िज हा जलसंधारण अिधकारी, मृद व जलसंधारण िवभाग, ठाणे.
कडा वसाहत,सहकार िवदयालयासमोर, जुना मुंबई पुणे माग, कळवा-ठाणे.
दुर वनी /फॅ स मांक (022) 25428127
ईमेल- eeemilsdnt@gmail.com

जा. ./िजजअ/मृवज/िव/ठाणे/लेशा-1/3177/2019
ित,
मा. उपसंचालक (मािहती),
िवभागीय मािहती काय लय,
क कण िवभाग, क कण भवन,
नवी मुंबई 400 614
िवषय

महाशय,

:-

िनिवदा सुचना

िदनांक :-29/11/2019

. ब-1/15 सन 2019-20 िस द करणेबाबत.

सोबत जोडलेली िनिवदा सुचना िस द करणेसाठी 3 तीत पाठिवणेत येत आहे . कृपया िदनांक
05/12/2019 त पूव कवा लवकरात लवकर वतमानप ात िस द करणेची कायवाही करावी ही िवनंती. जािहरात
खच ची दे यके भागिवणेसाठी या काय लयाकडे िनधी उपल ध असुन सदरची दे येके या काय लयाकडे ा त होताच अदा
करणेत येतील.
1

जािहरात दे णा या काय लयाचे नाव, प ा व दुर वनी
मांक

2
3

कोण या तारखेस /तारखेपव
ू
िस दीचे व प

िस द करावयाची आहे .

िज हा जलसंधारण अिधकारी, मृद व जलसंधारण
िवभाग,कडा वसाहत, सहकार िवदयालयासमोर, जुना
मुंबई पुणे माग, कळवा-ठाणे 400605
िदनांक 05/12/2019 त पूव कवा लवकरात लवकर
1) संबंिधत िज ातील / िवभागातील ‘म यम’
संवग तील एक दै िनक व एक सा तािहक (मराठी)

4 कोण या िज हयात िस द करावयाचे आहे .
ठाणे
5 एका वतमानप ात िकती वेळा िस द करावयाचे आहे . एकदाच
6

जािहरात खच ची दे यके भागिवणा या काय लयाचे नाव िज हा जलसंधारण अिधकारी, मृद व जलसंधारण
िवभाग,कडा वसाहत, सहकार िवदयालयासमोर, जुना
मुंबई पुणे माग, कळवा-ठाणे -400605

िज हा जलसंधारण अिधकारी,
मृद व जलसंधारण िवभाग,
ठाणे.
मा. अ परआयु त,तथा मु य अिभयंता , मृद व जलसंधारण िवभाग, ादे िशक े , पुणे यांना आव यक या
कायवाहीसाठी सिवनय सादर. (सदरची िनिवदा सुचना आप या वेबसाईटवर िस द कर यात यावी िह
िवनंती.)सोबत :- िनिवदा सुचना 1 तीत
मा. ादे िशक जलसंधारण अिधकारी, मृद व जलसंधारण िवभाग, ठाणे यांना मािहतीसाठी सिवनय सादर.
सोबत :- िनिवदा सुचना मराठी 1 तीत.

सोबत :-

त :-

त :-

िनिवदा सुचना मराठी 3 तीत

त :-

उपिवभागीय जलसंधारण अिधकारी, मृद व जलसंधारण उप िवभाग ,शहापूर यांना ने ाटीस बोड वर
िस द कर यासाठी.

त :-

नोटीस बोड.

ब-१ िनिवदा सूचना
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जलसंपदा िवभाग शासन िनणय

मांक िनिवदा 0417/ . .247/मो -1 िदनांक 22/5/2018 सोबतचे प र
महारा

शासन

िज हा जलसंधारण अिधकारी

मृद व जलसंधारण िवभाग , कळवा, ठाणे , यांचे काय लय,

प ा: कडा वसाहत, सहकार िव ालयासमोर, कळवा (प.) िज. ठाणे

दूर वनी

. 25428127, ई-मे ल प ा:- eeemilsdnt@gmail.com
ई-िनिवदा सूचना

.15 सन 2019-20

िज हा जलसंधारण अिधकारी, मृद व जलसंधारण िवभागृ कळवा-ठाणे 0 मृद व जलसंधारण िवभाग,
महारा

शासन हे स म (सावजिनक बांधकाम िवभागाकडील न दणीकृत) कं ाटदाराकडू न खालील कामाकिरता

ब-1 नमु यातील ई-िनिवदा

णाली ारे (ऑन लाईन) िनिवदा मागिवत आहे त.

