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चीचीचीची 

अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य 

तरतूदतरतूदतरतूदतरतूद 

ठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नाव व दरव दरव दरव दर 
कामाचा आदेशकामाचा आदेशकामाचा आदेशकामाचा आदेश 

6दनांक6दनांक6दनांक6दनांक 

कामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदत 

(म6हनेम6हनेम6हनेम6हने)))) 
शेराशेराशेराशेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

  न�वन कामेन�वन कामेन�वन कामेन�वन काम े             

१४ 

जल<े' #. अ/६ मIये दगा�नगरु , 

अजंठानगर, रामनगर, �वWानगर, 

मोहननगर अ.भागासाठ? सुधारणा 

करणेसाठ? 6ठक6ठकाणी पाईप लाईन 

टाकणे जोड  करणे, =हॉO=ह बस�वणे व 

6करकोळ दZBतीचीु  कामे करणे.  

८ 

व 

२६  

२४००००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे चालू 

आहे 

१५ 

जल<े' #. अ/५ मIये शाहनगर ु
संभाजीनगर िशवतेजनगर, पणुा�नगर 

इ.भागात सुधारणा करणेसाठ? 6ठक6ठकाणी 

पाईप लाईन टाकणे जोड  करणे, =हॉO=ह 

बस�वणे व 6करकोळ दZBतीची कामे ु

करणे.  

  २०००००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे चालू 

आहे 
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सन सन सन सन २०१३२०१३२०१३२०१३----१४ १४ १४ १४ 

चीचीचीची 

अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य 

तरतूदतरतूदतरतूदतरतूद 

ठेकेठेकेठेकेठेकेदाराचे नावदाराचे नावदाराचे नावदाराचे नाव व दरव दरव दरव दर 
कामाचा आदेशकामाचा आदेशकामाचा आदेशकामाचा आदेश 

6दनांक6दनांक6दनांक6दनांक 

कामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदत 

(म6हनेम6हनेम6हनेम6हने)))) 
शेराशेराशेराशेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

१६ 

जल<े' #. अ/५ मIये कुदळवाड� हारगडुे 

वBती कोयनानगर सुदरश�ननगर देह ु
आळंद� रोड प.रसर इ.भागात सुधारणा 

करणेसाठ? 6ठक6ठकाणी पाईप लाईन 

टाकणे जोड  करणे, =हॉO=ह बस�वणे व 

6करकोळ दZBतीचीु  कामे करणे.  

  ४०००००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे चालू 

आहे 

१७ 

जल<े' #. अ/३ मIये Tपीनगर तळवडे 

�'वेणनगर प.रसरात  इ.भागात सुधारणा 

करणेसाठ? 6ठक6ठकाणी पाईप लाईन 

टाकणे जोड  करणे, =हॉO=ह बस�वणे व 

6करकोळ दZBतीची कामे करणेु .  

  ३०००००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे चालू 

आहे 
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अअअअ....####.... लेखािशष� लेखािशष� लेखािशष� लेखािशष� //// कामाचे नावकामाचे नावकामाचे नावकामाचे नाव 
वाड� वाड� वाड� वाड� 

####.... 
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चीचीचीची 

अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य 

तरतूदतरतूदतरतूदतरतूद 

ठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नाव व दरव दरव दरव दर 
कामाचा आदेशकामाचा आदेशकामाचा आदेशकामाचा आदेश 

6दनांक6दनांक6दनांक6दनांक 

कामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदत 

(म6हनेम6हनेम6हनेम6हने)))) 
शेराशेराशेराशेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

१८ 

जल<े' #. अ/४ मIये �भाग #.३ 

मधील मोरेवBती Rहे'ेवBती इ.भागात 

सुधारणा करणेसाठ? 6ठक6ठकाणी पाईप 

लाईन टाकणे जोड  करणे, =हॉO=ह 

बस�वणे व 6करकोळ दZBतीची कामे ु

करणे.  

  ४०००००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे चालू 

आहे 

१९ 

जल<े' #. अ/४ मIये �भाग #.३ 

मधील सोनवणेवBती रामदासनगर देहु 

आळंद�रोड प.रसर पाट�लनगर  इ.भागात 

सुधारणा करणेसाठ? 6ठक6ठकाणी पाईप 

लाईन टाकणे जोड  करणे, =हॉO=ह 

बस�वणे व 6करकोळ दZBतीची कामे ु

करणे.  

  ४०००००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे चालू 

आहे 
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चीचीचीची 

अंदाजप'क4अंदाजप'क4अंदाजप'क4अंदाजप'क4य य य य 

तरतूदतरतूदतरतूदतरतूद 

ठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नाव व दरव दरव दरव दर 
कामाचा आदेशकामाचा आदेशकामाचा आदेशकामाचा आदेश 

6दनांक6दनांक6दनांक6दनांक 

कामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदत 

(म6हनेम6हनेम6हनेम6हने)))) 
शेराशेराशेराशेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

२० 

जल<े' #. अ/१ मIये िनगड�, 

�ािधकरण,  इ.भागात सुधारणा करणेसाठ? 

6ठक6ठकाणी पाईप लाईन टाकणे जोड  

करणे, =हॉO=ह बस�वणे व 6करकोळ 

दZBतीचीु  कामे करणे.  

  २०००००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे चालू 

आहे 

२१ 

जल<े' #. अ/१ मIये  आकुडG  इ.भागात 

सुधारणा करणेसाठ? 6ठक6ठकाणी पाईप 

लाईन टाकणे जोड  करणे, =हॉO=ह 

बस�वणे व 6करकोळ दZBतीची ु कामेकरणे.  

