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१ जन
ू २०१९ ते ३० एप्रिर २०२० मा

कारालधीकरयता ळावकीम तंत्रननकेतन
ब्रम्शऩुयी मा वंस्थेच्मा ऩरयवयाच्मा

वुयषेकरयता २४ X ७ कंत्राटी वुयषा

यषकांच्मा वेला ऩयु लठा कयणेकरयता
ननप्रलदा िऩत्रे

िाचामय, ळावकीम तंत्रननकेतन, ब्रम्शऩुयी मांचे कामायरम

खेड भक्ता, नागबीड योड, ब्रम्शऩुयी, जजल्शा चंद्रऩूय, ४४१२०६
ई-भेर:- office.gpbramhapuri@dtemaharashtra.gov.in

२४ X ७ कंत्राटी वुयषा यषकांच्मा वेला ऩुयलठा कयणेकरयता दयकयाय

वन २०१९-२०२०

कारालधी ०१ जून २०१९ ते ३० एप्रिर २०२०

वादय कयणाय :वशी :नाल :वंऩण
ू य ऩत्ता :-

पोन क्रभांक :दयू ध्लनी क्रभांक :ननप्रलदा पॉभय त्मा वंफंधीच्मा ननमभ, अटी ल ळती वंस्थेभध्मे उऩरब्ध

अवन
ू त्माची ककंभत रुऩमे १०००/- (अषयी रुऩमे एक शजाय पक्त) इतकी नाऩयताला
(Non Refundable) आशे . तवेच वदय ननप्रलदा पॉभय अशस्तांतयणीम आशे . ननप्रलदा

बयण्माची अंनतभ नतथी ददनांक २२/०५/२०१९ वामंकाऱी ५.०० लाजेऩमंत याशीर. िाप्त
झारेल्मा ननप्रलदा ददनांक २३/०५/२०१९ योजी दऩ
ु ायी ३.०० लाजता उघडण्मात मेतीर.

२४ X ७ कंत्राटी वुयषा यषकांच्मा वेला ऩुयलठा कयणेकरयता दयकयाय
कारालधी ०१ जून २०१९ ते ३० एप्रिर २०२०
ऩरयशळष्ठ – अ
ननप्रलदे वोफत जोडालमाच्मा कागदऩत्रांची चेकशरस्ट
१

वंस्थेच्मा/

रेटयशे डलय अथला शळक्का अवरेल्मा कागदालय ननप्रलदाकायाच्मा वशी ल

शळक्क्मावश वंस्थेची/

भादशती अ

२

वयु षायषक ऩयु लठादाय अवल्माच्मा अधधकृत ऩयलान्माची वाषांककत ित. (PSARA Certificate)

३

ननमभ ल अटी (नाल ऩत्ता ल स्लाषयी करून ऩरयशळष्ठ फ)

४

अनाभत यक्कभ

५

ऩॅनकाडयची वाषांककत ित

६

ननप्रलदाधायकाचे स्लाषयी केरेरे िनतसाऩत्र

७

दयऩत्रक (ऩरयशळष्ट क)

८

ननप्रलदा धायकाचे E.P.F.O. REGISTRATION (EMPLOYEES PROVIDENT FUND

- (Demand Draft च्मा स्लरूऩात)

ORGANIZATION) काभगाय मांचे बप्रलष्म ननधी नोंदणी दाखरा िभाणऩत्राची वाषांककत ित.
९

ऩोरीव आमक्
ु तांच्मा ऩयलान्माची वाषांककत ित.

१० E.S.I.C. REGISTRATION (EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION )
कभयचायी याज्म प्रलभा ऩंजीकयण

११ BOMBAY SHOP AND ESTABLISHMENT ACT (GUMASTA LICENCE) आस्थाऩनेच्मा
नत
ू नीकयणाचा दाखरा.
१२ G.S.T. REGISTRATION (GOODS & SERVICE TAX ) ल भागीर २ लऴायचे वप्रलयव टॅ क्व
बयल्माचे प्रललयणऩत्र
१३ ननप्रलदा वच
ू नेभध्मे नभद
ू केरेल्मा वेलेचे अनब
ु ल िभाणऩत्र (EXPERIENCE CERTIFICATE)
१४ लाप्रऴयक उराढारी वंदाबायतीर दस्तालेज (भागीर ०३ लऴे)

