पऩॊऩयी चचॊचलड वामन्व ऩार्क, चचॊचलड, ऩुणे-४११०१९
ननपलदा वुचना क्र.१/२०१९-२०

निविदा फॉर्म - प्रपत्र ‘अ’
पऩॊऩयी चचॊचलड वामन्व ऩार्क इभायतीची स्लच्छता ल वापवपाई व्मलस्थ र्यणे मा र्ाभाच्मा ननपलदा
अटीळती खारीरप्रभाणे (ननपलदा वच
ु ना अ.क्र. २ चे र्ाभाफाफत)
१. ननपलदाधायर्ाने आऩल्मा र्ॊऩनीची यचना, वॊचारर् भॊडऱ, व्मलस्थाऩन ल र्ाभगाय माॊचा तऩळीर

वादय र्याला.
२. ननपलदाधायर्ाने बपलष्म ननलाकश ननधी, रेफय रामवन्व, वेला र्य, आमर्य, ळॉऩ अॉक्ट ऩयलाना

ऩॅनर्ाडक अ. प्रभाणऩत्र ऩत्र ननपलदे वोफत वादय र्यणे फॊधनर्ायर् आशे.
३. भागीर तीन लऴाकचा ताऱे फद
ॊ वादय र्याला.
४. ननपलदाधायर् माॊनी मा र्ाभावाठी व्शॅक्मभ
ु क्क्रनय (ड्राम आणण लेट), स्लीॊगो ७५० मा माॊत्रत्रर्

भशळनचा लाऩय र्यणे तवेच भनष्ु मफऱ माव्दाये र्ाभ र्यणे फॊधनर्ायर् याशीर. लयीर भशळनयी
ननपलदाधायर्ार्डे अवरेफाफतचा ऩयु ाला वादय र्यणे आलश्मर् आशे.
५. ननपलदाधायर्ाने

वापवपाई

ल

स्लच्छता

र्ाभर्ाजावाठी

रागणाये

वलक

प्रर्ायचे

वाहशत्म

आलश्मर्तेनव
ु ाय ऩयु पलणे फॊधनर्ायर् याशीर.
६. ननपलदाधायर् माॊना इभायत ल ऩरयवय वापवपाई र्ाभी प्रनत हदनी ७ इतर्े र्ाभगाय (ऩमंलेषर्ीम

र्ाभावश)
७. अळा प्रर्ायचे र्ाभ ळावर्ीम /ननभळावर्ीम र्ामाकरम माहठर्ाणी र्ेल्माचा ऩय
ु ाला वादय र्याला.
८. वामन्व ऩार्क शा ळैषणणर् प्रर्ल्ऩ अवल्माने त्माहठर्ाणची स्लच्छता ल वापवपाई व्मलस्थेचा

दजाक उत्र्ृष्ट प्रतीचा अवरा ऩाहशजे. माभध्मे वामन्व ऩार्क वॊऩण
ु क इभायत त्माभधीर वलक वाशीत्म
ल ऩरयवयाची स्लच््ता माचा वभालेळ याशीर. (उद्मान षेत्र लगऱून)
९. ननपलदाधायर् माॊना ज्माची ननपलदा क्स्लर्ृत शोईर त्माॊना उलकयीत अनाभत यक्र्भेचा एप. डी.

आय. र्यायनाभा र्यतेलेऱी वादय र्याला.
१०. ननपलदाचे दय २ लऴक र्ारालधीवाठी याशीर. तवेच भॊजुय र्ेरेरे दय ननपलदाधायर्ाॊलय फॊधनर्ायर्

याशतीर.
११. ननपलदाधायर्ाने दयऩत्रर् बयताना वलक प्रर्ायचे र्यावश एर्त्रत्रत यक्र्भ बयाली.
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१२. ननपलदाधायर्ाने वाप-वपाई र्यण्मावाठी आलश्मर् भशळनयी ल त्मावाठी रागणाये भनष्ु मफऱ ल

