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Ênù. 27 / 01 / 2022
जाहीर नोटीस
िवषय – अटल भूजल योजने अंतगत ामपंचायत तरावरील िश ण काय म राबिव यासाठी
“ िश ण अंमलबजावणी सहा य सं था” यांचेकडू न त संसाधन

पुरिवणे क रता

िनिवदा मागिवणेबाबत.
संदभ – मा. आयु

भूसिवय महारा रा य पुणे यांचेकडील प रप क

िश ण
उपरो

भूसिवय /अभूयो / ा.पं.

/पं. .89/3180 /2021 दनांक 08.12.2021

संद भय िवषयां वये क

शासन व जागितक बक अथसहाि यत अटल भूजल योजने अंतगत

ामपंचायत तरावर अटल भूजल योजनेची उ

ेव

ा ी ,पाणलोट

व थापन, भूजल

व थापन, पुरवठा व

मागणी आधारीत उपाययोजना, जल सुर ा आराखडे, जलअंदाज प क, पा याचा ताळे बंद इ. गो
काय म राबिव याचा आहे. सदरील िश ण काय म
एकु ण ९४

ामपंचायत म ये 182

िनयोजन ट यामधील असून

येक

िश ण काय म

बाबत िश ण

येक ामपंचायत तरावर दोन ट यांत यावयाचा असून
तािवत आहेत. सदर

िश ण अटल भूजल योजने या

ामपंचायती म ये दोन िश ण घेणेची आहेत. सदर िश ण काय म हा

माच 2022 अखेर पुण करावयाचा अस याने याबाबत खालील माणे िवभागणी कर यात आलेली आहे.
अ.
.

तालु याचे
नाव

एकु ण
ामपंचायत
च सं या

1

खटाव

30

2

माण

34

िश णासाठी
आव यक एकु ण त
संसाधन

वाई

30

शेरा

सदर
. १०००/- िनिवदा
या
मयादेत
१८२ करताना तांि क
आ थक
िश णासाठी एकु ण र म व
दरप काचे
. १,८२,०००/वंत
िलफाफे
एकाच
लखो ात सादर
ित

१०
3

िश णासाठी ती िश ण
ती त संसाधन
देय
मानधन
िश ण

करावेत .
उपरो

त यामधील नमुद मािहती

माणे िनिवदाचे वतं

दरप काचे बंद िलफाफे

आहे. तसेच सदर दरप कासोबत तांि क िलफाफा व आ थक िलफाफा दो ही िलफाफे

सादर करणे बंधनकारक

वंत

तयार क न एकाच

िलफाफयाम ये सादर करणे आव यक राहील.
उपरो

कामाबाबत मोहोरबंद िलफाफयात दरप क

द. 28 / 01 / 2022

पासून द. 03 / 02 / 2022

सं या. 5:00 पयत ( शासक य सु या वगळु न) मागिव यात येत आहे. दरप काचा िव तृत नमुना या कायालया या नो टस
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बोडवर द. 28 / 01 /2022

वेळ स. 11.00 पासुन ते द. 03 / 02 / 2022

रोजी सांय. 5.00 पयत पाह यास

उपल ध आहेत.तसेच दरप काचे तांि क िलफाफयामधील कागदप ांची तपासणी क न अंितम मु यांकन 04 / 02 / 2022
रोजी कर यात येतील. यावेळी संबिधत िनिवदाधारकांनी उपि थत रहाणे आव यक राहील. सदरची दरप के खालील
दले या कायालया या प यावर ि वकार यात येतील. उिशरा ा होणा-या अजाचा िवचार के ला जाणार नाही.

“ िश ण अंमलबजावणी सहा य सं था” ची िनवड सोबत दले या अट व शत या अिधन रा न कर यात येईल.
अटी व शत –

1. अज करणारी सं था ही पुणे िवभागातील असावी .
2. अज करणा या सं थेकडे पाणीपुरवठा व इतर शासक य योजनेत जसे क जलयु
कोण याही क पाम ये िश ण देणेचा अनुभव असणारे त

िशवार / जल वरा य / IWMP इ यादी

िश क असणे आव यक आहे.

3. अज करणा या सं थेची सन 2018-19 सन 2019-20व सन 2020-21 या तीन वषाची सरासरी िमळु न कमान 10
लाखाची उलाढाल असावी.

4. मागील तीन वषापुव चे इनकमटॅ स रटन सादर करावेत.
5. सं थेकडे कमान 2 भूवै ािनक कं वा २ जलसंधारण िवषयाचे त , 2 कृ षी िवषयाचे त व 2 समाजशा

त असावेत

व DOPT (Govt.of India) यांचेकडे िश ण झालेले िश क असावेत या बाबत आव यक कागदप े सदर

करणे आव यक राहील
6. सं थेने वर नमुद के ले या मनु यबळां या अनुषग
ं ाने यांचे िवहीत बायोडाटा,शै िणक माणप सादर करावीत.
7. अज करणा या सं थेकडे िश कांना िश णासाठी लॅपटॉप,एलसीडी ोजे टर, ि पकस आव यक सव सािह य
पुरिव याची जबाबदारी सं थेची राहील.

8. िनवड झाले या सं थेने .100/- या टॅ पपेपरवरती करारप सादर करावे लागेल. करारप हे मा. आयु

भूसिवय

पुणे यांचेकडील प रप क भूसिवय /अभूयो / ा.पं. िश ण /पं. .89 /3180 /2021 दनांक 08.12.2021 माणे
पुण क न सवतोपरी अंितम िश ण अहवाल सादर कर याचे मा य अस याचे िल न दले पाहीजे. तसेच ामपंचायत
िनहाय िश णाचे फोटो (अ ांश व रेखांश सहीत) व इतर बाब सहीत अहवाल दोन ती म ये व र भूवै ािनक
कायालयास देणे बंधनकारक राहील

9. पॅनकाडची झेरॉ स त व जीएसटी न दणी

माणप ाची झेरॉ स त सादर करावी.