२४ X ७ कंत्राटी वुयषा यषकांच्मा वेला ऩुयलठा कयणेकरयता दयकयाय
कारालधी ०१ जून २०१९ ते ३० एप्रिर २०२०
ऩरयशळष्ठ – फ
वयु षायषक वेला ऩयु प्रलण्माफाफत ननमभ ल अटी
िाचामय ळावकीम तंत्रननकेतन ब्रम्शऩुयी मांचे कडून ददनांक ०१ जून २०१९ ते ३० एिीर २०२० मा

कारालधीकरयता वंस्थेचे िषेत्र ल िषेत्राच्मा ऩरयवयातीर भारभत्तेच्मा वुयषेकरयता ल ई. अनुऴंधगक काभे कयण्माकरयता,
कंत्राटी २४x७ (7

=

10)

वुयषा यषकांच्मा वेला ऩुयलठा कयणे करयता, दोन शरपापा ऩध्दतीचा

अलरंफ करुन वलय नोंदणी कृत वंस्था (फेयोजगाय वेला ऩयु लठा वशकायी वंस्था / फचत गट, इत्मादी) मांचे कडून ददनांक
२२/०५/२०१९ योजी वामंकाऱी ५.००

लाजेऩमंत ननप्रलदा भागप्रलण्मात मेत आशे .ननप्रलदा धायकाकडे वुयषा यषक

ऩुयालठादाय अवल्माच्मा अधधकृत ऩयलाना (नोंदणी) ल ऩोरीव प्रलबागाची अनुसप्ती अवणे आलश्मक आशे .
1.

ननप्रलदा पॉभय ची ककभत रुऩमे १०००/- पक्त (नाऩयताला / Non Refundable) इतकी अवून ळुल्क अदा करून

2.

ननप्रलदा धायकाने ननप्रलदे वोफत रुऩमे २०,०००/- (अषयी रुऩमे लीव शजाय पक्त) इतकी ऩयतालामोग्म

पॉभय घेता मेतीर. ननप्रलदा पॉभय ऩोस्टाने उऩरब्ध शोणाय नाशीत.

(Refundable) अनाभत यक्कभ (Earnest Money Deposit) डडभांड ड्राफ्टने जभा कयाली रागेर. डडभांड ड्राफ्ट
िाचामय, ळावकीम तंत्रननकेतन ब्रम्शऩुयी मांचे नाले ब्रम्शऩुयी मेथे दे म अवाला. अनाभत यक्कभ जभा न केल्माव
ननप्रलदा स्लीकायण्मात मेणाय नाशी.

3.

ददनांक २२/०५/२०१९ योजी वामंकाऱी ५ लाजेऩमंत ननप्रलदा वंस्थेभध्मे स्लीकायण्मात मेतीर त्मानंतय कोणतीशी

4.

ननप्रलदे वोफत ऩुयलठादाय / ठे केदायाकडून कुठरीशी अट स्लीकायरी जाणाय नाशी.

ननप्रलदा स्लीकायण्मात मेणाय नाशी माची कृऩमा नोंद घ्माली.

5.

वदय ननप्रलदा ननप्रलदाधायक ककं ला त्मांचे िनतननधींच्मा शजेयीत २३/०५/२०१९ योजी दऩ
ु ायी ०३.०० लाजता ननप्रलदा

6.

ननप्रलदा बयतेलेऱी खारीर फाफी भशत्लाच्मा अवन
य ा न झाल्माव ननप्रलदा यद्द कयण्मात मेईर.
ू त्मांची ऩूतत

7.

वशभतीवभोय उघडण्मात मेतीर. ननप्रलदा वशभतीचा ननणयम अंनतभ ल ननप्रलदा धायकांलय फंधनकायक याशीर.

कंत्राटी २४x७ (आठलडाबय कुठरीशी वट्ट
ु ी न घेता) कंत्राटदायाव मा कंत्राट कारालधीकरयता एकाच दय याशीर
मा िभाणे एकूण िनत व्मक्ती िनत ददलव (वलय िकायच्मा कयावश) एका ऩाककटात नभद
ू करून शवरफंद

ऩाककटालय दयऩत्रक अवे नभद
ू कयाले ल दव
ु ऱ्मा ऩाककटाभध्मे आलश्मक वलय दस्तालेज वादय कयाले. त्मा
वीरफंद ऩाककटालय ठऱक अषयात दस्तालेज , कंत्राटदायाचे नाल नभूद कयाले. कोणत्माशी कंत्राटदायाकडून

वदय दोन ऩाककटे , लयीर िभाणे नभद
ू न कयता ककं ला त्माभधीर दस्तालेज नभद
ू िभाणे नवल्माव ननप्रलदा
अलैध ठयप्रलण्मात मेईर.
8.
9.