र्ाभावाठी रागणाये वाहशत्म, यवामने वोफत जोडरेल्मा मादीप्रभाणे ऩयु लाली रागतीर.
१३. वाप-वपाई ल स्लच्छता र्ाभ र्यत अवताना भारभत्तेचे ठे खेदायाॊच्मा र्भकचा-माॊर्डून नर्
ु वान

झाल्माव ठयलेर त्मा कर्ॊ भतीची बयऩाई ठे र्ेदायाव द्माली रागेर.
१४. ननपलदाधायर्ाव आठलड्मातन
३ हदलव माॊत्रत्रर् ऩध्दतीने ल
ू

Vacuum cleaner लाऩरून

वापवपाईची र्ाभे र्याली रागेर. तवेच रागणाये वलक प्रर्ायचे आलश्मर् वाहशत्म यवामने
ऩयु पलणे फॊधनर्ायर् याशीर.
१५. ननपलदा

धायर्ाव ठयलन
हदरेल्मा र्ाभाच्मा लेऱेनव
ू
ु ाय र्ाभर्ाज र्याले रागेर.

तथापऩ

ननपलदाधायर्ाव जादा लेऱ थाॊफन
ु नेभन
ु हदरेल्मा षेत्रात एखाद्मा हदलळी जादा र्ाभ र्याले
रागेर.
१६. र्ाभालय रालरेल्मा र्भकचा-माॊना र्ाशी अऩघात अगय इजा झाल्माव माची वॊऩण
ु क जफाफदायी

ठे र्ेदायालय याशीर.
१७. ननपलदाधायर्ाव र्ाभालय फारभजुय ठे लता मेणाय नाशीत.
१८. र्ाभगायाॊना मोग्म तो गणलेळ, फट
ु , वयु षा वाधन,भास्र्,

शॅ न्ड ग्रोज ओऱखऩत्र इत्मादी दे णे

ठे र्ेदायालय फॊधनर्ायर् याशीर. नवरेव प्रती र्ाभगाय य.रू. १०/- प्रनत हदन प्रभाणे दॊ डाची यक्र्भ
त्रफरातन
ु लवर
ु र्यणेत मेईर.
१९. नेभन
ु हदरेल्मा हठर्ाणाची स्लच्छता योजचे योज र्याली रागेर ल दययोज र्ेरेल्मा र्ाभाच्मा

नोंदीवाठी पलशीत नभन्
ु मातीर यक्जस्टय ठे लणेत मेलन
ू त्मालय

वॊफचधत ननमॊत्रत्रत अचधर्ायी माॊची

स्लाषयी घेणे फॊधनर्ायर् आशे. दयभशा र्ेरेल्मा र्ाभाचा अशलार ल त्मावोफत आलश्मर् ती
र्ागदऩत्रे दय र्ेरेनत
ॊ यच त्रफर अदा र्ेरे जाईर.
२०. ननपलदाधायर् माॊना नेभन
ु हदरेरे वापवपाईचे र्ाभर्ाज ऩण
ु क षभतेने न र्ेल्माव प्रनतहदन य.रू.

२००/- दॊ ड लवर
ु र्यणेत मेईर.
२१. र्ाभगायाॊची लेऱोलेऱी आयोग्म तऩावणी र्यणे ल ते र्ोणत्माशी प्रर्ायचे गैयलतकन र्यणाय नाशीत

माची ठे र्ेदायाने र्ाऱजी घेणे आलश्मर् आशे.
२२. ठे र्ेदायाॊनी आऩल्मा वऩ
ु यलाझय ल भॅनेजयरा आधुननर् र्म्मनु नर्ेळन उऩर्यणे दे णे आलश्मर्

आशे. (उदा. भोफाईर)
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२३. ठे र्ेदायाव र्ाभगायाॊना र्यायनाभा र्ारालधीत र्भकचा-माॊचे वॊऩ/शयतार इ. ऩर्
ु ायल्माव त्माभध्मे

