
अन.ु . दरप क मांक कामाच े नाव अदंािजत इसारा र कम
खच ( .) ( .)

१ काअइद/ दरप क-५/२०१८-१९ साईबाबा माग परळ येथील अ धकार  वसाहत इमारती या तस या २,७८,४९७/- ८,०००/-
व चौ या मज यावर ल पवू, पि चम व द ण बाजू या भतंीं या
बाहेर ल पृ भागातनू गळती व ओलावा थांब व याक रता व भ न
तकु यांम ये समट गलावा,तड ेभरणे व पॉ लम रक जलावरोधन
लेपन करणे.

  वर ल दरप का या ती फ त खाल ल नमदू केले या अट ंची पतूता करणा या कं ाटदारांना दे यात येतील.

१) या कं ाटदारांनी यापवू  अशात हेची आ ण या तीची काम ेपार पाडलेल  आहेत यांना दे यात येतील.

खाल ल कामा या  अमंलबजावणीक रता दरप क माग व यात येत आहेत

२)  ज ेकं ाटदार अशा त हे या कामासाठ  कोण याह  वधैा नक ा धकरणाकड ेउ चत ेणी आ ण वगवार म ये न दणीकृत आहेत, अशांना 
  ाधा य दे यात येईल. 

३)  गे या पाच वषा या कालावधीत पार पाडले या कामांची याद  पु ट  देणा या द तऐवजास हत  सादर के यावर दरप का या  को या  
  ती कायकार  अ भयतंा इमारत ( द ण) यांच ेकायालय, बे ट उप म, लब रोड बि डगं, २ रा मजला मुबंई से ल  आगार
  मुबंई ४००००८   येथ ेसोमवार त ेशु वार सकाळी १०.३० त े१२.३० आ ण दपुार  ०१.३० त े०३.०० या दर यान दे यात येतील.  
  दरप कां या ती टपालाने पाठ व या जाणार नाह त आ ण शत  न घातले या दरप काच केवळ वचारात घे यात येतील.

  मोहोरबदं दरप का दनांक २७/०६/२०१८ पयत दपुार  ०३.०० वाजेपयत वीकार यात येतील

  इसारा र कम केवळ रोखीने कंवा डमांड ा टने ( बे ट उप मा या नाव ेरेखां कत ) दनांक २७/०६/२०१८ पयत उप मा या 
  कोष वभागात दपुार  १२.३० वाजेपयत वीकार यात येतील. 

महा यव थापक


