िनलिगरी झाडे िवकणे

िनिवदा मािहती

सच सं थे या मालक या शेती मधील िनलिगरी झाडांची िव
करायची आहे. या साठी
नामां कत िमल/ ि गत / मालक ित ान ारे िनिवदा मागव यात येत आहे.

िनिवदा बाबत करार व अटी
1. झाडे बघ या साठी सच, शोध ाम येथे ये याचा वेळ - सकाळी ९.०० ते १२.३० व
दुपारी २.०० ते ४.००
2. िनिवदा भर या साठी सोबत जोडलेला फॉम भ न
3. िनिवदा सोबत

ावा.

१५०००/-- िडपॉिझट चा डी डी जोडावा.

4. िनिवदा मंजरू कवा नामंजूर कर याचा संपूण अिधकार हा, संचालक,सच
सच यांचा राहील
राहील.
5. िनिवदा नामंजूर झा यास अनामत र म परत के या जाईल.
जाईल
6. झाडाची कटाई करणे, रचणे व
दाराची राहील.

ास
सपोटची संपूण जवाबदारी िनिवदा मंजरू झाले या कं ाट

7. िनलिगरी घेऊन जा यासाठी लागणारा परवाना कवा इतर आव यक कागदप
कागद ाची पूतता
कर याची जवाबदारी िनिवदा मंजरू झाले या कं ाट दाराची राहील.
8. िनिवदा
दा मंजूर झा या पासून १५ दवसाचा आत संपूण माल घेऊन जाणे बंधनकारक राहील.
राहील
9. माल घेऊन जा या अगोदर
दर संपूण र म सं थेम ये भरणा करणे व तसे शा
शासक
क य िवभागाकडू न
प घेणे आव यक राहील.

िनिवदा भर या बाबत वेळा प क :
दनांक
िनिवदा भर याची
अंितम दनांक

१४-०३-२०
२०२०

वेळ

देय

सं या ५.०० पयत

संचालक,, सच (शोध ाम
), चातगाव,
चातगाव िज.
गडिचरोली ४४२६०६

िनिवदा भ न पाठिव यासाठी अजाचा नमूना
ती,
संचालक, सच
शोध ाम
िज हा – गडिचरोली
िवषय : िनलिगरी झाडे िवकत घे या बाबत.
महोदय ,
मी तुम या सं थेतील शेती मधील िनलिगरीची झाडे तोड क न िवकत घेऊन जा यास इ छु क आहे .
पूण नाव –
वय –
संपूण प ा गाव –
झाड िवकत घेतांना :
ब ली माणे –
ब लीची लांबी ( फु ट म ये)

ब लीचा घेर (CM म ये)

रेट

टन माणे –
ती १ टन –

.

/-

मी ____________________________________ मािणत करतो क वरील सव मािहती स य असून
मी वतः भ न देत आहे व या म ये काही गैर आढळ यास मी िश ेस पा राहील.
िनिवदेसोबत जोडलेले करार व करारा या सव अटी मी काळजीपूवक वाच या आहेत व समजून
घेत या आहेत. करारा या सव अटी मला मा य आहेत.

सही नाव –
द.-