बाग घेता मेणाय नाशी.
२४. ठे र्ेदायाने र्ाभालय रालरेल्मा र्भकचा-माॊचा वामन्व ऩार्कळी र्ोणत्माशी प्रर्ायचा वॊफध याशणाय

नाशी ल नोर्यीवाठी शक्र् वाॊगता मेणाय नाशी.
२५. ज्माॊची ननपलदा क्स्लर्ृत र्यण्मात मेईर त्माॊना स्लखचाकने मोग्य़ त्मा स्टॅ म्ऩऩेऩयलय पऩॊऩयी

चचॊचलड वामन्व ऩार्करा र्यायनाभा र्रून द्माला रागेर ल माशळलाम यक्र्भ रूऩमे १००/स्टॅ म्ऩऩेऩयलय भनऩाचे

भा. नगयवदस्माॊळी अथला त्माॊचे नातेलाईर्ाॊळी वॊफचधत नवल्माचे

नोटयाईज्ड प्रनतसाऩत्र र्रून द्माले रागेर.
२६. उबमऩषाभध्मे शोणा-मा र्यायनाम्मात रफादाच्मा र्ामद्माच्मा तयतद
ु ी रागु याशतीर. उबम

ऩषाभध्मे र्ोणत्माशी प्रर्ायचा लाद उध्दबलल्माव तो रफादाच्मा र्ामद्मातीर तयतद
ू अॊतगकत
वोडपलता जाईर. माभध्मे भा. आमक्
ु त पऩॊ.चचॊ.भनऩा तथा अध्मष पऩॊऩयी चचॊचलड वामन्व ऩार्क
माचा एर्ऩषीम रलाद नेभण्मात मेईर ल रलादाचा ननणकम अॊनतभ याशीर तवेच तो उबमऩषालय
फॊधनर्ायर् याशीर.
२७. ननपलदाधायर्ाव र्ॉन्रक्ट रेफय एॉक्टचे ऩारन र्याले रागेर.
२८. र्ोणतीशी अथला वलक ननपलदा र्ोणतेशी र्ायण न दे ता ऩण
ु क अथला अॊळत: भॊजूय अथला नाभॊजूय

र्यण्माचा अचधर्ाय अध्मष पऩॊऩयी चचॊचलड वामन्व ऩार्क नी स्लत:र्डे याखुन ठे लरा आशे.
२९. वदयची जाहशयात www.pcsciencepark.org मा लेफवाईटलय उऩरब्ध आशे.
३०. प्रस्तत
ु र्ाभी वॊस्थेने त्माचे र्भकचा-माॊव कर्भान लेतन र्ामद्माने तयतद
ू ी प्रभाणे लेतन हदरे

ऩाहशजे ल त्माअनऴ
ॊ ाने र्ाभगाय र्ामद्माप्रभाणे ई.एव.आम. ऩगायी यजा, बपलष्म
ु ग

ननलाकश ननधी,

फोनव, गणलेळ, फट
क ा र्यणे फॊधनर्ायर् आशे.
ु वेलार्य, आमर्य, इत्मादी फाफीॊचा ऩत
ु त
३१. प्रस्तत
ु र्ाभी

आमक्
ु त

वॊफचधत

र्ामाकरम

वॊस्थेर्डे
ऩण
ु े

माॊचे

र्ॉनरक्ट रेफय
भापकत

दे णेत

अॉक्ट
मेणाया

१९७०

ननमभ १२ अॊतगकत र्ाभगाय

ऩयलाना,

र्भकचायी बपलष्म ननलाकश

ननधी प्रभाणऩत्र, याज्म र्ाभगाय ननधी, ई. एव.आम. प्रभाणऩत्र वेल्व टॅ क्व प्रभाणऩत्र, लक्वक
र्ॉन्रक्ट, यक्जस्रे ळन, आमर्य बयत अवरेफाफतचा ऩयु ाला इत्मादी र्ागदऩत्रे आलश्मर् आशे.
३२. वदय र्ाभाची भद्
ु त २४ भहशने याशीर. तथाऩी प्रथभत: १२ भहशने र्ारालधीचे र्ाभर्ाज ऩाशून