  ३०००००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे चालू 

आहे 

२२ 

अ �भागातील जल<े' #. अ/१ मIये 

िनगड�, �ािधकरण, आकुडG इ.भागात 

6ठक6ठकाणी =हॉO=हला चJबर बांधणे, व 

6करकोळ दZBतीची कामे करणेु .  

  ३०००००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे चालू 

आहे 
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चीचीचीची 

अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य 

तरतूतरतूतरतूतरतूदददद 

ठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नाव व दरव दरव दरव दर 
कामाचा आदेशकामाचा आदेशकामाचा आदेशकामाचा आदेश 

6दनांक6दनांक6दनांक6दनांक 

कामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदत 

(म6हनेम6हनेम6हनेम6हने)))) 
शेराशेराशेराशेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

२३ 

अ �भागातील जल<े' #. अ/७ मIये 

आकुडG  गावठाण द[वाड� �व\ठलवाड�  

इ.भागात सुधारणा करणेसाठ? 

6ठक6ठकाणी पाईप लाईन टाकणे जोड  

करणे, =हॉO=ह बस�वणे व 6करकोळ 

दZBतीु ची कामे करणे.  

  २०००००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे चालू 

आहे 

२४ 

अ �भागातील जल<े' #. अ/७ मIये 

काळभोरनगर िचंचवड Bटेशन, 

तुळजाईवBती इ.भागात सुधारणा 

करणेसाठ? 6ठक6ठकाणी पाईप लाईन 

टाकणे जोड  करणे, =हॉO=ह बस�वणे व 

6करकोळ दZBतीचीु  कामे करणे.  

  १५००००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे चालू 

आहे 
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####.... 
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चीचीचीची अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य 

तरतूदतरतूदतरतूदतरतूद 

ठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नाव व दरव दरव दरव दर 
कामाचा आदेशकामाचा आदेशकामाचा आदेशकामाचा आदेश 

6दनांक6दनांक6दनांक6दनांक 

कामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदत 

(म6हनेम6हनेम6हनेम6हने)))) 
शेराशेराशेराशेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

२५ 

अ �भागातील जल<े' #. अ/८ मधील 

यमुनानगर इ.भागात सुधारणा करणेसाठ? 

6ठक6ठकाणी पाईप लाईन टाकणे जोड  

करणे, =हॉO=ह बस�वणे व 6करकोळ 

दZBतीची कामे करणेु .  

  १२००००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे चालू 

आहे 

२६ 

अ �भागातील जल<े' #. अ/८ मधील 

िनगड� गावठाण  इ.भागात सुधारणा 

करणेसाठ? 6ठक6ठकाणी पाईप लाईन 

टाकणे जोड  करणे, =हॉO=ह बस�वणे व 

6करकोळ दZBतीची कामे करणेु .  

  १२००००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे चालू 

आहे 

२७ 

अ �भागातील जल<े' #. अ/७ मधील 

आकुडG गावठाण �व\ठलवाड� तुळजाई 

वBती इ. भागात =हॉO=ह साठ? चJबर 

बांधणे व 6करकोळ दZुBतीची कामे करणे.  

  १०००००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे चालू 

आहे 



 

�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका 

‘अअअअ’ �भाग काया�लय �भाग काया�लय �भाग काया�लय �भाग काया�लय, , , , पाणीपुरवठा �वभागपाणीपुरवठा �वभागपाणीपुरवठा �वभागपाणीपुरवठा �वभाग 

िनगड�िनगड�िनगड�िनगड�    �ािधकरण�ािधकरण�ािधकरण�ािधकरण,,,,    पुणेपुणेपुणेपुणे    ----४११४११४११४११    ०४४०४४०४४०४४ 
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####.... 

सन सन सन सन २०१३२०१३२०१३२०१३----१४ १४ १४ १४ 

चीचीचीची 

अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य 

तरतूदतरतूदतरतूदतरतूद 

ठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नाव व दरव दरव दरव दर 
कामाचा आदेशकामाचा आदेशकामाचा आदेशकामाचा आदेश 

6दनांक6दनांक6दनांक6दनांक 

कामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदत 

(म6हनेम6हनेम6हनेम6हने)))) 
शेराशेराशेराशेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

२८ 

से.#.२२ िनगड� ओटाFBकम  इ.भागात 

सुधारणा करणेसाठ? 6ठक6ठकाणी पाईप 

लाईन टाकणे जोड  करणे, =हॉO=ह 

बस�वणे व 6करकोळ दZBतीची कामे ु
करणे.  

  २०००००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे चालू 

आहे 

२९ 

जल<े' #.अ/८ यमुनानगर साईनाथ 

नगर ल_मीनगर, व िनगड� गावठाण  

इ.भागात सुधारणा करणेसाठ? 

6ठक6ठकाणी पाईप लाईन टाकणे जोड  

करणे, =हॉO=ह बस�वणे व 6करकोळ 

दZBतीची कामे करणेु .  

  १०००००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे चालू 

आहे 
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चीचीचीची 

अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य 

तरतूदतरतूदतरतूदतरतूद 

ठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नाव व दरव दरव दरव दर 
कामाचा आदेशकामाचा आदेशकामाचा आदेशकामाचा आदेश 

6दनांक6दनांक6दनांक6दनांक 

कामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदत 

(म6हनेम6हनेम6हनेम6हने)))) 
शेराशेराशेराशेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

३० 

जल<े' #.अ/५ मIये िचखली येथे 

मोरेवBती पाट�लनगर समान पाणीपरुवठा 

सुधारणा करणेसाठ? पाईप लाईन टाकणे.  

  २०००००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे चालू 

आहे 

३१ 
जल<े' #.अ/५ मIये िचखली गावठाण 

व इतर प.रसरात  पाईप लाईन टाकणे.  
  २०००००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे चालू 

आहे 

३२ 

जल<े' #. अ/३ मधील मौजे तळवडे 

येथील पाणीपरुवठा =यवBथे मIये 

मजबतुीकरण करणे व नवीन पाईप लाईन 

टाकणे. 

