू बाबा दगा चौक
ते खराडी बायपास (गुंजन चौक ते
शा%ी नगर चौक दर}यान व
वडगाव शेरB फाटा चौक ते ९ बी
आर डी पयत फुटपाथ सायकल 9ॅ क
5वक=सत करणे व तaनूषंCगक कामे
करणे)

101,281,991.00

CE20A103/A13-112

सौदा=मनी रणभोर

१५९

ी.भारत
मो हते

<भाग T. २६ महं मदवाडी स न
२४,२५ व ३५, ३६,३८ मधन
ू जाणारा
१८ मी डी पी र%ता 5वकसीत करणे

27,999,765.00

CE20A102/SA2-919
CE20A102/SA2-717

हनम
ु ंत खलाटे

१६०

ी.5वशाल
ह#रभ1त

<भाग T.२१ अ, भारतफोज ते
=भमनगर पयeत र%ता करणे व
सि0हसेस र%Iयाचे बाजूस घेण,े
फुटपाथ करणे

7,499,927.00

CE20A103/SA13-396

१६१

ी.5वशाल
ह#रभ1त

<भाग T. २१ अ, पुणे सोलापुर र%ता
शुटBंग र' ज ते हडपसर औदयोCगक
वसाहत 1वॉ=लटB बेकरB जवळ मुGय
कॅनॉलवर पल
ु बांधणे

9,996,876.00

१६२

ी.5वशाल
ह#रभ1त

<भाग T. २१ अ, मगरपdटा
=सटBजवळ एच.सी.एम.टB.आर. वर
बेबी कॅनॉलवर पल
ु बांधणे व र%ता
तयार करणे

9,999,941.00

१५८

१६३

२१

२१

२१

ी.5वशाल
ह#रभ1त

<भाग T. २१ अ पण
ु े सोलापरू र%ता
शुटBंग र' ज ते हडपसर औदयोCगक
वसाहत 1वॉ=लटB बेकरB जवळ मुGय
कॅनॉलवर पुल बांधणे (<क प
0यव%थापन स लागार + पुलाचे
Structural Design) (पो%ट ट' डर)

१ कोटB

मे. यु इंsडया
क%9 कं

19.06
ट1के कमी

81,977,643.52

मे. जॅ गसन
Rब टकॉन

3.99
ट1के कमी

26,879,802.40

58
17/01/2018

शैल'2 काथवटे

मे. ीवरB इcा

28.63
ट1के कमी

5,352,697.90

181
31/03/2018

CE20D170/SL1-49

शैल'2 काथवटे

मे. मोतीलाल
धत
ु
इcा%9कचर
<ा. =ल.

18.33
ट1के कमी

8,164,448.63

CE20D170/SL1-50

शैल'2 काथवटे

मे. ीवरB इcा

23.63
ट1के कमी

7,636,954.94

मे.
इन0हायरोसेफ
कसलटं ट

ट1के कमी

शैल'2 काथवटे

182
31/03/2018

108
20/02/2018

ी.5वशाल
ह#रभ1त

१६४

१६५

२१

<भाग T. २१ अ मगरपdटा
=सटBजवळ एच.सी.एम.टB.आर वर
बेबी पुल बांधणे व र%ता तयार
करणे (<क प 0यव%थापन स लागार
+ पुलाचे Structural Design) (पो%ट
ट' डर)

हॉट =म1स Jलाट येथे रॅ }प साठh
ी.चं2शेखर
एम.एस. मbये शेड उभे करणे व
अकवारे
Iयावर पे बस5वणे

शैल'2 काथवटे

१ कोटB

7,560,263.60

SE15A106

१६६

<भाग T. ३२ क मधील वारजे
ी.अ=भजीत येथील राp9Bय महामाग T. ४
२१
लगतचा मनपा १२ मी डी पी र%ता
ड?बे
5वक=सत करणे

5,216,155.00

CE20A102/SA2-795

१६७

<भाग T. १२ क, बधाई चौक ते
ी.अ=भजीत
गांधी भवन मुGय र%ता
ड?बे
कॉT\टBकरण करणे

31,561,116.00

CE20A1262/SA15-801
CE20A1262/SA15-802
CE20A1262/SA15-806

ी.भारत
मो हते

लोहगाव स.नं. २३५,२३६,२३८ व २३९
मधील र%ते करणे (पुV सोसायटB ते
एअरपोट पाvकeग) (पो%ट ट' डर)

१६८

२१

१६९

<.T. ३४ हंगणे वडगाव व
5वांतीनगर ते तक
ु ाईनगर २४ मी डी
ी.अ=भजीत पी र%ता कॅनॉल व ना यावरBल
२१
ड?बे
क 0हट सह Vं दBकरण व 5वक=सत
करणे (कॅनॉलवरBल पुल 5वक=सत
करणे)

13,989,775.00

CE20A1249/A6-3

१७०

=संहगड र%ता - शा%ी र%ता धायरB फाटा ते दांडक
े र पल
ू ते
ी.अ=भजीत
अलका टॉक\ज चौक, सारसबाग ते
ड?बे
धायरB पल
ु ा पयत अेडnेड +लॉक
बस5वणे

79,999,575.00

१७१

<भाग T. ३३ ड मbये फॉयन
ु
ी.अ=भजीत
Rबि डंग ते स नं १५१ डी. पी. रोड
ड?बे
तयार करणे (डांबरBकरण करणे)

14,999,171.00

ट1के कमी

22.23
ट1के कमी

5,879,617.00

राहुल Mतखे

मे. Rमत
18.10
ु )
%टोन मेटल कं ट1के कमी

4,272,030.95

165
27/03/2018

मfु ताक बागवान

मे. सaगुV
4.59
क%9कशन कं ट1के कमी

30,112,460.78

119
01/03/2018

अ=भजीत भज
ु बळ मे. बांगी क%9

सह
ु ास अलभर

१३.३४ कोटB

मे.
इcा%9कचर
कसलटं ट

कसलटं ट

ट1के कमी

`पालB ढगे

मे. जे. पी.
एंटर<ाईजेस

5.40
ट1के कमी

13,234,327.15

CE20A103/A13-116

सCचन बागडे

मे. अे आर
क%9कशन

5.40
ट1के कमी

75,679,597.95

115
28/02/2018

CE20A102/SA2-829

सCचन बागडे

मे. टB.जी.धमाणी

2.22
ट1के कमी

14,666,189.40

123
05/03/2018

१७२

२१

ी.5वशाल
ह#रभ1त

<भाग T. २७ क?ढवा मुGय र%ता
लु लानगर ते योती हॉटे ल चौक
फुटपाथ व तaनष
ु ंCगक कामे करणे