र्ाभर्ाज

वभानधानर्ायर्

लाटरेव

ऩढ
ु ीर १२

भहशने

र्ारालधी र्यीता

र्ाभर्ाज

दे णेत

मेईर.
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३३. दय भशा प्रत्मष उऩक्स्थती नव
ु ाय ल र्ाभाची प्रत्मष ऩाशणी र्रून भल्
ु माॊर्नानव
ु ाय स्लच्छचा

र्ाभर्ाजाचे प्रनतभाश फीर अदा र्यणेत मेईर.
३४. र्ाभाचा आदे ळ हदल्मानॊतय ठे र्ेदायाने र्ाभ र्ेरे नाशी तय त्माची अनाभत यक्र्भ जप्त र्यणेत

मेईर. ननपलदार्ायाॊनी ननपलदे चे दय शे ननपलदा प्रशवध्द र्ेरेचे र्ारालधीत अवरेरे कर्भान
दय

पलचायात

घेऊन

वलकर्याॊवश

प्रनत

वपाई

र्भकचायी

प्रनतभाश दय दे णे

लेतन

आलश्मर् आशे.

कर्भान लेतन दयाऩेषा र्भी लेतन दयाच्मा ननपलदा अऩात्र ठयपलणेत मेतीर.
३५. ठे र्ेदायाने

वदयचे

वापवपाई

र्ाभावाठी

नेभालमाच्मा

स्लच्छता

र्भकचा-माॊना

र्ाभगाय

र्ामद्मातीर तयतद
ू प्र
ू भाणे लेतन दे ण्माचे भान्म र्ेरे अवन
ू त्मा पलऴमर् र्ामद्मातीर वलक तयतद
ू ू
फॊधनर्ायर् याशतीर. तवेच त्माॊना ळावनाचा वक्व्शकव टॅ क्व ल शळषण उऩर्य लेऱोलेऱी ळावनाचे
भागणीप्रभाणे बयालमाचा आशे. ठे र्ेदायाने वदयीर तयतद
ू ीॊचे ऩारन र्यण्मात र्वन
ू र्ेल्माव
त्माॊची वलकस्ली जफाफदायी शी ठे र्ेदायालय याशीर.
३६. ठे र्ेदायारा वदयीर ठे क्मान्लमे दे ण्मात आरेल्मा भाशवर् यक्र्भेशळलाम अन्म र्ोणताशी आर्ाय

कर्ॊ ला जादा खचक दे ण्मात मेणाय नाशी. (ळावनाचे वक्व्शकव टॅ क्व ल इतय र्य माभध्मे ळावनाने
र्ेरेरे फदर माॊव वदय अट रागू याशणाय नाशी. )
३७. प्रस्तत
ु चे स्लच्छता व्मलस्थेची र्ाभे ठे र्ेदायाने अन्म र्ोणत्माशी ठे र्ेदायाव ऩोट ठे क्माने दे ता

मेणाय नाशी. वदयीर ठे र्ा शा ऩोटठे क्माने अन्म इवभाव हदल्माचे आढळ्माव वदय ठे र्ा यद्द
र्यण्माचे शक्र् ल अचधर्ाय भख्
ु म र्ामकर्ायी अचधर्ायी माॊना याशतीर.
३८. मा र्ाभाफाफत वामन्व ऩार्क मा हठर्ाणचे जफाफदाय वषभ अचधर्ायी जी आलश्मर् र्ाभे

वाॊगतीर ल ज्मा ज्मा वच
ू ना दे तीर त्मा ठे र्ेदायाव पलनाअट भान्म अवरे ऩाहशजे.
३९. ठे र्ेदायाने वॊस्थेचे माऩल
ॊ ाने झारेरी वलक र्ागदऩत्रे ल ऩत्रव्मलशाय शा
ु ी भान्म र्ेरेरे दय त्मा अनऴ
ु ग

