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जिल्हा िलसंधारण अजधकारी, मदृ व िलसंधारण ववभाग, ठाणे. 
कडा वसाहत,सहकार ववदयालयासमोर, जनुा मुुंबई पणेु मार्ग, कळवा-ठाणे. 

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

जा.क्र./वजजअ/मवृज/वव/ठाणे/लेशा-1/2717/2021     वदनाांक :-24/08/2021 
प्रवि,  
 मा. सहाय्यक सुंचालक (जावहरात), 

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

 
ववषय :- वनववदा सचुना क्र. ब-1/04/ सन 2021-22 प्रवसध्द करणेबाबत. 

महाशय, 
           सोबत जोडलेली वनववदा सचुना प्रवसध्द करणेसाठी तीन प्रतीत पाठववणेत येत आहे. कृपया वदनाुंक 
27/08/2021 तत्पवूी ककवा लवकरात लवकर वतगमानपत्रात प्रवसध्द करणेची कायगवाही करावी ही ववनुंती. जावहरात 
खचाची देयके भार्ववणेसाठी या कायालयाकडे वनधी उपलब्ध असनु सदरची देयेके या कायालयाकडे प्राप्त होताच अदा 
करणेत येतील. 
1 जावहरात देणाऱ्या कायालयाचे नाव, पत्ता व दरुध्वनी 

क्रमाुंक 
जिल्हा िलसंधारण अजधकारी, मदृ व िलसंधारण 
ववभार्,कडा वसाहत, सहकार जवदयालयासमोर, िनुा 
मुंबई पणेु मार्ग, कळवा-ठाणे 400605                                                   

2 कोणत्या तारखेस /तारखेपवूी प्रवसध्द करावयाची 
आहे. 

वदनाुंक 27/08/2021 तत्पवूी ककवा लवकरात लवकर  

3 प्रवसध्दीचे स्वरुप 1) संबंजधत जवभार्ातील ‘मोठे’ संवर्ातील एक दैजनक 
मराठी व इंग्रिी व एक साप्ताजहक 

  2) संबंजधत जिल्यातील / जवभार्ातील ‘मध्यम’ 
संवर्ातील एक दैजनक 

  3) ज्या जिल्याचे काम असेल त्या जिल्यातील ‘लघ’ु 
संवर्ातील एक दैजनक. 

4 कोणत्या वजल्हयात प्रवसध्द करावयाचे आहे. ठाणे. 
5 एका वतगमानपत्रात वकती वळेा प्रवसध्द करावयाचे 

आहे. 
एकदाच 

6 जावहरात खचाची देयके भार्ववणाऱ्या कायालयाचे 
नाव 

जिल्हा िलसंधारण अजधकारी, मदृ व िलसंधारण 
ववभार्,कडा वसाहत, सहकार जवदयालयासमोर, िनुा 
मुंबई पणेु मार्ग, कळवा-ठाणे -400605                                                   

 
 
सोबि :- वनववदा सचुना मराठी 3 प्रतीत जिल्हा िलसंधारण अजधकारी, 

मदृ व िलसंधारण ववभार्, 
                                          ठाणे. 

प्रि :- मा. जिल्हाजधकारी, ठाणे. याुंना मावहतीसाठी सववनय सादर.  
सोबि :- वनववदा सचुना 1 प्रतीत 

प्रि :- मा. अप्पर आयकु्त,तथा मखु्य अजभयंता , मदृ व िलसंधारण ववभार्, प्रादेजिक के्षत्र, पणेु याुंना आवश्यक 
त्या कायगवाहीसाठी सववनय सादर. (सदरची वनववदा सचुना आपल्या वबेसाईटवर प्रवसध्द करण्यात यावी वह 
ववनुंती.)सोबि :- वनववदा सचुना 1 प्रतीत 

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

प्रि :- उपजवभार्ीय िलसंधारण अजधकारी,मदृ व िलसंधारण उपजवभार्, बदलापरू यांना माजहतीसाठी. 
प्रि :- नोटीस बोडग. 
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िलसंपदा जवभार्, िासन जनणगय क्रमांक जनजवदा 0417/प्र.क्र.247/मोप्र-1/जद.30/11/2018 चे प्रपत्र 

  मदृ व िलसंधारण जवभाग 
                                     जिल्हा िलसंधारण अजधकारी 

   मदृ व िलसंधारण जवभाग, कळवा, ठाणे. यांचे कायालय  
कडा वसाहत, सहकार ववद्यालयासमोर, जनुा मुुंबई - पणेु रोड, कळवा (प)  

दरूध्वनी क्रमांक  - 022-25428127  ई-मेाल –eeemilsdnt@rediffmail.com/eemilsdnt@gmail.com 
 

ई-जिजवदा सचुिा क्र.ब-1/04/ सि 2021-22 
जिल्हा िलसंधारण अजधकारी, मदृ व िलसंधारण जवभार्, कळवा-ठाणे, मदृ व िलसंधारण जवभार्, महाराष्ट्र 

िासन हे सक्षम कंत्राटदाराकडुन खाजलल कामाकरीता ब-1 नमनु्यातील ई-जनजवदा प्रणालीव्दारे (ऑनलाईन) जनजवदा 
मार्जवत आहेत. जनजवदा कार्दपते्र िासनाचे संकेतस्थळ http://www.mahatenders.gov.in येथनू डाऊनलोड 
करण्यात यावीत. तसेच जनजवदा स्स्वकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा अजधकार जिल्हा िलसंधारण अजधकारी, मदृ व 
िलसंधारण जवभार्, कळवा-ठाणे यांनी राखनु ठेवला आहे. अट असलेली जनजवदा स्स्वकारण्यात येणार नाही.   
कामाचे िांव  :-   

1) (1) मौिे-पळू ( जभडे फॉमग-2 (2) मौिे-पळू ( र्ांवठाण)-2)  (3) मौिे-पळू ( मोरे फॉमग) (4) मौिे-पळू            
( मगु्धा फॉमग) ( 5) ससर्ापरू काटयाची वाडी –नानेघाट नाला-2 (6) सोंर्लवाडी-2 ता.मरुबाड येथे जसमेंट 
कॉकीट बंधारा बांधणे. 