  २५००००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे चालू 

आहे 
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चीचीचीची 

अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य 

तरतूदतरतूदतरतूदतरतूद 

ठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नाव व दरव दरव दरव दर 
कामाचा आदेशकामाचा आदेशकामाचा आदेशकामाचा आदेश 

6दनांक6दनांक6दनांक6दनांक 

कामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदत 

(म6हनेम6हनेम6हनेम6हने)))) 
शेराशेराशेराशेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

३३ 

मौजे िचखली येथील जल<े' #.४ ( मोरे 

वBती, ताRहाणे वBती )  येथील 

पाणीपुरवठा =यवBथे मIये मजबुतीकरण 

करणे व नवीन पाईप लाईन टाकणे. 

  २५००००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे चालू 

आहे 

३४ 

जल<े' #. अ/५ मधील जाधववाड� व 

कुदळवाड�  प.रसरात  पाणीपुरवठा सुधारणा 

करणेकामी पाईप लाईन टाकणे व 

6करकोळ दZBतीची कामे करणेु   

  २५००००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे चालू 

आहे 

३५ 

जल<े' #. अ/५ मधील साने वBती व 

िचखली येथे  पाणीपुरवठा सुधारणा 

करणेकामी पाईप लाईन टाकणे व 

6करकोळ दZBतीु  करणे  

  २५००००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे चालू 

आहे 
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####.... 
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चीचीचीची 

अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य 

तरतूदतरतूदतरतूदतरतूद 

ठेकेदाराचेठेकेदाराचेठेकेदाराचेठेकेदाराचे नाव नाव नाव नाव व दरव दरव दरव दर 
कामाचा आदेशकामाचा आदेशकामाचा आदेशकामाचा आदेश 

6दनांक6दनांक6दनांक6दनांक 

कामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदत 

(म6हनेम6हनेम6हनेम6हने)))) 
शेराशेराशेराशेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

३६ 

जल<े' #. अ/५ मधील प.रसरात 

सोनवनेवBती व  शेलारवBती प.रसरात 

पाईप लाईन टाकणे. 

  ३०००००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे चालू 

आहे 

३७ 

 िचखली येथील धम�राज नगर व इतर 

प.रसरात पाणी परुवठा सधुारणा 

करणेकामी पाईप लाईन टाकणे. 

  ३५००००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे चालू 

आहे 

  एकूणएकूणएकूणएकूण    ८५८०००००८५८०००००८५८०००००८५८०००००         
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चीचीचीची 

अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य 

तरतूदतरतूदतरतूदतरतूद 

ठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नाव व दरव दरव दरव दर 
कामाचा आदेशकामाचा आदेशकामाचा आदेशकामाचा आदेश 

6दनांक6दनांक6दनांक6दनांक 

कामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदत 

(म6हनेम6हनेम6हनेम6हने)))) 
शेराशेराशेराशेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

  
पाणीपरुवठा 6करकोळपाणीपरुवठा 6करकोळपाणीपरुवठा 6करकोळपाणीपरुवठा 6करकोळ दZBती वदZBती वदZBती वदZBती वुु ुु   

Bथापbय �वषयक कामेBथापbय �वषयक कामेBथापbय �वषयक कामेBथापbय �वषयक काम े 
            

१ 

अ �भागातील आकुडG िनगड� 

�वभागातील पाcयाdया टाक4चे व 

आवारातील देखभाल दZBतीची कामे ु

करणे. 

अ 

�भाग 

एक�'त  

६००००० 
मे.शहाबाई कंBटCशन 

२५.६% कमी 
०१-१२-२०१२ १२ मह�ने 

१००% काम  

पणू� 

२ 

अ �भागातील �'वेणीनगर, कृYणानगर, 

पाcयाdया टाCयावZन पाणी पुरवठा 

=यवBथापन करणेकर�ता मजूर परु�वणे. 

सन २०१२-१३ 

अ 

�भाग 

एक�'त  

१०००००० 
शुभम उWोग    ३.५०% 

जाBत 
०१-१२-२०१२ ७.५० म6हने 

१००% काम  

पणू� 

३ 

िनगड� �ािधकरण भागात पाणीपरुवठा 

�वतरण =यवBथेत सुधारणा करणे 

6करकोळ दZुBतीची कामे करणे 

१४ व 

१७  
६५०००० 

मे.बालाजी इंFजिनअस� 

२४.८०% कमी 
११-१२-२०१२ १२ मह�ने 

८१% काम 

पणू�  



 

�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका 

‘अअअअ’ �भाग काया�लय �भाग काया�लय �भाग काया�लय �भाग काया�लय, , , , पाणीपुरवठा �वभागपाणीपुरवठा �वभागपाणीपुरवठा �वभागपाणीपुरवठा �वभाग 
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अअअअ....####.... लेखािशष� लेखािशष� लेखािशष� लेखािशष� //// कामाचे नावकामाचे नावकामाचे नावकामाचे नाव 
वाड� वाड� वाड� वाड� 

####.... 