िनिवदा

वकार याचा अथवा

नाकार याचा अिधकार िज हा जलसंधारण अिधकारी, मृद व जलसंधारण िवभाग, कळवा-ठाणे यांनी राखून ठे वला
आहे. अट असलेली िनिवदा

वकारली जाणार नाही.

कामाचे नांव :- 1) मौजे. व याचा पाडा ता.शहापुर िज.ठाणे येथे िसमट कॅ ा ीट बंधारा बां धणे.

2) मौजे. लेनाड बु.ता.शहापुर िज.ठाणे येथे िसमट कॅ ा ीट बंधारा बांधणे .
3) मौजे. नडगांव, ता.शहापुर िज.ठाणे येथे िसमट कॅ ा ीट बंधारा बां धणे.

िनिवदे ची अंदािजत कमत

पये :- 1)

.3274881/-

2)

.3112962/- 3) . 2448876/-

ई-िनिवदा उपल ध कालावधी :- िदनांक 05/12/2019 ते िदनांक 16/12/2019
ई-िनिवदा उघडणे :-

िदनांक 17/12/2019

खालील संकेत थळावर ई-िनिवदाबाबत सव मािहती उपल ध आहे.
1. http://wcd.mahatenders.gov.in
2. http://mahatenders.gov.in

3. http:/www.cemilspn.in

(सदर िनिवदा सूचनेम ये काही बदल होत अस यास वरील वेबसाईटवर कळिव यांत येईल.)

4. िज हा जलसंधारण अिधकारी, मृद व जलसंधारण िवभाग, कळवा-ठाणे
काय लयातील सूचना फलक

जा.

.िजजअ(मृवजसं)/ले-1/3177/ सन 2019-20

िज हा जलसंधारण अिधकारी,

मृद व जलसंधारण िवभाग, कळवा-ठाणे
यांचे काय लय िदनांक-29/11/2019

ब-१ िनिवदा सूचना

( अ. बा. फुंदे )

िज हा जलसंधारण अिधकारी
मृद व जलसंधारण िवभाग,
कळवा-ठाणे
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District Water Conservation Officer
Soil and Water Conservation Department, Kalwa, Thane.
Kada Vasahat, Opp Sahakar Vidhyalay, Old Mumbai Pune Road , Kalwa ( W)
Phone No. 022-25428127 E-Mail- eeemilsdnt@gmail.com,

E-Tender Notice No.- B-1/ 15 / For Year 2019-20
Maharashtra Government , Soil and Water Conservation Department, District Water
Conservation Officer Soil and Water Conservation Department, Kalwa Thane invites Tender
form The Contractors/firms registered in Appropriate class with Public work department
through B-1 Tender system ( Online). Tender booklet can be downloaded from the
Government website http://mahatenders.gov.in . Right to reject any or all tenders are reserved
with District Water Conservation Officer, Soil and Water Conservation Department, Kalwa
Thane. Conditional tenders will be rejected.
Name of The Work :- 1. Construction of Cement Concrete Bandhara,@ Varyacha Pada
Taluka-Shahpur,District-Thane
2. Construction of Cement Concrete Bandhara,@ Lenyad Bu.TalukaShahpur,District-Thane
3. Construction of Cement Concrete Bandhara,@ Nadgaon TalukaShahpur,District-Thane

Tender Cost :- 1) Rs. 3274881/-2) Rs. 3112962/-

3) Rs.2448876/-

E-Tender available Period :- Dt. 05/12/2019 To Date 16/12/2019
Tender Opening date
:-Dt. 17/12/2019

Tender are available on following website:- 1) http://www.mahatenders.gov.in
2) http://www.wcd.mahatenders.gov.in
3) http://www.cemilspn.in
( If any changes in E-Tender Notice it will be published
on website)
4) Notice Board office of the District water
Conservation Officer, Soil and Water
Conservation Dept. Kalwa-, Thane

No. Soil & W.C.D./ Div/Lesha-1/3177/2019
Date :-29/12/2019
District water Conservation Officer
Soil and Water Conservation Department
Kalwa, Thane

ब-१ िनिवदा सूचना

( A. B. Funde )
District water Conservation Officer
Soil and Water Conservation Department
Thane
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