10. सं थे या नावे असलेले रा ीयकृ त बँकेची पासबुकची झेरॉ स त सादर करावी.
11. िश ण काय म िवहीत कालावधीत पुण क न देणे सं थेस बंधनकारक राहील तसेच सदरील काय म अपुण तरावर
सोडणे अथवा बंद करता येणार नाही. तसे के यास उव रत काय मा या खचाची दु पट आकारणी सं थेकडु न दंड
हणुन घे यात येईल व या बाबत कोणतीही त ार अथवा दावा करता येणार नाही.

12. िश ण काय म सु के या नंतर सं थे ारा कोण याही कारणाने

िश ण काय म र के यास सं थे िव द यो य ती

शासक य कारवाई कर यात येईल आिण सं थेचे कु ठ याही कारचे देयक अदायगी कर यात येणार नाही.

13.

ामपंचायत िनहाय िश णाचे फोटो (अ ांश व रे खांश सहीत) व इतर बाब सहीत गती अहवाल दर आठव
वर

भूवै ािनक कायालयास सादर करणे बंधनकारक राहील.
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ाला

14. या योजने अंतगत कोण याही कारचे आगाऊ अ ीम देय नाही. पुण िश ण अहवाल सादर के या नंतर व
समाधानकारक कामिगरी झाली अस यासच देयकाची अदायगी रा य क प

व थापन क कडू न िनधी उपल ध

होताच PFMS ारे िवतरीत कर यात येईल.

15.

िश ण काय माचे देयक सादर के या नंतर देयका मधून आव यक या शासक य कपाती क न देयक अदा कर यात
येईल.

16. दरप कातील नमुद के लेले दर आकारणीसह अथवा वेगवेगळे कर लाव यात येत अस यास तसे दरप काम ये नमुद
कर यात यावेत. दरप कातील आ थक पंिजके म ये सं थेने मा य के ले या अंितम दरानूसार कायवाही करणे
बंधनकारक राहील.

17.
18.

ा होणा या िलफा यांपैक तांि क दृ

ा पा ठरणारी दरप के आ थक िलफाफा उघड यासाठी पा ठरतील.

िश ण काय म बाब चा वास खच हे दरप काम ये अंतभूत असेल व या साठी वेगळा वास खच अनु ेय राहणार
नाही

19.

िश ण काय म हा या- या ामपंचायत

े ाम येच वेळाप कानुसार आयोजीत करणे बंधनकारक राहील याबाबत

िनिवदा वीकृ ती नंतर कायारं भ आदेश प यात तीन दवसात िश ण वेळाप क सं थेने सादर करणे बंधनकारक
राहील.

20. जागितक महामारी को हीड – 19 कं वा शासनाने घोिषत के या माणे इतर आप कालीन प रि थती उ व यास व
अशा प रि थतीत

िश ण काय म र कर याची वेळ आ यास के वळ पूण झाले या

िश णाचा खच

अदायगीकरीता पा राहील.

21. उपरो

अट व शत म ये अथवा िनयमांम ये तसेच िश णा या व पाम ये बदल करणेबाबत आिण थािनक

प रि थतीनु प िनणय घे याचे सव अिधकार व र भूवै ािनक तथा क प

व थापक अटल भूजल योजना

भूजल सव ण आिण िवकास यं णा, सातारा यां याकडे राखीव असतील.

व र भूवै ािनक यांचे कायालय, भूजल सव ण आिण िवकास यं णा, सातारा
जुनी लोकल बोड इमारत िज हा प रषद सातारा . िपन - ४१५००१
फोन . –०२१६२ २३२३४७
व र भूवै ािनक
तथा क प व थापक अटल भूजल योजना
भूजल सव ण आिण िवकास यं णा, सातारा
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तांि क िलफाफे

अ. .

आव यक तपशील

1

अज करणारी सं था ही पुणे िवभागातील अस याचा पुरावा

2

पाणीपुरवठा िवषयक क पांम ये सहभाग अस याचा व इतर शासक य योजनेत काम के याचा
अनुभव माणप ाची झेरॉ स

3

सं थेकडील

4

मागील तीन वषाचे लेखाप र ण अहवालाची झेरॉ स

5

मागील तीन वषाचे इनकमटॅ स रटन ची झेरॉ स त

6

अजासोबत पॅन काडची झेरॉ स त

िश कांचे DOPT (Govt.of India) यांचेकडे िश ण झालेले माणप

जीएसटी न दणी

7

माणप ाची झेरॉ स

त

सं थे या नावे रा ीयकृ त बँकेची पासबुकची झेरॉ स त

8

आ थक िलफाफे
अटल भूजल योजनेअत
ं गत िनिवदासाठी
सादर के ले या िनिवदाधारकांचे नाव,
अपेि त त संसाधन
िनिवदा दर
अ. .

तपशील
िश णासाठी िश णासाठी
आव यक
ती िश ण ती
एकु ण त
त संसाधन
संसाधन
कमाल
मानधन र. .

1

अटल भूजल
योजनेअंतगत
ामपंचायत
तरावरील िश ण
काय म
राबिवणेकरीता
सादर कर यात
आलेले दरप क.
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१०

१०००

प ा व दर
----------------------------------------------------िश णासाठी
िश णासाठी
आव यक एकु ण
ती िश ण ती
त संसाधन
त संसाधन
मानधन
र. .

१०