BoQ Template (Bill of Quantities-Price Bid) (ऩरयशळष्ठ क) भध्मे कोणतेशी फदर करु नमेत
अन्मथा आऩरी ननप्रलदा नाभंजुय कयण्मात मेईर.

कोणनतशी ननप्रलदा जस्लकायणे अथला नाकायणे फाफतचा शक्क ननप्रलदा वभीतीव याशीर. त्मा वंफंधी कायणे

ककं ला खर
ु ावा दे ण्माची जलाफदायी कभेटी लय याशणाय नाशी. ज्मा दयऩत्रक धायकाची ननलीदा भंजुय शोईर

त्मांना दय कयायाची भद
ु त वंऩल्मानंतय कोणतेशी तक्राय नवल्मांव तीन भदशन्मा नंतय ना शयकत िभाणऩत्र
दे ण्मात मेईर.
10.

ननप्रलदा धायकाने ददरेरा दय भंजूय झाल्मानंतय कोणत्माशी कायणास्तल लाढलून ददरा जाणाय नाशी. ऩूणय

11.

कंत्राटी २४x७ (आठलडाबय कुठरीशी वट्ट
ु ी न घेता ) ताव वयु षा यषकांच्मा वेला ऩयु प्रलतांना िषेत्राच्मा वयु षेवाठी

कारालधीवाठी एकच दय स्लीकायण्मात मेईर ल त्मात कोणताशी फदर कयता मेणाय नाशी.
वेलेत कुठल्माशी िकायचा चा खंड ऩडता काभा नमे. दश फाफ

भंजूय ननप्रलदा धायकारा फंधनकायक याशीर. वुटी /

यजा दे म याशणाय नाशी. ननप्रलदा धायकाने यजेच्मा ददलळी ऩमायमी व्मलस्था कयणे फंधनकायक याशीर. अन्मथा त्मा
ददलवाचा भोफदरा ल तेलढाच दं ड वंफंधधत भदशन्माच्मा दे मकातून कभी कयण्मात मेईर.

12.

ज्मा दयऩत्रक धायकाची ननप्रलदा भंजयू शोईर, त्मांना त्माच दयाने प्रलबागीम तंत्रशळषण वंचारनारम, नागऩयू

13.

ज्मा कंत्राटदायाचे / वंस्थेचे दयऩत्रक भंजूय कयण्मात मेईर त्मांना कंत्राटी २४ X ७ (आठलडाबय कुठरीशी वुट्टी न

अधधनस्थ अवरेल्मा इतय वंस्थाना आलश्मकतेनुवाय वेलेचा ऩुयलठा कयणे फंधनकायक याशीर.

घेता वुयषा यषकांच्मा वेला ऩुयप्रलण्मा फाफतचा कयायनाभा रुऩमे १००/- च्मा ळावकीम स्टॅ म्ऩ ऩेऩयलय शरशून
द्माले रागेर. ज्मांनी कयायनाभा केरा नाशी ककं ला २४ X ७ वुयषा ऩुयप्रलण्माव अवभथयता दळयप्रलरी त्मांची
अनाभत यक्कभ जप्त कयण्मात मेईर.

14.

वेला ऩुयप्रलण्माचा कामायदेळ ददल्मानंतय रगेच िाचामय, ळावकीम तंत्रननकेतन ब्रम्शऩुयी मांना वेला ऩुयलाव्मा

15.

दे मकाचे बुगतान उऩरब्ध आधथयक तयतुदी नुवाय दे ण्मात मेईर.

16.
17.

रागतीर.

दे मकाच्मा यकभेलय िाप्तीकय ककं ला आमकय ननमभानुवाय लेऱोलेऱी लवूर कयण्मात मेईर.

वन २०२०-२१ भध्मे नप्रलन दयकयाय कयताना िळावककम अडचणी भऱ
ु े दय कयाय न झाल्माव ह्माच दयकयायाव

िथभ तीन भदशन्मांची भुदत लाढ दे ण्मात मेईर ल त्मा नंतय गयज बावल्माव ऩुन्शा तीन भदशने म्शणजे एकुण
वशा भदशनेऩमंत भुदत लाढ दे ण्मात मेईर ल शे कंत्राटदायालय फंधनकायक यादशर.