सन सन सन सन २०१३२०१३२०१३२०१३----१४ १४ १४ १४ 

चीचीचीची 

अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य 

तरतूदतरतूदतरतूदतरतूद 

ठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नाव व दरव दरव दरव दर 
कामाचा आदेशकामाचा आदेशकामाचा आदेशकामाचा आदेश 

6दनांक6दनांक6दनांक6दनांक 

कामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदत 

(म6हनेम6हनेम6हनेम6हने)))) 
शेराशेराशेराशेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

४ 

यमुनानगर भागात पाणीपुरवठा �वतरण 

=यवBथेत सुधारणा करणे व 6करकोळ 

दZBतीची कामेु  करणे  

११ ७५०००० 
मे.बालाजी इंFजिनअस� 

24.80% कमी 
११-१२-२०१२ १२ मह�ने 

९६% काम 

पणू� 

५ 

अ �भागातील  िनगड� �ािधकरण  आकुडG 

भागातील उंच पाcयाdया टाCयावZन 

पाणीपुरवठा =यवBथापन करणेकर�ता 

मजूर कम�चार� परु�वणे. (सन २०१२-१३) 

अ 

�भाग 

एक�'त  

१६५०००० 

मे. राजल_मी 

Bवयंरोजगार सहकार� 

गहृरचना संBथा 

मया�6दत 

०३-०२-२०१३ १२ मह�ने 
२५% काम 

पणू� 

६ 

अ �भागातील �ािधकरण यमनुानगर 

आकुडG  इ.भागात नवीन =हॉO=ह 

बस�वणे  

अ 

�भाग 

एक�'त  

६००००० 
मे.शहाबाई कंBटCशन    

21.80 % कमी 
०१-१२-२०१२ १२ मह�ने 

७२% काम 

पणू� 

 

 

 

 

 



 

�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका 

‘अअअअ’ �भाग काया�लय �भाग काया�लय �भाग काया�लय �भाग काया�लय, , , , पाणीपुरवठा �वभागपाणीपुरवठा �वभागपाणीपुरवठा �वभागपाणीपुरवठा �वभाग 
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अअअअ....####.... लेखािशष� लेखािशष� लेखािशष� लेखािशष� //// कामाचे नावकामाचे नावकामाचे नावकामाचे नाव 
वाड� वाड� वाड� वाड� 

####.... 

सन सन सन सन २०१३२०१३२०१३२०१३----१४ १४ १४ १४ 

चीचीचीची 

अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य 

तरतूदतरतूदतरतूदतरतूद 

ठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नाव व दरव दरव दरव दर 
कामाचा आदेकामाचा आदेकामाचा आदेकामाचा आदेशशशश 

6दनांक6दनांक6दनांक6दनांक 

कामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदत 

(म6हनेम6हनेम6हनेम6हने)))) 
शेराशेराशेराशेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

७ 

अ �भागातील कुदळवाड�, िचखली, 

संभाजीनगर, शाहनगरू , �'वेणीनगर, 

काळभोरनगर, रामनगर, तळवडे इ. 

भागात न�वन =हॉO=ह बस�वणे व 

=हॉO=ह दZBती करणेु   

अ 

�भाग 

एक�'त  

८००००० 
मे.शहाबाई कंBटCशन 

२५.३० % कमी 
०१-१२-२०१२ १२ मह�ने 

७०% काम 

पणू� 

  न�वन कामेन�वन कामेन�वन कामेन�वन काम े             

८ 

अ �भागातील जल<े' #. अ/७ मIये 

काळभोरनगर व रामनगर   इ.भागात 

सुधारणा करणेसाठ? 6ठक6ठकाणी पाईप 

लाईन टाकणे जोड  करणे, =हॉO=ह 

बस�वणे व 6करकोळ दZBतीची कामे ु

करणे.  

  ८००००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे चालू 

आहे 

 



 

�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका 

‘अअअअ’ �भाग काया�लय �भाग काया�लय �भाग काया�लय �भाग काया�लय, , , , पाणीपुरवठा �वभागपाणीपुरवठा �वभागपाणीपुरवठा �वभागपाणीपुरवठा �वभाग 
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अअअअ....####.... लेखािशष� लेखािशष� लेखािशष� लेखािशष� //// कामाचे नावकामाचे नावकामाचे नावकामाचे नाव 
वाड� वाड� वाड� वाड� 

####.... 

सन सन सन सन २०१३२०१३२०१३२०१३----१४ १४ १४ १४ 

चीचीचीची 

अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य 

तरतूदतरतूदतरतूदतरतूद 

ठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नाव व दरव दरव दरव दर 
कामाचा आदेशकामाचा आदेशकामाचा आदेशकामाचा आदेश 

6दनांक6दनांक6दनांक6दनांक 

कामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदत 

(म6हनेम6हनेम6हनेम6हने)))) 
शेराशेराशेराशेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

९ 

अ �भागातील िचखली �वभागातील 

�वWुत पपं व अनािधकृत नळ जोड 

तोडcयासाठ? मजुरासह वाहन परु�वणे. 

(अ �भागातील सव� टाCया) 

  १५००००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे चालू 

आहे 

१० 

अ �भागातील तळवडे, िचखली िचंचवड 

आकुडG से.#. २२ प.रसरातील 

पाणीपुरवठा दZBती व सुधारणा सबंंिधत ु

Bथापbय �वषयक दZBतीची कामे करणेु  

  ८००००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे चालू 

आहे 

११ 

से.#.२२ िनगड� ऑटोFBकम इ. 

प.रसरामIये पाणीपरुवठा �वषयक 6क 

रकोळ दZBती ची कामेु  करणे.  

  ८००००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे चालू 

आहे 

 



 

�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका 

‘अअअअ’ �भाग काया�लय �भाग काया�लय �भाग काया�लय �भाग काया�लय, , , , पाणीपुरवठा �वभागपाणीपुरवठा �वभागपाणीपुरवठा �वभागपाणीपुरवठा �वभाग 
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अअअअ....####.... लेखािशष� लेखािशष� लेखािशष� लेखािशष� //// कामाचे नावकामाचे नावकामाचे नावकामाचे नाव 
वाड� वाड� वाड� वाड� 

####.... 