9,999,865.00

CE20A103/A13-114

CगरBष ल?ढे

मे. आद श
क%9कशन

28.15
ट1के कमी

7,184,903.00

150
19/03/2018

१७३

२१

ी.Qानेश
बाश)कर

<भाग T. ३८ ड येथे स.न. २३ मधील
१२ मी र%ता 5वक=सत करणे

5,999,624.00

CE20A102/SA2-881
CE20A102/SA2-882

अमोल पुंडे

मे. टB.जी.धमाणी

7.56
ट1के कमी

5,546,052.43

144
17/03/2018

ी.भारत
मो हते

पुणे नगर र%Iयावर पुणे मनपाया
हॉट =म1स Jलाट वरBल माल
मटे रBअल वापVन कामे क#रता
आवfयक म=शनरB व मनुpयबळ
पुर5वणे व तaनुषंCगक कामे करणे

4,999,999.00

RE20B120/R12-104

ीकांत फडतरे

मे. योहान
28.99
इंिजMनअरस
ट1के कमी
अॅड कॉ9ॅ 1टर

3,550,499.29

185
31/03/2018

4,999,542.00

CE20A103/SA13-S46

संदेश =शकU

मे. सदानंद जोशी

28.80
ट1के कमी

3,559,673.90

101
09/02/2018

4,294,215.00

CE20A102/SD2-932

5<यंका बाते

मे. मो हनी
एंटर<ाईजेस

3 ट1के
कमी

4,165,388.55

मे. एम बी
23.10
पाटBल
ट1के कमी
क%9कशन =ल.

7,305,480.78

१७४

२१

१७५

<भाग T. १० ड मधील चांदणी चौक
ी.अ=भजीत
२१
ते रामनगर कॉलनी मेन रोडवरBल
ड?बे
फुटपाथ 5वक=सत करणे

१७६

<भाग T. ११ मधील }हातोबा
ी.अ=भजीत
नगरला जोडणारा र%ता 5वक=सत
ड?बे
कVन डांबरBकरण करणे

176 Recall

<भाग T. ११ मधील }हातोबा
ी.अ=भजीत
नगरला जोडणारा र%ता 5वक=सत
ड?बे
कVन डांबरBकरण करणे

4,294,215.00

CE20A102/SD2-932

5<यंका बाते

ी.चं2शेखर <भाग T. ६ येरवडा मbये र%ते
अकवारे
दV
ु %ती करणे

6,658,193.00

RE20B120/R12-108

अ=भजीत भुजबळ

मे. बी एन
च0हाण

32.50
ट1के कमी

4,494,280.28

138
14/03/2018

2,987,559.00

CE20A1262/SA15-1376

=समरन 5परजादे

मे. अ=मत
एंटर<ाईजेस

3.33
ट1के कमी

2,888,073.29

167
27/03/2018

१७७

१७८

२१

२१

ी.ल=लत
बोडे

<भाग १९ ब
भवानी माता
मोटार %टॅ ड
कॉT\टBकरण

मधील जनता अमत
ृ ु य
मंदBर चौक ते जन
ु ा
चौक पयत 9=म1स
करणे

१७९

१८०

२१

२१

ी.भारत
मो हते

नगर रोड (वडगाव शेरB) ेRय
कायालयाअंतगत <भाग T. ५ मधील
सेवा वा हयासाठh खोदले या
ठकाणी #रईन%टे टम' टची कामे करणे

9,999,805.00

RE20B120/R12-106

<काश कोतवाल

ी.Qानेश
बाश)कर

पुणे शहारातील धनकवडी ेीय
कायालय अंतगत कॉT\ट व डांबरB
र%Iयाचे रोड मेटे नस 0हॅ न aवारे
वा5षक दे खभाल व दV
ु %ती 5वषयक
कामे करणे

9,980,606.00

RE20B115

19,999,187.00

मे. बी एन
च0हाण

34.39
ट1के कमी

6,560,872.06

पन
ु म पवार

मे. ी 5व ठल
एंटर<ाईझेस

19.99
ट1के कमी

7,984,494.78

RE20B115

महे श झोमन

मे.
=सbदB5वनायक
क%9कशन

29.31
ट1के कमी

14,137,425.29

158
23/03/2018

१८१

२१

ी. दनकर
गोजारे

पुणे शहारातील औंध ेीय कायालय
अंतगत कॉT\ट व डांबरB र%Iयाचे
रोड मेटे नस 0हॅ न aवारे वा5षक
दे खभाल व दV
ु %ती 5वषयक कामे
करणे

१८२

२१

ी.ल=लत
बोडे

पेड%
े 9Bयन पॉ=लसी व अबन %9Bट
sडझाईन गाईडलाईन <माणे लlमी
रोड वरBल पदपथांची सध
ु ारणा करणे

19,999,471.00

CE20A1249/A6-18

राहूल रसाळे

मे. Mनखील
क%9

2.02
ट1के कमी

19,595,481.69

81
30/01/2018

१८३

ी.ल=लत
बोडे

पेड%
े 9Bयन पॉ=लसी व अबन %9Bट
sडझाईन गाईडलाईन <माणे बाजीराव
रोड वरBल पदपथांची सध
ु ारणा करणे

19,999,060.00

CE20A1249/A6-18

राहूल रसाळे

मे. एस.एस. साठे

5.05
ट1के कमी

18,989,107.47

112
27/02/2018

१८४

ी.ल=लत
बोडे

पेड%
े 9Bयन पॉ=लसी व अबन %9Bट
sडझाईन गाईडलाईन <माणे टळक
रोड वरBल पदपथांची सध
ु ारणा करणे

19,999,060.00

CE20A1249/A6-18

राहूल रसाळे

मे. Qानेश
Mनंबाळकर

5.01
ट1के कमी

18,997,107.09

120
01/03/2018

१८५

ी.ल=लत
बोडे

पेड%
े 9Bयन पॉ=लसी व अबन %9Bट
sडझाईन गाईडलाईन <माणे कुमठे कर
रोड वरBल पदपथांची सध
ु ारणा करणे

14,999,859.00

CE20A1249/A6-18

राहूल रसाळे

मे. सदानंद जोशी

17.40
ट1के कमी

12,389,883.53

156
23/3/2018

१८६

ी.Qानेश
बाश)कर

<. T. ३५ ड मbये च0हाणनगर व
दाते बस%टॉप येथील र%ते
कॉT\टBकरण करणे

9,999,995.00

CE20A1262/SA15-1175
CE20A1262/SA15-1173

<काश पवार

मे. आर टB दाते

4.02
ट1के कमी

9,597,995.20

132
07/03/2018

२१

ी.अजय
वायसे

=शवाजी र%IयावरBल िजजामाता चौक
ते बेलबाग चौकापयत र%ता
डांबरBकरण करणे

15,966,004.00

CE20A1249/A6-18

पन
ु म Rबडकर

मे. दे वकर
अथमु0हस

2.75
ट1के कमी

15,526,938.89

168
27/03/2018

ी.अजय
वायसे

=शवाजी र%ता फड गेट पोलBस चौक
ते राp9भुषण चौक र%ता डांबरBकरण
करणे

14,938,170.00

CE20A1249/A6-18

=समरन 5परजादे

मे. दे वकर
अथमु0हस

9.67
ट1के कमी

13,493,648.96

166
27/03/2018

१८९

ी.अजय
वायसे

टंबर माकUट र%ता/नेहV र%ता
जहानगीर हॉि%पटल ते रा%ता पेठ
पॉवर हाउस ते भवानी पेठ ते सेवन
ल0ह चौक ते गंगाधाम चौक येथे
फुटपाथ करणे