2) (1) मौिे-सोंर्लवाडी -1 ( 2) मौिे- ससर्ापरू मोरे सर फॉमग-1 (3) मौिे- ससर्ापरू मोरे सर फॉमग- 2 ता.मरुबाड 
येथे जसमेंट कॉकीट बंधारा बांधणे. 

3) जिजवदेची अंदाजित ककमत:-1) रु.167.31  लक्ष 2) रु.175.32 लक्ष  
    
ई-जिजवदा उपलब्ध कालावधी :- जदनांक : 27/08/2021  ते  जदनांक: 13/09/2021   
ई-जिजवदा उघडणे :- जदनांक : 14/09/2021       
खाजलल जठकाणी ई-जनजवदा बाबतची सवग माजहती उपलब्ध आहे. 
1. संकेतस्थळ http://mahatenders.gov.in  
    (सदर जनजवदा सचुना मध्ये काही बदल होत असल्यास वरील वेबसाईटवर कळजवण्यात येईल ) 
2. संकेतस्थळ िाजहरातीची माजहती http://www.cemilspn.in  
3. जिल्हा िलसंधारण अजधकारी, मदृ व िलसंधारण जवभार्,ठाणे यांचे कायालयातील सचुना फलकावर. 

 
 
िा.क्र.जििअ/मवृिजव/ठाणे/लेिा-1/2717/2021                              
जदनांक :- 24/08/2021 
कायालय, जिल्हा िलसंधारण अजधकारी 
मदृ व िलसंधारण जवभार्,कळवा-ठाणे 

                           ( ह.का.जर्ते )  
 जिल्हा िलसंधारण अजधकारी 

                    मदृ व िलसंधारण जवभार् 
कळवा-ठाणे 
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Soil & Water Conservation Department 
District Water Conservation Officer 

Soil & Water Conservation Department, Kalwa Thane 

Kada Vasahat, Opp. Sahakar Vidyalaya, Old Mumbai-Pune Road, Kalwa (W) 

Phone No. 022-25428127  E-mail - eeemilsdnt@rediffmail.com / eemilsdnt@gmail.com 

 

E-Tender Notice No. B- 1/ 04 / For Year : 2021-22  
 

Online E-Tender, for below mentioned works is invited from the contractors by District 

Water Conservation Officer, Soil and Water Conservation Department, Thane. The blank B-1 

Tender Documents in e-tender form are available on website: http://mahatenders.gov.in. Rights 

are reserved to accept or reject the tender with the District Water Conservation Officer, Soil and 

Water Conservation Department, Thane. And Conditional tenders will not be accepted and shall 

be rejected outright. 

 

Name of Work :-  

1) Construction Of Cement Concrete Bandhara @ 1) Paloo Bhide Farm-2,Paloo Gaonthan-

2 3) Paloo More Farm-,4) ) Paloo Mugdha  Farm-,5) Singapur Katyachiwadi Naneghat 

Nalla-2 6) Songalwadi-2 Taluka-Murbad,District-Thane. 

2) Construction Of Cement Concrete Bandhara @ 1) Songalwadi-1, 3) Singapur More Sir 

Farm-1 & 2 Taluka-Murbad,District-Thane. 
 

    

Tender Cost   :- 1) RS.167.31  LACS 2) RS.175.32 LACS  
      

E-Tender Available Period :- Dt.27/08/2021 To Dt.13/09/2021                                                      

Tender Opening Date  :- Dt. 14/09/2021 

                                                              
E Tendering Process & Procedures are available below. 

1. Web site http://mahatenders.gov.in. 

    (If any change are observed, than these changes will be available on the same website) 

2. Tender advertising is available on Web site http://www.cemilspn.in . 

3. All the above mentioned information is also available on the Notice board of District Water     

    Conservation Officer, Soil and Water Conservation Department, Thane. 

 

 

 

No. DWCO/S&WCD/Thane/Lesha-1/2717 /2021  

Date :- 24/08/2021 

District Water Conservation Officer                                                  (H.K.Gite) 

Soil & Water Conservation Department                         District Water Conservation Officer 

Kalwa Thane                                                       Soil & Water Conservation Dept. 

                         Kalwa -Thane                
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प्रमाणपत्र 

 
प्रमाजणत करण्यांत येते की, या कायालयाची जनजवदा सचुना क्रमांक बी-1/04/2021-22 या 

कायालयाचे िावक पत्र क्र.जििअ/मवृिजव/ठाणे/लेिा-1/2417/2021 जद.24/08/2021 

अन्वये आपणाकडे प्रजसध्दी कजरता पाठजवण्यांत येत आहे. सदर जनजवदा सचुनेत नमदु 

केलेल्या कामा कजरता जनजवदा सचुना प्रकाजित करण्याकजरता होणाऱ्या खचाची तरतदु 

िासकीय संदेि प्रसार जनयमावली-2018,सामान्य प्रिासन जवभार्,िासन जनणगय क्र.मावि-

2018/ प्र.क्र. 348/34/ जद.20.12.2018 नसुार करण्यांत आलेली आहे.   

 
 
                   (ह.का.जर्ते)  

जिल्हा िलसंधारण अजधकारी 
                   मदृ व िलसंधारण जवभार् 

                                                                                            कळवा-ठाणे 
 