सन सन सन सन २०१३२०१३२०१३२०१३----१४ १४ १४ १४ 

चीचीचीची 

अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य 

तरतूतरतूतरतूतरतूदददद 

ठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नाव व दरव दरव दरव दर 
कामाचा आदेशकामाचा आदेशकामाचा आदेशकामाचा आदेश 

6दनांक6दनांक6दनांक6दनांक 

कामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदत 

(म6हनेम6हनेम6हनेम6हने)))) 
शेराशेराशेराशेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

१२ 

िनगड� गावठाण साईनाथ नगर व 

ल_मीनगर प.रसरामIये पाणीपुरवठा 

�वषयक 6करकोळ दZBतीचीु  कामे करणे.  

  ८००००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे चालू 

आहे 

१३ 

जल<े' #. अ/१, अ/७ व अ/८ 

प.रसरातील पाcयाdया टाक4ची व 

आवारातील इतर आकFBमक Bथापbय 

�वषयक कामे करणे.  

  २०००००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे चालू 

आहे 

१४ 

अ �भागातील �'वेणीनगर, कृYणानगर 

िचखली प.रसरातील पाcयाdया 

टाक4वZन =यवBथापन करणेकर�ता मजूर 

पुर�वणे.(सन २०१३ -१४)  

  १२५०००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे चालू 

आहे 

 



 

�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका 

‘अअअअ’ �भाग काया�लय �भाग काया�लय �भाग काया�लय �भाग काया�लय, , , , पाणीपुरवठा �वभागपाणीपुरवठा �वभागपाणीपुरवठा �वभागपाणीपुरवठा �वभाग 
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अअअअ....####.... लेखािशष� लेखािशष� लेखािशष� लेखािशष� //// कामाचे नावकामाचे नावकामाचे नावकामाचे नाव 
वाड� वाड� वाड� वाड� 

####.... 

सन सन सन सन २०१३२०१३२०१३२०१३----१४ १४ १४ १४ 

चीचीचीची 

अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य 

तरतूदतरतूदतरतूदतरतूद 

ठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नाव व दरव दरव दरव दर 
कामाचा आदेशकामाचा आदेशकामाचा आदेशकामाचा आदेश 

6दनांक6दनांक6दनांक6दनांक 

कामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदत 

(म6हनेम6हनेम6हनेम6हने)))) 
शेराशेराशेराशेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

१५ 

अ �भागातील खडंोबामाळ िनगड� 

प.रसरातील पाcयाdया टाक4वZन 

=यवBथापन करणेकर�ता मजूर 

पुर�वणे.(सन २०१३ -१४)  

  १०००००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे चालू 

आहे 

१६ 

जल<े' #. अ/२, अ/३, अ/४ व अ/५, 

अ/६, अ/९, प.रसरातील 

Bथापbय�वषयक कामे करणे. 

  २०००००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे चालू 

आहे 

१७ 

जल<े' #. अ/२, अ/३, अ/४ व अ/५, 

अ/६, अ/९, प.रसरात =हॉOव बस�वणे 

गळती थांब�वणे, 6करकोळ दZBती व ु

तातड�ची कामे करणे.  

  २०००००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे चालू 

आहे 

    
 



 

�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका 

‘अअअअ’ �भाग काया�लय �भाग काया�लय �भाग काया�लय �भाग काया�लय, , , , पाणीपुरवठा �वभागपाणीपुरवठा �वभागपाणीपुरवठा �वभागपाणीपुरवठा �वभाग 

िनगड�िनगड�िनगड�िनगड�    �ािधकरण�ािधकरण�ािधकरण�ािधकरण,,,,    पुणेपुणेपुणेपुणे    ----४११४११४११४११    ०४४०४४०४४०४४ 

 

 

अअअअ....####.... लेखािशष� लेखािशष� लेखािशष� लेखािशष� //// कामाचे नावकामाचे नावकामाचे नावकामाचे नाव 
वाड� वाड� वाड� वाड� 

####.... 

सन सन सन सन २०१३२०१३२०१३२०१३----१४ १४ १४ १४ 

चीचीचीची 

अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य 

तरतूतरतूतरतूतरतूदददद 

ठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नाव व दरव दरव दरव दर 
कामाचा आदेशकामाचा आदेशकामाचा आदेशकामाचा आदेश 

6दनांक6दनांक6दनांक6दनांक 

कामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदत 

(म6हनेम6हनेम6हनेम6हने)))) 
शेराशेराशेराशेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

१८ 

जल<े' #.अ/१, अ/७ व अ/८ 

प.रसरात =हॉOव बस�वणे गळती 

थांब�वणे, 6करकोळ दZBती वु  तातड�ची 

कामे करणे.  

  २०००००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे चालू 

आहे 

  एकूणएकूणएकूणएकूण   २१२१२१२१००००००००००००००००००००००००         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका 

‘अअअअ’ �भाग काया�लय �भाग काया�लय �भाग काया�लय �भाग काया�लय, , , , पाणीपुरवठा �वभागपाणीपुरवठा �वभागपाणीपुरवठा �वभागपाणीपुरवठा �वभाग 

िनगड�िनगड�िनगड�िनगड�    �ािधकरण�ािधकरण�ािधकरण�ािधकरण,,,,    पुणेपुणेपुणेपुणे    ----४११४११४११४११    ०४४०४४०४४०४४ 

 

सनसनसनसन २०१२२०१२२०१२२०१२----१३ १३ १३ १३ चे सुधा.रत व सन चे सुधा.रत व सन चे सुधा.रत व सन चे सुधा.रत व सन २०१३२०१३२०१३२०१३----१४ १४ १४ १४ चे मळु अंदाजप'कचे मळु अंदाजप'कचे मळु अंदाजप'कचे मळु अंदाजप'क  

अ �भाग काया�लयअ �भाग काया�लयअ �भाग काया�लयअ �भाग काया�लय 

(  पाणीपुरवठा �वभाग) 

अअअअ....####.... लेखािशष�लेखािशष�लेखािशष�लेखािशष� / कामाचे नावकामाचे नावकामाचे नावकामाचे नाव वाड�वाड�वाड�वाड� ####.... 