52,379,865.00

CE20A103/A13-113

मे.
=समरन 5परजादे =सbदB5वनायक
क%9कशन

6.61
ट1के कमी

48,917,555.92

133
08/03/2018

१९०

२१

ी. दनकर
गोजारे

बावधन स.T. २४,४९,५८ पी 0हB आय
पी टB येथील २४, १८ व १२ मी डी.पी.
र%Iयाचे 5वकसन करणे

59,230,483.00

CE20A12/SA2-294

संदेश =शकU

मे. दे वकर
अथमु0हस

5.40
ट1के कमी

56,032,036.92

127
05/03/2018

१९१

२१

ी.Qानेश
बाश)कर

<भाग T. ३३ अ स0हU नं ५१ व ५२
आण ओढयावर स0हU ६० मbये पल
ू
बांधणे डी पी र%Iयावर

4,675,138.00

CE20D170/SL1-64

सCचन बागडे

मे. %वामीराज
ऐंटर<ाईजेस

17.60
ट1के कमी

3,852,313.71

159
23/03/2018

32,499,906.00

CE20A103/SA13-443

1.80
ट1के कमी

31,914,907.69

111
27/02/2018

वग)करण CE20A102/SA2-939

पy
ृ वीराज नाईक

22.29
ट1के कमी

7,382,430.57

वग)करण CE20A102/SA2-939

मे. एम बी
23.10
5वकास मोळावडे पाटBल
ट1के कमी
क%9कशन =ल.

7,305,480.77

163
27/03/2018

मे. योहान
28.10
इंिजMनअरस
ट1के कमी
अॅड कॉ9ॅ 1टर

2,156,980.59

143
17/03/2018

१८७

२१

१८८

१९२

२१

ी.5वशाल
ह#रभ1त

<. T. २८ ब, पन
ु ावाला गाडन ते
सॅ=लसबरB पाक प#रसर सश
ु ो=भकरण
करणे, अaयावत असा 5वकसीत
फुटपाथ व डांबरBकरण करणे, uलोवर
बेड, लाईdस

१९३

२१

ी.5वशाल
ह#रभ1त

<. T. २८ ब मbये 5व5वध ठकाणी
र%ते =म=लंग कVन डांबरBकरण करणे

9,499,975.00

193 Recall

२१

ी.Qानेश
बाश)कर

<. T. २८ ब मbये 5व5वध ठकाणी
र%ते =म=लंग कVन डांबरBकरण करणे

9,499,975.00

ी.5वशाल
ह#रभ1त

<भाग T. २१ ब संपुण <भागातील
मG
ु य र%Iयांवर नाग#रकांना र%ता
ओलांडNयासाठh पेsडि%9यन करणे

१९४

2,999,973.00

CE20A884/SA10-137

5वकास मोळावडे मे. एस.एस. साठे

शैल'2 काथवटे

मे. सनशाईन
0ह' चस

१९५

२१

ी.अजय
वायसे

हडपसर ेीय कायालया अंतगत
पावसामळ
ु े खराब झाले या र%Iयांचे
=म=लंग कVन खाIयामाफत
डांबरBकरण करणे

4,998,488.00

RE20B101A

मे. योहान
25.99
शैलेश {रसागर इंिजMनअरस
ट1के कमी
अॅड कॉ9ॅ 1टर

3,699,380.97

धानोरB जकात नाका ते डी. वाय.
ी.चं2शेखर
पाटBल रोड ( पोरवाल रोड) दर}यान
अकवारे
र%Iयाची दV
ु %ती करणे

999,987.00

CE20A102/SA2-908

अ=भजीत भुजबळ

मे. गणपत डी
ढमढे रे

38.10
ट1के कमी

618,991.95

141
16/03/2018

१९७

धानोरB पोरवाल रोड ते =शवनगर
ी.चं2शेखर
चौक लोहगाव दर}यान र%Iयाची
अकवारे
दV
ु %ती करणे

998,524.00

CE20A102/SA2-908

अ=भजीत भुजबळ

मे. गणपत डी
ढमढे रे

38.10
ट1के कमी

618,086.36

140
16/03/2018

१९८

धानोरB पोरवाल रोड ते उIतरे fवर
ी.चं2शेखर
मं दर लोहगाव दर}यान र%Iयाची
अकवारे
दV
ु %ती करणे

998,257.00

CE20A102/SA2-908

अ=भजीत भुजबळ

मे. गणपत डी
ढमढे रे

37.11
ट1के कमी

627,803.83

142
16/03/2018

25.12
ट1के कमी

748,785.02

2.25
ट1के कमी

188,255,534.41

147
19/03/2018

24.99
ट1के कमी

3,750,027.50

122
03/03/2018

१९६

२१

२१

Rबबवेवाडी मG
ु य र%ता 5वक=सत
करणे (पो%ट ट' डर)

२१

पुणे %9Bट <ोnॅम पॅकेज T. ४
अंतगत सश
ु ो=भकरण व पादचारB
0यव%थेया pटBने फwयस
ु न कॉलेज
र%IयावरBल गरवारे चौक ते
अॅCnक चर चौक 5वकसीत करणे
(पो%ट ट' डर)

२१

ी.5वशाल
ह#रभ1त

पुणे महानगरपा=लकेचे पथ
5वभागातील कायकारB अ=भयंता T. २
यांचे कायेातील <. T. २७ व ४१
मधील र%Iयाचे खrडे बुज5वणे
दे खभाल दV
ु %तीचे व तaनुषंCगक
कामे करणे

२०२

२१

ी.Qानेश
बाश)कर

Rबबवेवाडी मुGय र%ता 5वकसीत करणे

२०३

२१

ी.अजय
वायसे

<भाग T. २२ ब 5व5वध 5वकास कामे
करणे

१९९

२००

२०१

192,600,000.00

मे.
पy
ृ वीराज नाईक इन0हायरोसेफ
कसलटं ट

174,946,855.00

संगीता पाटBल

मे. इcाvकंग
कसलटBंग
इिजMनअर <ा
=ल.