18.

मा वंस्थेच्मा दै नंददन काभावाठी कामायरमाचे आदे ळा नुवाय ननधायरयत गुणलत्तेच्मा वेला ननमशभतऩणे ऩुयप्रलणे

19.

कामायरमाच्मा

आलश्मक आशे .

स्थालय ल जंगभ भारभत्तेच्मा नक
ु वानी फाफत अथला चोयी, अनैनतक लतयणक
ू आढऱून आल्माव

त्मा ठे केदाय वंस्था ल वंफंधधतालय कामदे ळीय कायलाई कयण्मात मेईर ल शोणाऱ्मा नुकवानीची बयऩाई
कंत्राटदायाकडून करून घेण्मात मेईर.

20.
21.

िषेत्रालय काभ कयण्माऱ्मा कभयचायऱ्माचा प्रलभा कयणे दश कंत्राटदाया ची जफाफदायी आशे .
िषेत्रालय काभ कयीत अवतांना तेथे काभ कयणा-मा व्मक्तीरा अऩघात झाल्माव शे कामायरम जफाफदाय याशणाय
नाशी ल त्मा प्रित्मथय कोणतीशी नक
ु वान बयऩाई शभऱणाय नाशी.त्माभऱ
ु े वयु षेची वलय काऱजी घेलन
ू च काभे
कयण्मात मालीत.

22.

कंत्राटदाय वंस्थेने ळक्मतो आऩरे कभयचायी फदरू नमेत अऩरयशामय कायणास्तल फदर कयने आलश्मक अवल्माव

23.

काभ वभाधान कायक नवल्माव ,वदयीर कयाय यद्द कयण्माचे अधधकाय कुठरीशी ऩूलव
य ूचना न दे ता मा

24.

ननप्रलदा धायकाने वंऩूणय कयांवश दय बयाले.

25.

मा कामायरमाव कऱलून ऩुलऩ
य यलानगीने नलीन कभयचाऱ्मांना िशळषण दे लून फदर कयण्मात माला.
कामायरमाव याशतीर.

िषेत्राच्मा आलश्मकतेनुवाय कामायरम िभुखाच्मा ननदे ळानुवाय काभ कयणे फंधनकायक याशीर.

26.

काभाचे ननमोजन / व्मलस्थाऩन िषेत्रालयीर अऩेक्षषत काभाच्मा लेऱेनुवाय ल लेऱाऩत्रकानुवाय याशीर ल लेऱिवंगी

27.

वयु षा यषकांनी नळाऩाणी करून मेलू नमे,गैयलतयन/अवभ्म लतयन आढऱून आल्माव त्माव त्लरयत काभालरून

28.

िषेत्रालयीर वुयषा कभयचाऱ्मांनलय

29.

िषेत्रालयीर कामायरम ,ळेड ईत्मादद ईभायतीचे कुरूऩ व्मलजस्थत रागरी आशे ककलां नाशी शे फघण्माची जफाफदायी

30.

वुयषा यषकाची ड्मूटी ८ तावाची याशीर.आकजस्भक फाफ लगऱता वुयषा यषकाची ड्मूटी ८ तावाऩेषा जास्त शोत

31.

वुयषा यषकाचा दय ऩूणय भदशन्माचा अवाला . वुटीचे ददलवी लेगऱा वुयषा यषक रालल्माव त्माचे लेगऱे बफर

काभाचे ननमोजन शळफ्ट नुवाय कयाले रागेर.

कभी कयणे शे कंत्राटदायारा फंधनकायक याशीर
याशीर.

िषेत्रालय अवरेरे प्रलद्मत
ु उऩकयणे लेऱेलय फंद ल वरु
ु कयण्माची जफाफदायी

िषेत्रालयीर वयु षा कभयचाऱ्मांनलय याशीर.

अवल्माव ते अटी ळती बंग वभजून मोग्म ती कामयलाशी कयण्मात मेईर.

दे ण्मात मेणाय नाशी .

32.

वुयषा यषक अवताना वंस्थेचे / िषेत्राचे नुकवान झाल्माव भंजूय ननप्रलदा वंस्था जफाफदाय याशीर. शोणाऱ्मा

33.