सनसनसनसन २०१३२०१३२०१३२०१३----१४ १४ १४ १४ 

ची ची ची ची 

अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य 

तरतूदतरतूदतरतूदतरतूद 

ठेकेदाराचेठेकेदाराचेठेकेदाराचेठेकेदाराचे नाव व दरनाव व दरनाव व दरनाव व दर 
कामाचाकामाचाकामाचाकामाचा 

आदेश 6दनांकआदेश 6दनांकआदेश 6दनांकआदेश 6दनांक 

कामाचीकामाचीकामाचीकामाची मुदत मुदत मुदत मुदत 

((((म6हनेम6हनेम6हनेम6हने)))) 
शेराशेराशेराशेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

  
पाणीपरुवठा 6करकोळ दZBतीपाणीपरुवठा 6करकोळ दZBतीपाणीपरुवठा 6करकोळ दZBतीपाणीपरुवठा 6करकोळ दZBतीुु ुु ----अअअअ 

�भाग�भाग�भाग�भाग   
          

  

१ 
कुदळवाड� संप येथे व पपं 

दZBतींची कामे करणेु   
५ ५४१००० 

      मे. छोटेलाल चौधर�      

१५.०१% कमी 
१३-०५-२०१३ ०६ म6हने 

५०.००% 

काम पूण� 

२ 
अ �भाग काया�लयातील काय�<े'ात 

टँकर=दारे पाणीपुरवठा करणे. 

अ �भाग 

एक�'त  
२२६००० मे. साई एhटर�ायझेस ११-०८-२०११ १२ म6हने 

५३.००% 

काम पूण� 

३ 

जल<े' #.अ/१ िनगड� �ािधकरण 

से.#.२३ ते २८ प.रसरामIये 

पाणीपुरवठा �वषयक 6करकोळ 

दTBतीची कामे करणेु . 

१४ व १७ २२५००० 
 मे. अ�वYकार कंBटCशन     

१२.८७% कमी 
३१-१०-२०१२ १२ म6हने 

५३.५५% 

काम पूण� 



 

�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका 

‘अअअअ’ �भाग काया�लय �भाग काया�लय �भाग काया�लय �भाग काया�लय, , , , पाणीपुरवठा �वभागपाणीपुरवठा �वभागपाणीपुरवठा �वभागपाणीपुरवठा �वभाग 

िनगड�िनगड�िनगड�िनगड�    �ािधकरण�ािधकरण�ािधकरण�ािधकरण,,,,    पुणेपुणेपुणेपुणे    ----४११४११४११४११    ०४४०४४०४४०४४ 

 

 

अअअअ....####.... लेखािशष� लेखािशष� लेखािशष� लेखािशष� //// कामाचे नावकामाचे नावकामाचे नावकामाचे नाव वाड� #वाड� #वाड� #वाड� #.... 

सन सन सन सन २०१३२०१३२०१३२०१३----

१४ १४ १४ १४ चीचीचीची 

अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य 

तरतूदतरतूदतरतूदतरतूद 

ठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नाव व दरव दरव दरव दर 
कामाचा कामाचा कामाचा कामाचा 

आदेशआदेशआदेशआदेश 6दनांक6दनांक6दनांक6दनांक 

कामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदत 

(म6हनेम6हनेम6हनेम6हने)))) 
शेराशेराशेराशेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

४ 

जल<े' #.अ/२ से.#.२२ िनगड� 

प.रसरामIये पाणीपरुवठा �वषयक 

6करकोळ दTBतीची कामेु  करणे. 

१३ २२५००० 
     मे. एस.एस.साठे     

१४.५०% कमी 
१२-१२-२०१२ १२ म6हने 

६८% काम 

पणू� 

५ 

जल<े' #.अ ३ Tपीनगर तळवडे 

�'वेणीनगर प.रसरामIये 

पाणीपुरवठा �वषयक 6करकोळ 

दZBतीचे कामे करणेु   

१ व २ १८५००० 
     मे. बालाजी इंFज.        

१५.३०% कमी 
१२-१२-२०१२ १२ म6हने 

१००% काम 

पणू� 

६ 

जल<े' #.अ ४ 

मोरेवBती,रामदासनगर,कुदळेवाड� व 

िचखली प.रसरामIये पाणीपुरवठा 

�वषयक 6करकोळ दZBतीचे कामे ु

करणे  

३ व ५ २२५००० 
मे. सा6दक अhसार� 

कंBटCशन    १५% कमी 
२२-१०-२०१२ १२ म6हने 

६०% काम 

पणू� 

 



 

�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका 

‘अअअअ’ �भाग काया�लय �भाग काया�लय �भाग काया�लय �भाग काया�लय, , , , पाणीपुरवठा �वभागपाणीपुरवठा �वभागपाणीपुरवठा �वभागपाणीपुरवठा �वभाग 

िनगड�िनगड�िनगड�िनगड�    �ािधकरण�ािधकरण�ािधकरण�ािधकरण,,,,    पुणेपुणेपुणेपुणे    ----४११४११४११४११    ०४४०४४०४४०४४ 

 

अअअअ....####.... लेखािशष� लेखािशष� लेखािशष� लेखािशष� //// कामाचे नावकामाचे नावकामाचे नावकामाचे नाव वाड� #वाड� #वाड� #वाड� #.... 