CगरBष ल?ढे

मे. ीMनवास
क%9कशन

999,980.00

RE20B101A

192,588,782.00

CE20A102/SA2-911
CE20A1249/A6-18

4,999,970.00

CE22A548/SJ10-410

मे. एस अॅड
पy
ृ वीराज नाईक जे Rब टकॉन
<ा. =ल.
गोपाळ भंडारB

मे. आयन
क%9कशन

ी.अजय
वायसे

मगरपdटा येथील र%ता Vं दBकरण व
डांबरBकरण करणे

9,999,990.00

<भाग T. १२ क पौड र%ता ते सत
ु ार
ी.अ=भजीत
२१
दवाखाना ते कवU पुतळा =सम' ट
ड?बे
कॉT\ट र%ता करणे

75,285,501.00

CE20A1262/SA15-798
CE20A1262/SA15-796

बागवान

9,960,898.00

RE20B115

२०४

२०५

पथ 5वभागाकडील =संहगड रोड
ेRय कायालयाया कायेातील
ी.अ=भजीत
र%Iयांची दे खभाल दV
ु %तीची कामे
ड?बे
मोबाईल रोड मेटे नस 0हॅ न aवारे
करणे

२०६

ी.भारत
मो हते

लोहगांव वाघोलB रोड %मशानभम
ु ी ते
संतनगर पयत र%ता यु टB ड+लु टB
पbदतीने =सम' ट कॉT\ट करणे

गोपाळ भंडारB

24.44
ट1के कमी

सह
ु ास अलभर

मे. मोतीलाल
धत
ु
इcा%9कचर
<ा. =ल.

33.33
ट1के कमी

13,333,924.63

5<यंका बाते

मे. जय
=शवशंकर
क%9

28.81
ट1के कमी

2,135,483.62

2,999,682.00

RE20B120/R12-104

२०९

<भाग T. ३२ ड मधील वारजे येथील
ी.अ=भजीत
वारजे हायवे चौक ते =शवणे पयत
ड?बे
डी पी र%ता 5वकसीत करणे

9,999,785.00

CE20A1249/SA6-31

राहुल Mतखे

कै.बा.स.ढोले पाटBल ेRय कायालय
प#रसरातील र%ते दे खभाल दV
ु %ती व
तaनुषंCगक कामे करणे

1,999,994.00

RE20B101A

२११

पुणे शहरातील कोथVड बावधन
ेRय कायालय अंतगत कॉT\ट व
ी.अ=भजीत
२१
डांबरB र%Iयाचे रोड म' टेनस
ड?बे
0हॅ नaवारे वा5षक दे खभाल दV
ु %ती
5वषयक कामे करणे

19,841,486.00

RE20B101A

149
19/03/2018

मे. सनराज
क%9कशन

२०८

ी.ल=लत
बोडे

73,764,733.88

`पालB ढगे

कोथVड बावधन ेRय कायालयाया
कायेातील र%Iयांची दV
ु %ती करणे,
ी.अ=भजीत
२१
खाIयामाफत पे0हरला माल
ड?बे
पसर5वNयासाठh रोलर, पे0हर, डंपर
पुर5वणे व तaनुषंCगक कामे करणे

२१

113
27/02/2018

2.02
ट1के कमी

२१

२१०

8,444,991.56

मे. Mनखील
क%9

२०७

19,999,887.00

मे. पे0हवे
15.55
क%9कशन <ा.
ट1के कमी
=ल.

मे. Rमुत)
8 ट1के
%टोन मेटल कं कमी

9,199,802.20

शैल'2 काथवटे

मे. जय
=शवशंकर
क%9

30.18
ट1के कमी

1,396,395.81

5<यंका बाते

मे. जय
=शवशंकर
क%9

27.81
ट1के कमी

14,323,568.74

155
21/03/2018

२१२

कोथVड बावधन ेRय
ी.अ=भजीत कायालयाअंतगत येणा-या र%Iयांवर
ड?बे
#रईन%टे टम' ट व तaनुषंCगक कामे
करणे

२१३

पुणे %9Bट <ोnॉम पॅकॅज T. ४
अंतगत सश
ु ो=भकरण व पादचारB
ी.अ=भजीत माग 0यव%थेया pटBने फwयस
ु न
ड?बे
कॉलेज र%IयावरBल गरवारे चौक ते
अॅnीक चर कॉलेज चौक 5वक=सत
करणे

२१४

ी.ल=लत
बोडे

पुणे शहरातील भवानी पेठ ेRय
कायालय अंतगत कॉT\ट व डांबरB
र%Iयाचे रोड मेटे नस 0हॅ न aवारे
वा5षक दे खभाल दV
ु %ती 5वषयक
कामे करणे भाग-२ (<भाग T. १७)

4,999,763.00

RE20B115

पन
ु म Rबडकर

ी.Qानेश
बाश)कर

पथ 5वभागाकडील Rबबवेवाडी ेRय
कायालयाया कायेातील र%Iयांची
दै नं दन दे खभाल दV
ु %तीया
कामासाठh मोबाईल मेटे नस
यट
ु B=लटB गाडी gाय0हरसह परु 5वणे व
दै नं दन दे खभाल दV
ु %ती5वषयक
कामे करणे

9,999,885.00

RE20B115

पy
ृ वीराज नाईक

२१६

२१

पुणे महानगरपा=लकेया पथ
ी.चं2शेखर 5वभागाकडील पे0हरया 5व5वध
अकवारे
साईटवरBल लेबर परु 5वणे, साफसफाई
करणे, तaनष
ु ंCगक कामे करणे

9,988,230.00

RE20B/120/R12-108

राज'2 नगरे

२१७

<. T. ३४ क सन=सटB ३० मी. डी. पी.
ी.अ=भजीत
२१
र%ता अबन %9Bट sडझाईन गाईड
ड?बे
लाईननुसार 5वकसीत करणे

9,812,425.00

RE20B120/R12-108*

`पालB ढगे

२१५

२१

२१

19,999,096.00

174,946,855.00

RE20B120/R12-105

CE20A1249/A6-18

5<यंका बाते

मे. जय
=शवशंकर
क%9

33.90
ट1के कमी

13,219,402.46

3.33
ट1के कमी

169,121,124.73

मे. योहान
2.99
इंिजMनअरस
ट1के कमी
अॅड कॉ9ॅ 1टर

4,850,270.09

मे. ी 5व ठल
एंटर<ाईझेस

8,765,899.19

मे. मोतीलाल
धत
ु
अनप
ु गजलवार
इcा%9कचर
<ा. =ल.

