महाराष्ट्र शासन
कृषि षिभाग

महाराष्ट्र शासन मद
ं ई दद. 04 सप्टें बर 2017 नसार जलयक्त्शशिार
ृ ि जलसंधारण षिभाग शासन पररपत्रक क्र. संकीणण 2017/प्र.क्र.24/जल-020/मंत्रालय, मब
अशभयानांतगणत नाला खोलीकरण / रं दीकरणाच्या लोकसहभागातन होणाऱ्या कामाकररता ग्रामपंचायत, खासगी व्यक्ती, अशासकीय संस्था यांनी यंत्रसामग्री उपलब्ध
केल्यास प्रतत घनशमटर इंधनासह यंत्र यांचा येणारा सरासरी खचण - र. 27/- (अक्षरी - र.सत्तािीस फक्त ) इतका कमाल दर तनश्चचत करण्यात आलेला आहे . सदरचे पररपत्रक
महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळािर उपलब्ध आहे .
शासन पररपत्रकात नमद केल्यानसार नाला खोलीकरण ि रं दीकरण कामे करण्यास नंदरबार श्जल्हयातील इच्छक जेसीबी/पोकलेन यंत्रधारकांकडन अजण
मागषिण्यात येत आहे त. तरी इच्छक यंत्रधारकांनी तयांच्याकडील यंत्राच्या सषिस्तर मादहतीसह नोंदणी अजण श्जल्हा अधधक्षक कृषि अधधकारी कायाणलय, तालका बबज गणन
केंद्र धळे रोड , नंदरबार यांच्या नािे दद. 25 जानेिारी - 2018 अखेर सादर करािी. प्रथम प्राप्त्होणाऱ्या अजाणनसार प्राधान्यक्रम यादी तयार करण्यात येईल. प्राधान्यक्रम
तनश्चचत करतांना एकापेक्षा जास्त्जेसीबी/पोकलेनधारक असल्यास तयांना शेतकऱ्यांच्या सहमतीने काम षिभागातन दे ण्यात येईल. जेणेकरन हे काम तातकाळ पारदशणक ि
तनकोप स्पधाणत््क पध्दतीने होईल. अटी ि शती या कायाणलयास उपलब्ध््आहे त.
दरध्िनी - 02564-224405
ई-मेल आय डी. - dsaondb@gmail.com

श्जल्हा अधधक्षक कृषि अधधकारी तथा
सदस्य्सधचि

ज.शश.अ.श्जल्हास्तरीय सशमती , नंदरबार

श्जल्हाधधकारी तथा,
अध्यक्ष,

ज.शश.अ.श्जल्हास्तरीय सशमती , नंदरबार

जा.क्र/श्जअकृअ/तंत्र-5/जादहरात प्रशसध्दी/156/2018

नंदरबार दद- 15.01.2018
प्रतत,
मा. श्जल्हा मादहती अधधकारी,
नंदरबार

षििय:- जलयक्त शशिार अशभयानांतगणत नाला खोलीकरण /रं दीकरणाच्या लोक सहभागातन
होणाऱ्या कामांकरीता ग्रामपंचायत , खाजगी व्यक्ती , अशासकीय संस्था यांनी यंत्रसामग्री
उपलब्ध््केल्यास तयांना द्याियाचे दर तनश्चचत अजण मागषिणे करीता जादहरात प्रशसध्द
करणेबाबत...
महोदय,
सोबत जोडलेली जादहरात ित्त
ृ पत्रात प्रशसध्द करण्यासाठी आपणांस षिनंती करण्यात येते कक, सदरची
जादहरात कमीत कमी जागेत प्रशसध्दी बाबत आपले स्तरािरन श्जल्हयात जास्तीत जास्त खप होणाऱ्या दोन मराठी
ित्त
ृ पत्रांना सधचत करािे दह षिनंती.
1. जादहरात दे णाऱ्या अधधकाऱ्याचे नांि, पदनाम, पत्ता ि
- दरध्िनी

श्री. रमेश शशंदे, श्जल्हा अधधक्षक कृषि अधधकारी, नंदरबार

श्जल्हा अधधक्षक कृषि अधधकारी, कायाणलय, तालका बबज
गणन केंद्र, धळे रोड, नंदरबार ता.श्ज.नंदरबार-425412
दरध्िनी -02564-224405

2. कोणतया

तारखेपिी

प्रशसध्द

कराियाचे

आहे .

हे पत्र शमळाल्यानंतर 2 ददिसाच्या आत.

3. प्रशसध्दी स्िरप

श्जल्हास्तर (नंदरबार श्जल्हा)

4. जादहरात ककती ित्त
ृ पत्रातन ि ककती िेळा प्रशसध्दी -

श्जल्हा स्तरािर जास्तीत जास्त खप होणाऱ्या दोन मराठी

5. जादहरात दे यक कोणतया नािे कराियाचे आहे ि तया

श्जल्हा अधधक्षक कृषि अधधकारी, कायाणलय, तालका बबज

कराियाची आहे .

- कायाणलयाचे नाि िपत्ता

ित्त
ृ पत्रातन एकदाच प्रशसध्दी करािी.

गणन केंद्र, धळे रोड, नंदरबार ता.श्ज.नंदरबार-425412
दरध्िनी -02564-224405

श्जल्हा अधधक्षक कृषि अधधकारी
नंदरबार