सन सन सन सन २०१३२०१३२०१३२०१३----

१४ १४ १४ १४ चीचीचीची 

अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य 

तरतूदतरतूदतरतूदतरतूद 

ठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नाव व दरव दरव दरव दर 
कामाचा कामाचा कामाचा कामाचा 

आदेशआदेशआदेशआदेश 6दनांक6दनांक6दनांक6दनांक 

कामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदत 

(म6हनेम6हनेम6हनेम6हने)))) 
शेराशेराशेराशेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

७ 

जल<े' #.अ/५ जाधववाड�, 

शाहनगरू , फुलेनगर, जी-Vलॉक 

प.रसरामIये पाणीपरुवठा �वषयक 

6करकोळ दZBतीची कामे करणेु . 

५ व ९ १३५००० 
      मे.र�वंK कंBटCशन       

२७.३३% कमी 
०९-१०-२०१२ १२ म6हने 

८०% काम 

पणू� 

८ 

जल<े' #.अ/६ 

काळभोरनगर,मोहननगर, रामनगर, 

�वWानगर प.रसरामIये पाणीपुरवठा 

�वषयक 6करकोळ दZBतीचे कामे ु

करणे  

८ व २६ १४०००० 
     मे.जी.आर.मंगोडेकर    

१२.१०% कमी 
१०-१०-२०१२ १२ म6हने 

५५% काम 

पणू� 

९ 

जल<े' #.अ।७ आकुडG, िचंचवड  

Bटेशन प.रसरामIये पाणीपरुवठा 

�वषयक 6करकोळ दZBतीचे कामे ु

करणे  

१६ व २५ १७५००० 
   मे.शहाबाई कंBटCशन     

२७.३३% कमी 
०३-०२-२०१२ १२ म6हने 

२५% काम 

पणू� 

 



 

�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका 

‘अअअअ’ �भाग काया�लय �भाग काया�लय �भाग काया�लय �भाग काया�लय, , , , पाणीपुरवठा �वभागपाणीपुरवठा �वभागपाणीपुरवठा �वभागपाणीपुरवठा �वभाग 

िनगड�िनगड�िनगड�िनगड�    �ािधकरण�ािधकरण�ािधकरण�ािधकरण,,,,    पुणेपुणेपुणेपुणे    ----४११४११४११४११    ०४४०४४०४४०४४ 

 

अअअअ....####.... लेखािशष� लेखािशष� लेखािशष� लेखािशष� //// कामाचे नावकामाचे नावकामाचे नावकामाचे नाव वाड� #वाड� #वाड� #वाड� #.... 

सन सन सन सन २०१३२०१३२०१३२०१३----

१४ १४ १४ १४ चीचीचीची 

अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य 

तरतूदतरतूदतरतूदतरतूद 

ठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नाव व दरव दरव दरव दर 
कामाचा कामाचा कामाचा कामाचा 

आदेशआदेशआदेशआदेश 6दनांक6दनांक6दनांक6दनांक 

कामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदत 

(म6हनेम6हनेम6हनेम6हने)))) 
शेराशेराशेराशेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

१० 

जल<े' #.अ।८ िनगड� गावठाण, 

यमुनानगर  प.रसरामIये पाणीपरुवठा 

�वषयक 6करकोळ दZBतीचे कामेु  

करणे  

१८ व १३ १७५००० 
      मे.र�वंK कंBटCशन       

२१.३३% कमी 
०९-१०-२०१२ १२ म6हने 

७०% काम 

पणू� 

११ 

जल<े' #.अ।९ कृYणानगर,से.#.२ 

प.रसरामIये पाणीपरुवठा �वषयक 

6करकोळ दZBतीचेु  कामे करणे  

४ २५८००० 
  मे. सा6दक अhसार�             

कंBटCशन        १५% कमी 
२२-१०-२०१२ १२ म6हने 

६५% काम 

पणू� 

१२ 
अ �भागामIये आवSयकतेनूसार 

6ठक6ठकाणी बोअरवेOस घेणे 

अ �भाग 

एक�'त  
५९०००० 

   मे. जीवनधारा टयूबवेल          

कंBटCशन        ६% जाBत 
२७-११-२०१२ १२ म6हने 

३०% काम 

पणू� 
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सन सन सन सन २०१३२०१३२०१३२०१३----

१४ १४ १४ १४ चीचीचीची 

अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य 

तरतूदतरतूदतरतूदतरतूद 

ठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नाव व दरव दरव दरव दर 
कामाचा कामाचा कामाचा कामाचा 

आदेशआदेशआदेशआदेश 6दनांक6दनांक6दनांक6दनांक 

कामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदत 

(म6हनेम6हनेम6हनेम6हने)))) 
शेराशेराशेराशेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

  नवीननवीननवीननवीन कामे कामे कामे कामे २०१३२०१३२०१३२०१३----१४१४१४१४             

१३ 

जल<े' #.अ/१ िनगड� �ािधकरण 

से.#.२३ ते २५ प.रसरामIये 

पाणीपुरवठा �वषयक 6करकोळ 

दTBतीु ची कामे करणे.(२०१३-१४) 

१४ व १७ ४२५००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे 

चालू आहे 

१४ 

जल<े' #.अ/१ िनगड� �ािधकरण 

से.#. २६ ते २८ प.रसरामIये 

पाणीपुरवठा �वषयक 6करकोळ 

दTBतीची कामे करणेु .(२०१३-१४) 

१४ व १७ ४५०००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे 

चालू आहे 

१५ 

जल<े' #.अ/२ से.#.२२ 

प.रसरामIये पाणीपरुवठा �वषयक 

6करकोळ दTBतीची कामे करणेु . 