12.34
ट1के कमी

ट1के कमी

मे. आदश
क%9कशन

5.15
ट1के कमी

9,307,085.11

171
27/03/2018

२१८

२१९

२२०

२१

२१

२१

ी.अ=भजीत <.T. १४ ड मधील =शरोळे र%Iयाचे
ड?बे
डांबरBकरण करणे
ी.अजय
वायसे

हडपसर ेRय कायालयांतगत
5व5वध सेवा वा हयांनी केले या
कामाचे #रइ%टे टम' ट करणे

ी.अ=भजीत <भाग T. ३४ ड मbये 5व5वध र%ते
ड?बे
5वक=सत करणे

२२१

ी.अ=भजीत <. T. ३० अ मbये र%ते 5वकसीत
ड?बे
करणे

२२२

ी.अ=भजीत <भाग T. ३२ ड मधील डी पी र%ते
ड?बे
5वक=सत कVन सश
ु ो=भकरण करणे

२२३

२२४

२२५

२१

२१

1,999,696.20

CE20A102/SA2-576

भावना जाडकर

मे. जॅ गसन
Rब टकॉन

18 ट1के
कमी

1,639,750.88

9,999,895.00

RE20B120/R12-114

शैलेश {रसागर

मे. बी एन
च0हाण

32.77
ट1के कमी

6,722,929.41

29,999,869.00

CE20A102/SA2-847
CE20A1262/SA15-1158
CE20A1262/SA15-1160
CE20A1262/SA15-1159
CE20E101/SF1-211
CE20A102/SA2-846
CE20E101/SF1-212
CE20E101/SF1-210
CE20E101/SF1-209
CE20E101/SF1-208
CE20E101/SF1-207

सCचन बागडे

मे. जॅ गसन
Rब टकॉन

7 ट1के
कमी

27,899,878.17

174
28/03/2018

29,999,841.00

CE20A1249/SA6-22
CE20A102/SA2-767
CE20A102/SA2-766*
CE20A102/SA2-772

दIताय गरड

मे. जॅ गसन
Rब टकॉन

4 ट1के
कमी

28,799,847.36

173
28/03/2018

8,997,431.00

CE20A1249/SA6-40

राहुल Mतखे

मे. Rमुत)
6.20
%टोन मेटल कं ट1के कमी

8,439,590.28

164
27/03/2018

9,999,353.20

RE20B120/R12-114

गौरB नंदे

मे. राज'2
38.51
गुलाब=संह काटे ट1के कमी

6,148,602.28

18.19
ट1के कमी

8,180,485.42

20.81
ट1के कमी

1,583,431.77

ी.5वशाल
ह#रभ1त

वानवडी-रामटे कडी ेRय
कायालयाअंतगत #रईन%टे टम' टची
कामे करणे

ी.अजय
वायसे

पुणे शहरातील भवानी पेठ ेRय
कायालय अंतगत कॉT\ट व डांबरB
र%Iयाचे रोड म' टे नस 0हॅ नaवारे
वा5षक दे खभाल व दV
ु %ती 5वषयक
कामे करणे

9,999,371.00

RE20B115

%नेहा वाघचौरे

मे.
=सbदB5वनायक
क%9कशन

ी.अजय
वायसे

पुणे शहरातील #रसफU=संगया
कामासाठh पे0हर vफMनशींगसाठh
कामगार पुर5वणे

1,999,535.00

RE20B115

%नेहा वाघचौरे

मे. जय
=शवशंकर
क%9

188
31/03/2018

२२६

ी.अजय
वायसे

<. T. २६ महं मदवाडी उं gी प#रसरात
केबल कंपयांनी खोदाई केले या
ठकाणी #रईन%टे टम' ट करणे

999,907.00

RE20B101A

%नेहा वाघचौरे

ट1के कमी

२२७

ी.अजय
वायसे

<. T. २६ महमंदवाडी उं gी प#रसरात
खrडे दV
ु %त करणे व इतर
तaनुषंCगक कामे करणे

999,690.00

RE20B101A

%नेहा वाघचौरे

ट1के कमी

CE20A1249/A6-12

कौशल सराफ

RE20B115**

गौरB नंदे

२१

ी.अ=भजीत <भाग T. १३ केतकर रोड १५ मी. डी.
ड?बे
पी. र%ता 5वकसीत करणे

5,493,723.00

२१

ी.5वशाल
ह#रभ1त

पथ 5वभागाकडील वानवडी-रामटे कडी
ेRय कायालयाया कायेातील
र%Iयांची दै नं दन दे खभाल
दV
ु %तीया कामासाठh मोबाईल
म' टेनस यट
ु BलBटB गाडी gाय0हरसह
पुर5वणे व दै नं दन दV
ु %ती5वषयक
कामे करणे

9,999,885.00

२१

ी.भारत
मो हते

वडगावशेरB येथे पुNयनगरB ते %टे ला
मेरB शाळा येथे पाNयाया लाईनमळ
ु े
खराब झाले या र%Iयाचे
#रईन%टे टम' ट करणे

967,692.00

ी.भारत
मो हते

Rबशप शाळा ते क याणीनगर येथे
पाNयाया लाईनमुळे खराब झाले या
र%Iयाचे #रईन%टे टम' ट करणे

२३२

ी.भारत
मो हते

वडगावशेरB क याणीनगर <. T. ५
येथील पाNयाया लाईनया
कामामुळे खराब र%Iयाचे
#रईन%टे टम' ट करणे (जन
ु ा मुंढवा
र%ता)

२३३

ी.5वशाल
ह#रभ1त

कै. बा. स. ढोले पाटBल ेRय
कायालय प#रसरातील र%ते दे खभाल
दV
ु %ती करणे

२२८

२२९

२३०

२३१

२१

मे.
=सbदB5वनायक
क%9कशन

27.17
ट1के कमी

4,001,078.46

मे. Vषभ
क%9कशन

11.99
ट1के कमी

8,799,908.80

XE12B115/X1-2

<काश
मे. गणपत डी
कोतवाल/राजेfवरB
ढमढे रे
मुरादे

30.333
ट1के कमी

674,161.99

967,692.00

XE12B115/X1-2

<काश
मे. गणपत डी
कोतवाल/राजेfवरB
ढमढे रे
मुरादे

30.333
ट1के कमी

674,161.99

999,024.00

XE12B115/X1-2

<काश
मे. गणपत डी
कोतवाल/राजेfवरB
ढमढे रे
मुरादे

30.333
ट1के कमी

695,990.05

12.10
ट1के कमी

8,789,818.05

9,999,793.00

RE20B101A

शैल'2 काथवटे

मे. गाजल
ु
क%9कशन

ी.5वशाल
ह#रभ1त

क?ढवा वानवडी, येवलेवाडी ेRय
कायालयाया कायेातील
सेवावा हनी खोदले या ठकाणी
#रईन%टे टम' ट कामे करणे

9,995,480.00

RE20B120/R12-108

राजी बने

२३५

ी.5वशाल
ह#रभ1त

<भाग T. ४१ अ मधील माउलBनगर,
साईनगर, टळे करनगर, गोकुळनगर,
काज प#रसरातील र%ते 5वकसीत
करणे

9,996,519.00

CE20A102/SA2-898

CगरBष ल?ढे

२३६

ी.अजय
वायसे

हडपसर औaयोCगक वसाहती मधील
टाटा हMनवेल कंपनी ते मगरपdटा
=सटB मागील एच.सी.एम.टB.आर
र%ता दोहB कॅनॉलवर पूल बांधणे

31,991,733.00

CE20A10Z/AZ-1539+

गोपाळ भंडारB

ी.अजय
वायसे

पण
ु े सोलापरू र%ता, माळवाडी,
मगरपtा, हडपसर येथील मुGय
र%Iयांची दै नं दन दे खभाल दV
ु %तीची
कामे करणे