र्यायनाम्माचा अपलबाज्म बाग याशीर.
४०. ठे र्ेदाय माॊच्मार्डुन लयीरऩैर्ी र्ोणत्माशी अटीळतीचा बॊग झाल्माव वदयचा ठे र्ा तातडीने यद्द

र्रून जभा र्ेरेरी अनाभत यक्र्भ जप्त र्यण्माता अचधर्ाय भा. आमक्
ु त तथा अध्मष माॊना
याशीर.
४१. भख्
ु म र्ामकर्ायी अचधर्ायी ल ठे र्ेदाय माॊच्माभध्मे र्ोणत्मागी प्रर्ायचा लाद उदबलरा तय

रलादाच्मा र्ामद्माच्मा तयतद
ॊ ाने वोडलरा जाईर. मार्ाभी भा. अध्मष तथा
ु ीॊच्मा अनऴ
ु ग
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भा. आमक्
ु त पऩॊ.चचॊ.भशानगयऩाशरर्ा माॊचा एर्ऩषीम रलाद याशीर ल रलादाचा ननणकम शा उबम
ऩषालय फॊधनर्ायर् याशीर.
४२. ननपलदा भॊजूय ननपलदार्ायाव र्यायनाभा र्यणेऩल
ु ी ठे र्ेदाय/ठे र्ेदायी वॊस्था पऩॊऩयी चचॊचलड भनऩा चे

पलद्माभान नगयवेलर्, क्स्लर्ृत वदस्म ल पऩॊऩयी चचॊचलड भनऩा अथला पऩॊऩयी चचॊचलड वामन्व
ऩार्कचे अध्मष, वॊचारर्, र्भकचायी माॊचेळी नाते वॊफध नवरेफाफत य.रू. १००/- चे स्टॅ म्ऩ ऩेऩयलय
नोटयाईज प्रनतसाऩत्र वादय र्याले रागेर.
४३. वापवपाई र्ाभार्यीता ठे र्ेदायाने नेभरेल्मा र्भकचा-माॊना ळावनाने लेऱोलेऱी ननक्श्चत र्ेरेल्मा

कर्भान लेतन र्ामद्मानव
ु ाय लेतन तवेच इतय आलश्मर् पलत्तरब्धी धनादे ळाव्दाये वॊफचॊ धत
र्भकचा-माॊच्मा फॅंर् खात्मात कर्ॊ ला (Account Payee Cross Cheque) धनादे ळाव्दाये जभा
र्यणे ल लेतन चचठ्ठी अदा र्यणे फॊधनर्ायर् याशीर. मावाठी ननपलदाधायर्ाव लेगऱा आर्ाय/चाजक
अदा र्ेरा जाणाय नाशी. भॊजूय दयानेच वापवपाई व्मलस्था र्याली रागेर.
४४. भॊजुय ननपलदार्ायाव र्यायनाभा र्यणेव ऩाचायण र्ेरे अवता त्माॊना र्यायनाभा र्रून द्माला

रागेर ल भान्म

झारेल्मा दयानव
ु ाय अनाभत यक्र्भ बयाली रागेर. र्यायनाभा र्रून दे णेव

टाऱाटाऱ अथला अवभथकता दळकपलरेव बयरेरी फमाणा, अनाभत यक्र्भ जप्त र्यण्माचा अचधर्ाय
भा. आमक्
ु त तथा अध्मष पऩॊऩयी चचॊचलड वामन्व ऩार्क, चचॊचलड, ऩण
ु े -४११०१९ माॊव याशीर.
४५. ननपलदे चा ग्राह्मता र्ारालधी ननपलदा उघडरेऩावन
ु १२० हदलवाॊचा याशीर.
४६. ननपलदा र्ामकलाशी ऩण
ॊ य ल वषभ अचधर्ायी माॊची खात्री झारेनत
ॊ य भॊजूय ननपलदाधायर्ा
ु क झारेनत