(२०१३-१४) 

१३ ४५०००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे 

चालू आहे 
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अअअअ....####.... लेखािशष� लेखािशष� लेखािशष� लेखािशष� //// कामाचे नावकामाचे नावकामाचे नावकामाचे नाव वाड� #वाड� #वाड� #वाड� #.... 

सन सन सन सन २०१३२०१३२०१३२०१३----

१४ १४ १४ १४ चीचीचीची 

अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य 

तरतूदतरतूदतरतूदतरतूद 

ठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नाव व दरव दरव दरव दर 
कामाचाकामाचाकामाचाकामाचा    

आदेशआदेशआदेशआदेश 6दनांक6दनांक6दनांक6दनांक 

कामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदत 

(म6हनेम6हनेम6हनेम6हने)))) 
शेराशेराशेराशेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

१६ 

जल<े' #.अ/२ िनगड� प.रसरामIये 

पाणीपुरवठा �वषयक 6करकोळ 

दTBतीची कामे करणेु . (२०१३-१४) 

१३ ४५०००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे 

चालू आहे 

१७ 

जल<े' #.अ ३ Tपीनगर 

�'वेणीनगर प.रसरामIये 

पाणीपुरवठा �वषयक 6करकोळ 

दZBतीचेु  कामे करणे  (२०१३-१४)  

१,२ ४५०००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे 

चालू आहे 

१८ 

जल<े' #.अ ४ 

मोरेवBती,रामदासनगर, प.रसरामIये 

पाणीपुरवठा �वषयक 6करकोळ 

दZBतीचेु  कामे करणे (२०१३-१४) 

३ व ५ ४५०००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे 

चालू आहे 
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अअअअ....####.... लेखािशष� लेखािशष� लेखािशष� लेखािशष� //// कामाचे नावकामाचे नावकामाचे नावकामाचे नाव वाड� #वाड� #वाड� #वाड� #.... 

सन सन सन सन २०१३२०१३२०१३२०१३----

१४ १४ १४ १४ चीचीचीची 

अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य 

तरतूदतरतूदतरतूदतरतूद 

ठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नाव व दरव दरव दरव दर 
कामाचा कामाचा कामाचा कामाचा 

आदेशआदेशआदेशआदेश 6दनांक6दनांक6दनांक6दनांक 

कामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदत 

(म6हनेम6हनेम6हनेम6हने)))) 
शेराशेराशेराशेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

१९ 

जल<े' #.अ ४ कुदळेवाड� व 

िचखली प.रसरामIये पाणीपुरवठा 

�वषयक 6करकोळ दZBतीु चे कामे 

करणे (२०१३-१४) 

३ व ५ ४५०००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे 

चालू आहे 

२० 

जल<े' #.अ/५ फुलेनगर, जी-Vलॉक 

प.रसरामIये पाणीपरुवठा �वषयक 

6करकोळ दZBतीची कामेु  

करणे.(२०१३-१४) 

५ व ९ ४५०००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे 

चालू आहे 

२१ 

जल<े' #.अ/५ जाधववाड�,शाहनगर ु
प.रसरामIये पाणीपरुवठा �वषयक 

6करकोळ दZBतीची कामेु  

करणे.(२०१३-१४) 

५ व ९ ४५०००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे 

चालू आहे 
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सन सन सन सन २०१३२०१३२०१३२०१३----

१४ १४ १४ १४ चीचीचीची 

अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य 

तरतूदतरतूदतरतूदतरतूद 

ठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नाव व दरव दरव दरव दर 
कामाचा कामाचा कामाचा कामाचा 

आदेशआदेशआदेशआदेश 6द6द6द6दनांकनांकनांकनांक 

कामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदत 

(म6हनेम6हनेम6हनेम6हने)))) 
शेराशेराशेराशेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

२२ 

जल<े' #.अ/६  रामनगर, �वWानगर 

प.रसरामIये पाणीपुरवठा �वषयक 

6करकोळ दZBतीचे कामे करणे ु

(२०१३-१४) 

८,२६ ४५०००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे 

चालू आहे 

२३ 

जल<े' #.अ।७ पाढांरकरनगर, 

िचंचवड Bटेशन प.रसरामIये 

पाणीपुरवठा �वषयक 6करकोळ 

दZBतीचे कामे करणे ु (२०१३-१४) 

१६ व २५ ४५०००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे 

चालू आहे 

२४ 

जल<े' #.अ।७ आकुडG, 

प.रसरामIये पाणीपरुवठा �वषयक 

6करकोळ दZBतीचे कामे करणेु  

(२०१३-१४) 

१६ व २५ ४२५००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे 

चालू आहे 
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सन सन सन सन २०१३२०१३२०१३२०१३----

१४ १४ १४ १४ चीचीचीची 

अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य अंदाजप'क4य 

तरतूदतरतूदतरतूदतरतूद 

ठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नावठेकेदाराचे नाव व दरव दरव दरव दर 
कामाचा कामाचा कामाचा कामाचा 

आदेशआदेशआदेशआदेश 6दनांक6दनांक6दनांक6दनांक 

कामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदतकामाची मुदत 

(म6हनेम6हनेम6हनेम6हने)))) 
शेराशेराशेराशेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

२५ 

जल<े' #.अ।८ िनगड� गावठाण, 

यमुनानगर  प.रसरामIये पाणीपरुवठा 

�वषयक 6करकोळ दZBतीचे कामे ु

करणे (२०१३-१४) 

१३ ४२५००० - - - 

स�वBतर 

अंदाजप'क 

बन�वणे 

चालू आहे 

२६ 

जल<े' #.अ।९ कृYणानगर,से.#.२ 

प.रसरामIये पाणीपरुवठा �वषयक 

6करकोळ दZBतीचेु  कामे करणे 

(२०१३२०१३२०१३२०१३----१४१४१४१४))))  
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