2,499,845.00

RE20B115

6,000,454.00

RE20B120/R12-102

राहूल Mतखे

34,049,270.00

RE20B120/R12-105

CE20A1252+

२३४

२३७

२३८

२१

पथ 5वभाग झोन T. ४ अंतगत
वारजे ेRय कायालयाया
कायेातील र%Iयांची दV
ु %ती करणे,
ी.अ=भजीत
२१
खाIयामाफत पे0हरला माल
ड?बे
पसर5वNयासाठh रोलर, पे0हर ,डंपर
पुर5वणे व स0हU करणे व तaनुषंCगक
कामे करणे

२३९

वारजे कवUनगर ेRय कायालयाया
ी.अ=भजीत कायेातील 5व5वध ठकाणी
ड?बे
#रईन%टे टम' टची कामे करणे व
तaनष
ु ंCगक कामे करणे

२४०

वारजे कवUनगर ेRय कायालय
ी.अ=भजीत अंतगत येणा-या र%Iयाचे टोटल
ड?बे
%टे शन आण जी.पी.एस. सवUण
करणे

997,000.00

ट1के कमी

मे. दे वकर
अथमु0हस

20.99
ट1के कमी

7,898,249.66

मे. ए. आर.
क%9कशन

10.80
ट1के कमी

28,536,625.84

30.45
ट1के कमी

1,738,642.20

मे.
=सbदB5वनायक
क%9कशन

25.26
ट1के कमी

4,484,739.32

राहूल Mतखे

मे. यू इंsडया
क%9कशन
कंपनी

6.03
ट1के कमी

31,996,099.02

दपालB बावनकुळे

ओंकार र5वं2
तळे कर

5.9 ट1के
कमी

शैलेश {रसागर मे. सदानंद जोशी

938,177.00

175
28/03/2018

२४१

ी.Qानेश
बाश)कर

<. T. ३५ ड तळजाई टे कडी येथे
जैव5व5वधता उघानामधील र%Iयाची
दV
ु %ती व तaनष
ु ंCगक काम करणे

4,999,999.50

CE26A336/U1-231

महे श शेळके

मे. आर.टB.दाते

2.50
ट1के कमी

4,874,999.51

187
31/03/2018

ी.Qानेश
बाश)कर

<. T. ३५ ड तळजाई मं दर येथे
जैव5व5वधता उघानासाठh र%IयावरBल
फुटपाथ दV
ु %ती करणे

9,999,999.50

CE26A336/SU1-525

महे श शेळके

मे. आर.टB.दाते

ट1के कमी

9,749,999.51

186
31/03/2018

२१

येरवडा ेRय कायालया अंतगत
येणा-या मुGय र%Iयावर
ी.चं2शेखर
एम.एन.जी.एल आण एम एस ई बी
अकवारे
माफत केले या जाणा-या खोदाई चे
#रईन%टे टम' ट करणे

19,791,525.00

RE20B120/R12-108

अ=भजीत भुजबळ

२१

ी. दनकर
गोजारे

औंध बाणेर ेRय कायालया अंतगत
येणा-या कायेातील 5व5वध केबल
कंपया व मनपा माफत केले या
खोदाईचे #रईन%टे टम' ट व तaनुषंCगक
कामे करणे

ी. दनकर
गोजारे

२१

२४२

२४३

२४४

२४५

२४६

ी.अ=भजीत
२१
ड?बे

19,999,530.00

RE20B120/R12-105

महे श झोमन

मे.
=सbदB5वनायक
क%9कशन

औंध बाणेर ेRय कायालयाया
हीमbये पेsडि%9यन पॉ=लसी
अंतगत 5वकास कामे करणे व
तaनुषंCगक कामे करणे

4,999,958.00

CE20A1249/A6-18

5वजय पाटBल

मे.
=सbदB5वनायक
क%9कशन

<भाग T. १२ क मbये 5व5वध
ठकाणी पावसाळी पाNयाची लाईन
टाकणे

9,984,492.00

CE20E101/SF1-129
CE20E101/SF1-130
CE20E101/SF1-131

मfु ताक बागवान

२४७

<भाग T. १४ ड मbये भांडारकर रोड
ी.अ=भजीत
येथे र%ता डांबरBकरण करणे, फुटपाथ
ड?बे
5वकसीत करणे

18,999,897.00

CE20A103/SA13-340

भावना जाडकर

२४८

येरवडा हॉट =म1स Jलाट येथे
ी.चं2शेखर
5व5वध <कारची खडी पुरवठा करणे
अकवारे
(रिज%9े शन अट =शCथल)

49,954,972.00

SE15A106

राज'2 नगरे

२१

ट1के कमी

36 ट1के
कमी

26.27
ट1के कमी

12,799,699.20

3,686,469.03

ट1के कमी
मे. गुVदIता
गणेश
क%9कशन

10 ट1के
कमी
ट1के कमी

17,099,907.30

183
31/03/2018

२४९

<. T. ३४ ब मधील सन=सटB रोड
पोलBस %टे शन समोरBल डी. पी.
ी.अ=भजीत
२१
रोडवर व सन=सटB भाजी मंडई
ड?बे
समोरBल डी. पी. र%Iयावर फुटपाथ
करणे

4,999,982.00

CE20A1249/A6-18

दIताय गरड

मे. आर.टB.दाते

5.22
ट1के कमी

4,738,982.94

२५०

<भाग T. ३० ड नवfया माVती व
ी.अ=भजीत अNणाभाउ साठे वसाहत आपालB
ड?बे
र%Iयावर अबन sडझायनरनुसार
फुटपाथ 5वकसीत करणे

4,999,890.00

CE20A1249/A6-18

दIताय गरड

मे. आदश
क%9कशन

5.15
ट1के कमी

4,742,395.67

२५१

=संहगड रोड ेRय कायालया
ी.अ=भजीत
अंतगत येणा-या #रईन%टे टम' ट व
ड?बे
तaनष
ु ंCगक कामे करणे

24,999,746.00

RE20B120/R12-107

दIताय गरड

मे. Mनतीन प
वरघडे

7.70
ट1के कमी

23,074,765.56

मे. सaगुV
25.77
क%9कशन कं ट1के कमी

3,711,266.18

मे. Vषभ
क%9कशन

9,055,062.70

२५२

२५३

२५४

२१

२१

२१

ी.अजय
वायसे

<भाग T. २३(ड) हडपसर काळे बोराटे
नगर कॉT\ट करणे

4,999,685.00

CE20A1262/SA15-1434

शैलेश {रसागर

ी.Qानेश
बाश)कर

<. T. २५, २७ व ४१ कायेातील
र%Iयांची दै नं दन दे खभाल
दV
ु %तीया कामासाठh मोबाईल
म' टेनस युटBलBटB गाडी gाय0हरसह
परु 5वणे व दै नं दन दे खभाल
दV
ु %ती5वषयक कामे करणे