व्मनतरयक्त अन्म ननपलदार्ायाॊची बयरेरी फमाणा यक्र्भ अराशीदा ऩयत र्यणेत मेईर. तवेच
ननपलदे नव
ु ाय दे णेत आरेरा र्ाभाचा शभी र्ारालधी र्ाभ वॊऩरेऩावन
ू २ लऴाकचा याशीर. वदय शभी
र्ारालाधी वॊऩल्मालय ल त्मा लऴाकचे वॊषभ वॊस्था / ळावनाव्दाये रेखाऩरयषण ऩण
ॊ य
ु क झारेनत
भान्म ननपलदाधायर्ायाॊची अनाभत यक्र्भ अराहशदा अदा र्यणेत मेईर.
४७. भान्म ननपलदार्ायचे वॊफचधत ठे र्ेदाय/वॊस्था/एजन्वी माॊचे भऱ
ु भारर्ाने ल ठे र्ेदाय/वॊस्था /एजन्वी

माॊचे भापकत र्यायनाभा र्यणा-मा व्मक्तीने स्लत: चे रगतचे भहशन्मातीर दोन पोटो, ऩत्मावश
याशण्माफाफत ऩयु ाला, (ये ळननॊग र्ाडक, राईट त्रफर, भनऩा र्याचे फीर), स्लत:चे ऩॅन र्ाडक, फॅर्
ऩावफर्
ु , झेयॉक्व ऊत्मादी र्ागदऩत्रे वदय र्यणे फॊधनर्ायर् याशीर.
४८. ननपलदा धायर्ाव दे ण्मात मेणा-मा आदे ळानव
ु ाय त्माॊनी वापवपाई र्भकचायी लगक (स्त्री ल ऩरू
ु ऴ)

माॊची २ (दोन) लऴक र्ारालधीवाठी नेभणुर् र्यालमाचा

अवन
ू नेभणेत आरेल्मा र्भकचा-माॊभधूनच
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डुटी चाटक नव
ु ाय (रयशरव्शय ल वऩ
ु यपलजन चाजेव वश)

र्याय ऩध्दतीने र्भकचायी यजेचे र्ारालधीत,

गैयशजेयीचे र्ारालधीत ऩमाकमी व्मलस्था यऩणे ननपलदाधायर्ालय फॊधनर्ायर् याशीर ल वऩ
ु यपलजन
र्ाभी ननपलदाधायर्ाने त्माॊचे भापकत व्मलस्था र्यणे फॊधनर्ायर् अवन
ू त्मावाठी र्ोणताशी जादा
आर्ाय (चाजेव) हदरा जाणाय नाशी. तवॊच ऩढ
ु ीर शभन्माचा ड्मट
ु ी चाटक भहशन्माचे २५ तायखेऩल
ु ी
भख्
ु म र्ामकर्ायी अचधर्ायी, वामन्व ऩार्क माॊचेर्डे दे णे फॊधनर्ायर् आशे.
४९. टे डरयॊग व्दाये हद.

/

क्स्लर्ायरेल्मा ननपलदा

/२०१९
हद.

/

ते हद.

/

/२०१९

योजी दऩ
ु ायी १२ ते ३ मा लेऱेत

/२०१९ योजी दऩ
ु ायी ०३.०० ते ०५.०० लाजता कर्ॊ ला प्रशवध्द

र्ेरेल्मा लेऱेभध्मे ननपलदा र्शभटीच्मा लेऱेनव
ु ाय वॊचारर् भॊडऱ माॊचे वभोय उघणेत मेतीर.
ननपलदा उघडताॊना ननपलदार्या स्लत: अथला त्माॊचा प्रनतननधी उऩक्स्थत याशू ळर्ेर.
५०. ननपलदा प्रशवध्द र्ेरेल्मा र्ारालधीत अवरेल्मा कर्भान लेतन दयाऩेषा र्भी र्याची ननपलदा यद्द