कंत्राटदायाकडून कंत्राटी काभगायारा दे ण्मात मेणाये लेतन = लेतन + प्रलळेऴ बत्ता + फोनव + ईऩीप +

34.

ननप्रलदा स्लीकायणे अथला नाकायणे तवेच दय िकक्रमा वंमुजक्तक लाटत नवल्माव यद्द करून ऩयत ननप्रलदा

35.

lqj{kk j{kd ;kaP;k lsok da=kV >kY;kiklwu 11 efgU;kpk dkyko/khlkBh २४ X ७ (आठलडाबय कुठरीशी वुट्टी
न घेता) ykoyss tkrhy dkekps Lo:i @dk;Z rRijrk c?kqup iqu’p iq<hy dkyko/khlkBh djkj lq#
Bso.;kpk fopkj dsyk tkbZylqj{kk j{kd gs rhu ikGhr dke djrhy- ¼ izR;sdh 08 rklkizek.ks ½ R;kauk Msªl] f’kVh] naMk ¼dkBh½ o
cWVjh o R;klkBh ykx.kkjs lsy bR;knh ckch lqj{kk j{kdkl iqjfo.;kph tckcnkjh vkiyh jkghy- lnj
lkfgR; nj eghU;kps १ rkj[ksyk fdaok १५ rkj[ksyk lkoZtfud lqVVh vlY;kl ;kiq<hy ykxwup vlysY;k
dk;kZy;hu fno’kh dkedktkps fno’kh lqj{kk lferh o izkpk;kZauk izR;{k nk[kfo.ks vko’;d vlqu VkpZ]
f’kVVh lqfLFkrhr vlkohlaLFksr dk;Zjr lqj{kk j{kdkP;k ukos dks.kR;kgh iksyhl LVs’kue/;s xqUgk nk[ky ulkok-

36.

37.

नक
ु वानीची बयऩाई कंत्राटदायाकडून करून घेण्मात मेईर.

ईएवआम + ऩी.टी. + वेलाकय + वेला ळुल्क + ईतय ळुल्क ईत्मादी शभऱून शोणायी यक्कभ अवाली.
भागप्रलण्माचे

ऩूणय अधधकाय ननप्रलदा वशभतीच्मा लतीने

अध्मषारा याशीर.

38.

वुयषायषक शे ळायीरयक दृष््मा वषभ ल भजफूत फांध्माचे अवालेत ल त्मांचे लम २२ ते ४० मा लमोगटातीर

39.

वुयषा यषकाव दशंदी, भयाठी बाऴेचे ककभान फोरणे / शरदशण्मा लाचण्माजोगे सान अवणे आलश्मक आशे .

40.
41.

अवाले

वुयषा यषकांच्मा कोणत्माशी िकायची ननलावाची व्मलस्था वंस्थेतपे केरी जाणाय नाशी.

वयु षा यषकांच्मा काभकाजालय ननमंत्रण ठे लण्मावाठी ननमक्
ु त कयण्मात आरेल्मा १० वयु षा यषकाभधन
ू एका
वुयषा यषकाची ननमुक्ती ऩमयलेषक म्शणुन कंऩनीतपे कयण्मात माली ल इतय वुयषा यषकाव जे भानधन दे म
याशीर तेच भानधन वदय ऩमयलेषकाव दे म याशीर.

42.

fnolkP;k lqj{kk j{kdkus ¼ldkG@la/;kdkG½ laLFksrhy loZ xzhy xsVl@esuxsV@ykbZV can d:u laLFksph eq[;
pkoh izkpk;Z@Izka c/kd ;kapsdMs tek dj.ks rFkk iqu’p osGsoj pkoh ?ksÅu m?kM.ks bR;knh dkes djkoh ykxsylaLFkk can gksrkauh fofo/k foHkkxkP;k fdYY;k jftLVj e/;s uksna d#u fLodkj.ks o loZ foHkkxkP;k fdYY;kpk
ckWDl olfrx`g ize[q k@izkpk;Z/usequ fnysys vfèkdkjh ;kapsdMs fuoklLFkkuh iksgprk dj.ks rlsp ldkGh 7-00
oktrk fdaok 9-00 oktrk olfrx`g izeq[k@izkpk;Z/usequ fnysys vfèkdkjh ;kaps fuoklLFkkukgqu fdYY;kpk
ckWDl vk.kwu foHkkxkps deZpk;kauk ns.ks o R;kph uksna Bso.ks-

43.