9,950,509.00

RE20B115

CगरBष ल?ढे /
राजी बने

ी.भारत
मो हते

सादलबाबा दगा चौक ते आपले घर
(नगररोड) दर}यान ६० मी Vं द
र%Iयाक#रता र%ते दे खभाल
वाहनाaवारे (आर एम 0हB) कामे करणे

9,999,998.00

RE20B115

ीकांत फडतरे

8.99
ट1के कमी

ट1के कमी

178
28/03/2018

येरवडा हॉट =म1स Jलाट माफत
र%ते तयार करणे दे खरे ख करणे व
तaनष
ु ंCगक कामे करणे. सारसबाग
ी.चं2शेखर
कोठh कामांतगत कुशल व अकुशल
अकवारे
(पे0हर gाय0हर, रोलर gाय0हर,
RबगारB इतर सेवक वग) कामगार
वग पुर5वणे

9,995,124.00

RE20B120/R12-108

राज'2 नगरे

ट1के कमी

२५६

येरवडा हॉट =म1स Jलाट माफत
र%ते तयार करणे दे खरे ख करणे व
ी.चं2शेखर तaनुषंCगक कामे करणे. या
कामांतगत कुशल व अकुशल (पे0हर
अकवारे
gाय0हर, रोलर gाय0हर, RबगारB इतर
सेवक वग) कामगार वग पुर5वणे

9,995,124.00

RE20B120/R12-108

राज'2 नगरे

ट1के कमी

२५७

<भाग T. ६ येथील Rबंदम
ू ाधव ठाकरे
ी.चं2शेखर
चौक आण Iया लगतचे र%ते
अकवारे
सश
ु ो=भत करणे व 5वक=सत करणे

9,989,550.00

CE20A1249/A6-18

अ=भजीत भज
ु बळ

ट1के कमी

ी.Qानेश
बाश)कर

<. T. ३७ क आईमाता मं दर ते 0हB.
आय. टB. हॉ%टे ल / पासलकर चौक
दर}यान ३० मी व २४ मी र%Iयाचे
Vं दBकरण व डांबरBकरण करणे

9,793,920.00

RE20B120/R12-108

तुलसीदास
भंडारकोटे

ट1के कमी

ी.Qानेश
बाश)कर

Rबबवेवाडी ेRय कायालयाअंतगत
एम. एन. जी. एल, एम. एस. ई. बी,
#रलायस, बी.एस.एन.एल. यांनी
ओ.एफ.सी. केबलसाठh खोदाई
केले या ठकाणी #रईन%टे टम' टची
कामे करणे

9,998,420.00

RE20B120/R12-108

तल
ु सीदास
भंडारकोटे

ट1के कमी

२५५

२५८

२१

२१

२५९

२६०

२१

कवUनगर, आंबेडकर चौक ते
MतVपतीनगर येथील डी पी र%ता
5वकसीत करणे

१३,९२,१९,३६५/-

मे. इनcाvकंग
दपालB बावनकुळे कसलटं सी
इिज <ा. =ल.

ट1के कमी

२६१

२१

२६४

२१

२१

२६५

२६६

9,999,569.00

RE20B101A

राहूल रसाळे

ट1के कमी

9,998,557.50

RE20B101A

राहूल रसाळे

ट1के कमी

ी.अजय
वायसे

<भाग T. २३ क काळे पडळ मेन
डी.पी. र%ता 5वकसीत
करणे.(काळे पडळ रे वेगेट ते महादे व
मं दर चौक ते साईमंदBर चौक ते
<गतीनगर चौक)

26,999,918.00

CE20A102/SA2-699
CE20A103/SA13-411
CE20A1262/SA15-958
CE20E101/SF1-171

शैलेश {रसागर

ी.अजय
वायसे

पुणे शहरातील हडपसर ेRय
कायालय अंतगत कॉT\ट व डांबरB
र%Iयाचे रोड म' टे नस 0हॅ नaवारे
वा5षक दे खभाल व दV
ु %ती 5वषयक
कामे करणे

9,999,371.00

RE20B115

%नेहा वाघचौरे

ी.अजय
वायसे

<. T. २६ महमंदवाडी स. नं. २ येथील
२०५ र%Iयाला जोडणारा स. नं. १ व
९६ मधन
ू जाणारा २४ मी न5वन
महमंदवाडी गावठाण बायपास डी. पी.
र%ता व हडपसर स. नं. ५६, ५८
येथील डी. पी. र%ता 5वक=सत करणे

19,999,838.00

CE20A102/SA2-912

%नेहा वाघचौरे

मे. Mनतीन प
वरघडे

ी.Qानेश
बाश)कर

<भाग T. २५ क व २५ ड मधील
कवडेमळा, आझादनगर, जगतापनगर,
होलेमळा, =शदं े - छी-ताडीमळा येथील
र%ते डांबरBकरण करणे व 5वक=सत
करणे

9,990,355.00

CE20A102/SA2-715
CE20A102/SA2-15-1007
CE20A1262/SA15-1004
CE20A1262/SA15-1005

गौरB नंदे

मे. Vषभ
क%9कशन

ी.ल=लत
बोडे

२६२

२६३

ी.ल=लत
बोडे

२१

पुणे शहरातील 5वामबागवाडा ेीय
कायालय अंतगत कॉT\ट व डांबरB
र%Iयाचे रोड म' टे स 0हॅ न aवारे व
वा5षक दे खभाल व दV
ु %ती 5वषयक
कामे करणे

Reinstatment of Trenches taken
by different agencies and Pune
Municipal Corporation in
Vishrambagwada ward office

मे. Mनतीन प
वरघडे

5.99
ट1के कमी

25,379,949.91

176
28/03/2018

60.99
ट1के कमी

18,401,850.94

172
28/03/2018

7.99
ट1के कमी

9,191,136.59

ट1के कमी

२६७

ी.Qानेश
बाश)कर

<भाग T. २५ क व ड मधील शांती
नगर, स'ट पे 9क टाउन समोरBल
मुGय र%ता, %वामी 5ववेकानंद व
द0या नगर येथील र%ते डांबरBकरण
करणे व 5वक=सत करणे

२६८

ी.Qानेश
बाश)कर

२१

२१

9,990,335.00

CE20A102/SA2-15-1010
CE20A102/SA2-714
CE20A102/SA2-712
CE20A102/SA2-711

गौरB नंदे

<. T. २८ अ मbये र%ते 5वकसीत
करणे

9,999,923.67

CE20A1249/SA6-192

5वकास मोळावडे

ट1के कमी

ी.Qानेश
बाश)कर

<भाग T. २७ (ड) मbये 5व5वध
ठकाणी फुटपाथ दV
ु %ती व
पेड%
े 9Bयन पो=लसी नुसार न0याने
फुटपाथ 5वक=सत करणे व 5वकास
कामे करणे

