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                      , मदृ व          ववभाग,     . 
कडा वसाहत,सहकार ववदयालयासमोर, जनुा मुुंबई पणेु मागग, कळवा-ठाणे. 

दरुध्वनी       क्रमाांक (022) 25428127           ईमेल-  eeemilsdnt@gmail.com 

जा.क्र./वजजअ/मवृज/वव/     लेशा-1/1540/2021   वदनाांक :-20/03/2021 
प्रवि,  
     सहाय्यक सुंचालक (जावहरात), 

मावहती व जनसुंपकग  महासुंचालनालय महाराष्ट्र शासन, 
नवीन प्रशासकीय भवन, 17 वा मजला, 
मुंत्रालय, मुुंबई - 32 

 
ववषय :- वनववदा सचुना क्र. ब-1/30 सन 2020-21 प्रवसध्द करणेबाबत. 

महाशय, 
           सोबत जोडलेली वनववदा सचुना प्रवसध्द करणेसाठी     प्रतीत पाठववणेत येत आहे. कृपया वदनाुंक 
24/03/2021 तत्पवूी ककवा लवकरात लवकर वतगमानपत्रात प्रवसध्द करणेची कायगवाही करावी ही ववनुंती. जावहरात 
खचाची देयके भागववणेसाठी या कायालयाकडे वनधी उपलब्ध असनु सदरची देयेके या कायालयाकडे प्राप्त होताच अदा 
करणेत येतील. 
 
1 जावहरात देणाऱ्या कायालयाचे नाव, पत्ता व दरुध्वनी 

क्रमाुंक 
                      , मदृ व          
ववभाग,                                    
                     -     400605                                                   

2 कोणत्या तारखेस /तारखेपवूी प्रवसध्द करावयाची आहे. वदनाुंक 24/03/2021 तत्पवूी ककवा लवकरात लवकर  
3 प्रवसध्दीचे स्वरुप                                               

                                      
                                         

                  
                                             

                   
4 कोणत्या वजल्हयात प्रवसध्द करावयाचे आहे.       
5 एका वतगमानपत्रात वकती वेळा प्रवसध्द करावयाचे आहे. एकदाच 
6 जावहरात खचाची देयके भागववणाऱ्या कायालयाचे नाव                       , मदृ व          

ववभाग,                                    
                     -     -400605                                                   

 
 
सोबि :- वनववदा सचुना मराठी 3 प्रतीत                       , 

मदृ व          ववभाग, 
ठाणे. 

प्रि :- मा. प्रधान सवचव, जलसुंधारण ववभाग, मुंत्रालय मुुंबई-4 याुंना मावहतीसाठी सववनय सादर 
सोबि :- वनववदा सचुना 1 प्रतीत 

प्रि :-                      , जलसुंधारण महामुंडळ, औरुंगाबाद याुंना मावहतीसाठी सववनय सादर. 
सोबि :- वनववदा सचुना 1 प्रतीत 

प्रि :- मा.                            , मदृ व          ववभाग,              पणेु याुंना आवश्यक त्या 
कायगवाहीसाठी सववनय सादर. (सदरची वनववदा सचुना आपल्या वेबसाईटवर प्रवसध्द करण्यात यावी वह 
ववनुंती.)सोबि :- वनववदा सचुना 1 प्रतीत 

प्रि :- मा. प्रादेवशक जलसुंधारण अवधकारी, मदृ व जलसुंधारण ववभाग, ठाणे याुंना मावहतीसाठी सववनय सादर.                                           
सोबि :- वनववदा सचुना मराठी 1 प्रतीत. 
 

प्रि :- नोटीस बोडग. 
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. 
 
 
                                 

                       , 
मदृ व          ववभाग, 

ठाणे. 
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PRESS NOTICE 

Government of Maharashtra, 

                                       District Water Conservation Officer, 

Soil and Water Conservation Department 

E-Tender Notice No.B-1/30 of 2020-21. 

     Second Call 

E-Tender online tender is invited online from District Water Conservation Officer Kalwa 

Thane  invited Online Percentage rate tenders in B-1 form (Two Envelope System) 

from the contractors registered with Maharashtra Water Conservation Corporation, 

Aurangabad The B-1 tender are available on website for details see the website From 

24/03/2021 to 30/03/2021 :- 

 

Main Portal :  http://www.mahatenders.gov.in  

    http://www.cemilspn.in 

Sr.

No

. 

Name of work Taluka/District Estimated Cost 

(Lakh) 

1 Construction of 06 Cement Concrete 

Bandha At- Taluka Khalapur, Dist- Raigad 

Karjat/Raigad 357.30 

 

 

(H.K.Gite) 

       District Water Conservation Officer, 

Soil &  Water Conservation   Department,  

                       Kalwa-Thane 
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                                    , 

मदृ व          ववभाग, 
ठाणे. 
 
 
 
 
 