वंस्थेच्मा प्रलद्मार्थमांलय शळस्त प्रलऴमक ननमंत्रण ठे लणे तवेच अनधधकृत अथला वंळमास्ऩद प्रलद्माथी ल व्मक्ती

44.

गाई, म्शळी, जनालये इत्मादी ळावकीम तंत्रननकेतनच्मा आलायात फांधण्माव ल मेण्माव िनतफंध कयणे ल त्मा

45.

ळावकीम तंत्रननकेतनच्मा ऩरयवयातीर लष
फाशे यीर व्मक्ती कडून तोडण्माव िनतफंध घारणे ल ननमभाचे
ृ

46.

ळावकीम तंत्रननकेतन, ब्रम्शऩुयी च्मा ऩरयवयात अनतक्रभण योखण्माव आलश्मक ती कामयलाशी कयणे.

47.

मांना वंस्थेच्मा आलायात मेण्माव िनतफंध कयणे.
अनुऴंगाने कामयलाशी कयणे.

उल्रंघन केल्माव त्मा अनुऴंगाने कामयलाशी कयणे.

वयु षा यषकांना वामंकाऱी ६.०० ते वकाऱी ६.०० ित्मेक तावारा ठोके द्माले रागतीर.

48.

कामायरमीन लेऱेनंतय ल वुट्टीच्मा ददलळी दयू ध्लनी / टऩार / वंदेळ आल्माव वुयषायषकांना तो रगेच िाचामांकडे

49.

efguk HkjY;kuarj lqj{kk j{kdkl ns; gks.kkjs fcy 05 rs 15 rkj[ksi;Zar vuqnku miyC/krsuqlkj fnY;k tkbZy- ,[kkns
efgU;kr ’kkldh; vuqnku miyC/k ulY;kl vkiys lqj{kkj{kdkl ns; gks.kkjs fcy ns.;kl foyac ykxY;kl
lqj{kk j{kdkl vki.kkdMwu fcy vnk dj.ks ca/kudkjd jkghy- R;kauk osGsoj osru u feGkY;kl o R;kauh r’kh
rdzkj dsY;kl ,tUlhoj ;ksX; dk;Zokgh gksÅ ’kdrslaLFksP;k lqna jrslkBh lqj{kk j{kdkl ldkGh laLFksP;k n’kZuh Hkkxkrhy cxhpkyk ik.kh Vkd.ks rlsp lqj{ksP;k n`"Vhus

50.

ऩोशोचलून द्माला रागेर.

osGsoj fnysys vkns’k ikyu dj.ks ca/kudkjd jkghy-

५1.
52.
५3.

vkiys ,atlh ekQZr ;k laLFksr dkekoj vlysY;k lqj{kkj{kdkauk Hkfo";kr 'kklu lsors fu;ehr inkoj nkok djrk
;s.kkj ukgh @dj.;kr ;s.kkj ulY;kps gehi= ,atlhuh dkexkjkdMwu ?ksowu laLFksl lknj djkos ykxsyykoysY;k lqj{kkj{kdkpk QksVks rFkk laiw.kZ ekfgrh iRrk o eksckbZy dzekadklg laLFksdMs ns.ks ca/kudkjd jkghylaLFksph ik.khiqjoBk O;oLFksoj fu;a=.k Bso.ks jkst ldkGh laLFksrhy] olfrx`gkrhy] deZ’kkGsrhy loZ
fuoklLFkkuke/khy ik.;kP;k VkD;k Hkj.ks] fo|qr o ik.kh ;kpk viO;; VkG.ks rlsp ifjljkrhy jk=h lqj{ksP;k n`"Vhus
fnos yko.;kph O;oLFkk dj.ks-

५4. ित्मेक कागदऩत्रालय ऩान क्रभांक नभद
ू कयण्मात माला तवेच एकूण ऩाने खारीरिभाणे स्लतंत्र कागदालय िभाणणत

कयाले. “ िभाणणत कयण्मात मेते की, भी वादय कयीत अवरेल्मा ननप्रलदे वोफत एकूण ..... ऩाने तांबत्रक
छानननकारयता वोफत जोडत आशे ”

55.