9,999,898.00

CE20A1249/A6-18

CगरBष ल?ढे /
राजी बने

ट1के कमी

ी.Qानेश
बाश)कर

<. T. ३५ Mतन हIती चौकात 5व5वध
5वकासाची व सश
ु ो=भकरणाची कामे
करणे

4,999,583.00

CE20A1249/A6-18

योती वेदपाठक

ट1के कमी

२७१

ी.Qानेश
बाश)कर

<भाग T. २८ ड मbये =शवनेरB र%ता
5वक=सत करणे

9,999,799.00

CE20A1262/SA15-1053
CE20A1262/SA15-1058

5वकास मोळावडे

ट1के कमी

२७२

ी.Qानेश
बाश)कर

डायस Jलॉट गल
ु टे कडी मbये 5व5वध
ठकाणी र%ते डांबरBकरण करणे

4,999,862.00

CE20A102/SA2-951

5वकास मोळावडे

ट1के कमी

२७३

ी.Qानेश
बाश)कर

<. T. २८ मधील <मुGय र%Iयावर
य.ु एस.डी.जी. नुसार सध
ु ारणा कामे
करणे

29,999,967.00

CE20A1249/A6-18

5वकास मोळावडे

ट1के कमी

२७४

ी.Qानेश
बाश)कर

<. T. ३६ ड मbये 5व5वध ठकाणी
फुटपाथ दV
ु %ती 5वषयक व
पेड%
े 9Bयन पॉ=लसीनुसार न0याने
फुटपाथ 5वक=सत करणे

9,999,633.00

CE20A1249/A6-18*

पy
ृ वीराज नाईक

ट1के कमी

२७५

ी.Qानेश
बाश)कर

Rबबवेवाडी गावातील भगलB
हॉि%पटलकडे जाणारा र%ता =सम' ट
कॉT\ट व फुटपाथ करणे

19,998,466.00

CE20A1262/SA15-1433

पy
ृ वीराज नाईक

ट1के कमी

2,499,971.20

RE20B120/R12-108

राज'2 नगरे

२६९

२७०

२७६

२१

ी.चं2शेखर कळस धानोरB प#रसरातील र%Iयांचे
अकवारे
दे खभाल दV
ु %ती करणे

मे. Vषभ
क%9कशन

7.99
ट1के कमी

9,191,136.59

येरवडा हॉट =म1स Jलॅ ट डांबरB
=म1स मालाची वाहतक
ू करणे क#रत
ी.चं2शेखर
दै नं दन कामासाठh हायवा डंपर व
अकवारे
म=शनरB भाडेतIवावर घेणे (मनपा
रिज%9े शन अट =शCथल)

२७७

२७८

9,990,000.00

<. T. ३४ क येथील सन=सटB ३०
=मटर डीपी रोडवरBल सन ऑRबट
ी.अ=भजीत
२१
चौकात सज
ृ नाIमक सं%कार =श प
ड?बे
तयार क`न बी- २ पbदतीने
बस5वNयाक#रता

RE20B120/R12-102

राज'2 नगरे

CE20B101/ST1-95

VपालB ढगे

ी.Qानेश
बाश)कर

<भाग T २५ क आण ड मbये
वानवडी %माशन भम
ू ी समोरBल
र%ता व प#रसरातील र%ता इ. 5व5वध
ठकाणी फुटपाथ दV
ु %ती 5वषयक व
प' डी%9Bयन पॉ=लसी नुसार न0याने
फुटपाथ 5वक=सत करणे

9,999,979.00

CE20A1249/A6-18

गौरB नांदे

ी.Qानेश
बाश)कर

<भाग T. २५ क आण ड मbये
केदारे पे9ोल पंप प#रसरातील र%ता
इ. 5व5वध ठकाणी फुटपाथ दV
ु %ती
5वषयक व प' डी%9Bयन पॉ=लसी
नुसार न0याने फुटपाथ 5वक=सत करणे

9,999,979.00

CE20A1249/A6-18

गौरB नांदे

२८१

ी.Qानेश
बाश)कर

<भाग T. २५ क आण ड मbये
=शवरकर र%ता व प#रसरातील र%ता
इ. 5व5वध ठकाणी फुटपाथ दV
ु %ती
5वषयक व प' डी%9Bयन पॉ=लसी
नुसार न0याने फुटपाथ 5वक=सत करणे

9,999,979.00

CE20A1249/A6-18

गौरB नांदे

२८२

ी.Qानेश
बाश)कर

आनंद=मरा गुलटे कडी प#रसरामbये
र%ते डांबरBकरण करणे

4,999,817.00

CE20A102/SA2-958

5वकास मोळावडे

२७९

२८०

२१

<. T. १४ क मbये मॉडन कॉलेज
ी.अ=भजीत
रोडला दोहB बाजूस पदपथ 5वक=सत
ड?बे
करणे

२८३

२१

9,999,932.00

CE20A103/SA13-590

भावना जाडकर

२८४

पुणे शहरातील वारजे कवUनगर
ेRय कायालय अंतगत कॉT\ट व
ी.अ=भजीत
२१
डांबरB र%Iयाचे रोड म' टेनस
ड?बे
0हॅ नaवारे वा5षक दे खभाल दV
ु %ती
5वषयक कामे करणे

9,975,955.00

RE20B101A

कौशल सराफ

२८५

वारजे कवUनगर ेRय
ी.अ=भजीत कायालयाअंतगत येणा-या र%Iयांवर
ड?बे
5व5वध ठकाणी #रसरफे=संगची कामे
करणे

5,432,754.00

RE20B120/R12-108

कौशल सराफ

२८६

<भाग T. २ ड (फुलेनगर-नागपूर
ी.चं2शेखर
चाळ) येथे 5व5वध ठकाणी र%ते
अकवारे
5वकसीत करणे

4,997,386.00

CE20A1249/A6-18*

राज'2 नगरे

997,797.50

RE20B120/R12-119

राज'2 नगरे

3,499,981.00

CE20A1262/SA15-1499

पन
ु म पवार

२१

ी.चं2शेखर हॉट =म1स Jलॅ ट, येरवडा येथील
अकवारे
ज
ु या gम =म1स Jलॅ ट चे शेड करणे

२८७

ी.Qानेश
बाश)कर

<भाग T. ४० क मधील भारती
5वघापीठ व दIतनगर प#रसरातील
ग लBबोळ कॉT\टBकरण करणे

२८८

२१

२८९

पण
ु े मनपातील =शवाजीनगर घोले
रोड ेRय कायालया अंतगत <. T.
ी.अ=भजीत
२१
१४ मधील 5व5वध कंपयामाफत
ड?बे
तसेच पुणे मनपामाफत केले या
खोदाईचे #रइन%टे टम' ट करणे

9,999,959.00

RE20B120/R12-105

भावना जाडकर

२९०

पुणे मनपातील =शवाजीनगर घोले
रोड ेRय कायालया अंतगत <. T.
ी.अ=भजीत
१४ मधील डांबरB व कॉT\ट र%Iयाचे
ड?बे
आर एम 0हB aवारे वा5षक दे खभाल
दV
ु %ती करणे

9,999,984.00

RE20B115

भावना जाडकर