र्यणेचा अचधर्ाय भा. आमक्
ु त तथा अध्मष पऩॊऩयी चचॊचलड वामन्व ऩार्क, चचॊचलड ऩण
ु े ४११०१९
माॊना याशीर.
५१. र्ोणतेशी र्ायण न दे ता ऩण
क : कर्ॊ ला अॊळत: ननपलदा भॊजुय अथला नाभॊजुय र्यणेचा अचधर्ाय भा.
ु त

आमक्
ु त तथा अध्मष पऩॊऩयी चचॊचलड वामन्व ऩार्क, चचॊचलड ऩण
ु े ४११०१९ माॊनी याखून ठे लरा
आशे.
५२. वदयच्मा

ठे क्माच्मा

अनऴ
ॊ ाने
ु ग

नेभरेल्मा

र्भकचा-माॊफाफत

र्ोणत्माशी

प्रर्ायचा

दाल/तक्राय/अऩघात, नर्
क णे ठे र्ेदाय जफाफदाय
ु वान बयऩाई इत्मादी लाद उध्दबलल्माव त्माव ऩण
ु ऩ
याशतीर ल माफाफत वामन्व ऩार्कचा र्ाशी एर् वॊफध याशणाय नाशी.
५३. वषभ वॊस्थेच्मा लतीने र्यण्मात मेणा-मा रेखा ऩरयषणात र्ाशी त्रट
ु ी अथला र्ाशी आऩेष

आठल्माव त्माची ऩत
क ा र्यणे ठे र्ेदायालय फॊधनर्ायर् याशीर.
ु त
५४. ळावनाचे लेऱोलऱी रागू शोणाये ननमभ, अटी, ळती शे ठे र्ेदायाव फॊधनर्ायर् याशतीर.
५५. भऱ
ु ननपलदे च्मा अटी ल ळती मा र्यायनाम्माचा अपलबाज्म बाग याशीर.
५६. एर्लेऱ दयऩत्रर् वादय र्ेरेनत
ॊ य त्माभध्मे र्ोणत्माशी वफफीलय दयलाढ हदरी जाणाय नाशी.
५७. आलश्मर्तेनव
ु ाय र्ाभगायाॊच्मा र्ाभाची लेऱ वामन्व ऩार्क प्रळावनाच्मा वोईनव
ु ाय याशीर. (वरग

अथला दोन लेऱात शळफ्टभध्मे)
उऩयोक्त अटीळती ननपलदाधायर्ाव फॊधन र्ायर् याशतीर. त्माभऱ
ु े उऩयोक्त अटी ऩैर्ी र्ोणत्माशी अटी ल
ळती ल र्ामद्मातीर तयतद
ू ीॊचा बॊग र्ेल्माव ननपलदा/ठे र्ा यद्द र्ेरा जाईर.
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स्थऱ प्रनतलय भा. भख्
ु म र्ामकर्ायी अचधर्ायी माॊची स्लाषयी अवे.
वशी/भख्
ु म र्ामकर्ायी अचधर्ायी
पऩॊऩयी चचॊचलड वामन्व ऩार्क
चचॊचलड ऩण
ु े -१९
लयीरप्रभाणे वलक अटी, ळती भी/आम्शी लाचल्मा अवन
ू त्मा भरा / आम्शारा भान्म आशे ./ आशे त.
ल त्मा भाझेलय /आभचेलय फॊधनर्ायर् याशीर /याशतीर. त्माफाफत भी /आम्शी खारीर स्लाषयी / स्लाष-मा
र्ेरी/र्ेल्मा आशे/आशे त.
शळक्र्ा

ठे र्ेदायाची वशी नाल ल ऩत्ता जाहशयात क्रभाॊर् क्र. वामन्व ऩार्क हदनाॊर् -

/

/२०१९-२०
/२०१
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