लय नभूद केरेल्मा अटींचे कंत्राटदाया कडून कटाषाने ऩारन न झाल्माव ल कयाय ऩारन कयताना उऩजस्थत

झारेल्मा लादग्रस्त भद्द
ु मांलय भा. वशवंचारक, तंत्रशळषण प्रलबागीम कामायरम, नागऩयू ल त्मानंतय ल त्मानंतय भा.
वंचारक, तंत्रशळषण वंचारनारम, भशायाष्र याज्म, भंफ
ु ई मांचा ननणयम अंतीभ ल वलांना फंधनकायक याशीर. ल
माऩुढे तंटा उद्भ्लल्माव ब्रम्शऩुयी भा. न्मामारमाचे कामयषेत्रात वोडप्रलण्मात मेईर.

(

)
िाचामय

लयीर वलय अटी ल ननमभ भरा भान्म आशे त.
कंत्राटदायाची स्लाषयी:कंत्राटदायाचे नांल:ऩत्ता:-

ळावकीम तंत्रननकेतन, ब्रम्शऩुयी

िनतसाऩत्र
भी
याशणाय

...................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
ननप्रलदा धायक, ळावकीम तंत्रननकेतन,खेड भक्ता, नागबीड योड, ब्रम्शऩयु ी मा वंस्थेवाठी २४ X ७ (आठलडाबय कुठरीशी
वट्ट
ु ी न घेता) वयु षा यषकांच्मा वेला ऩयु लठा कयणे वंफंधी ननप्रलदा वादय कयीत आशे .

भी वोफत जोडरेरी भादशती चुकीची / खोटी आढऱल्माव भाझे दयऩत्रक यद्द कयण्मात माले
भी ननप्रलदा वंफंधधत वलय ननमभ, अटी ल ळती काऱजीऩल
य
लाचरेल्मा अवून त्मा वलय भरा फंधनकायक
ू क

याशतीर तवेच वलय अटी ल ळतीलय भी स्लाषयी केरेरी आशे .

कंत्राटदायाचे नाल ल स्लाषयी

कंत्राटदायाचा दयू ध्लनी क्रभांक.
दठकाण:ददनांक:-

२४ X ७ कंत्राटी वुयषा यषकांच्मा वेला ऩुयलठा कयणेकरयता दयकयाय
कारालधी ०१ जन
ू २०१९ ते ३० एप्रिर २०२०
ऩरयशळष्ट-क
दयऩत्रक - तऩळीर
१)

दयऩत्रक स्लीकायण्माची अंतीभ तायीख ल लेऱ :- २२/०५/२०१९ वामंकाऱी ०५.०० लाजेऩमंत

२)

दयऩत्रक उघडण्माची तायीख ल लेऱ :- २३/०५/२०१९

३)

दयऩत्रक बालफंद कयायाचा कारालधी:- ०१ जून २०१९ ते ३० एप्रिर २०२० (ऩुढीर नलीन बालफंद कयाय शोईऩमंत )

अ.क्र

अ.क्र

कंत्राटीऩद

लेतन

प्रलळेऴ
बत्ता

ईऩीप

दऩ
ु ायी ०३.०० लाजता

ईएवआम

कंत्राटी वेलेचा तऩळीर

दय

ऩी.टी

िती

वेलाकय

वुयषा

यषक

भदशना रु. आकड्मात

1

वेला ळुल्क

िती

ईतय ळुल्क

दय

िती

फोनव

वुयषा

ऐकून

लेतन रु.

यषक

िती

भदशना रु. अषयी

ळावकीम तंत्रननकेतन ब्रम्शऩुयी मा वंस्थेरा २४x७

ताव वयु षा यषकांच्मा वेला ल अनऴ
ु ंधगक काभे
कयण्माकरयता,(एक

वुयषा

यषक

िती

८

ताव

िभाणे १० वुयषा यषक िनतददन )
ळावकीम तंत्रननकेतन ब्रम्शऩयु ी मा वंस्थेच्मा कंत्राटी २४x७ ताव वयु षा यषकांच्मा वेला ऩयु लठा कयणेच्मा काभावाठी
ननप्रलदा

दयऩत्रकात नभूद केरेल्मा

वलय अटी ल ळती भरा भान्म अवून बालफंद कयायाच्मा कारालधीत भागणी नुवाय

वेला ऩुयलठा कयण्माव भाझी वंस्था फांधीर आशे .

वादयकताय
एजन्वी िभुखाचे नाल स्लाषयी ल शळक्का
दठकाण :तायीख:-

