िजहाधकार अकोला यांचे कायालय, अकोला
दरु वनी मांक 0724-2435007
Email address:-rdc_akola@rediffmail.com address: - www.akola.nic.in
.क7/नझारत/का;व 891/2016 @द. 22/08/2016
जाह र ई-Bनवीदा सच
ु ना सन 2016
राय लोकसं या नदवह अदयावत करयासाठ NPR पुतकामधील मा!हती सॉ#टवेअर
म&ये डाटाए) करणेबाबत िज.हा/धकार काया0लय, अकोला या काया0लयाकडुन राय लोकसं या
नदवह अदयावत करयासाठ (NPR) पुतकामधील मा!हती सॉ4टवेअर म&ये भरणे / डाटाए)
करणेचे कामाबाबत नदणीकृत ठे केदाराकडुन/मा)यता9ा4त संथेकडुन ई <नवीदा माग>वयात येत
आहे त.

तसेच

<नवीदे Aया

अट

http:www.mahatender.gov.in

व

शतC

यासंकेतथळावर

अकोला
9Wस&द

िज.हयाAया
करयात

www.akola.nic.in
आले.या

आहे त.

व

अकोला

िज.याची लोकसं या जनगणना काया0लयाचे पोट0लवर 1818617 एवढ आहे .
१)Bनवीदा फॉम HमळJयाचे ठLकाण- www.akola.nic.in व www.mahatenders.gov.in या
संकेत थळावर सदर <नवीदे ची मा!हती उपल^ध आहे . सदर >वहत नमु)याम&येच पुरवठादारांनी
आप.या <नवीदा ऑनलाईन प&दतीने सादर करा`यात.
२)Bनवीदा

फॉम

भरJयाची

पदत

व

फU

-

सदर

<नवीदा

www.mahatenders.gov.in

या

संकेतथळावर ऑनलाईन प&दतीने सादर करावयाAया आहे त. bयाकcरता सदर संकेतथळावरल
>वहत काय0प&दतीनस
ु ार ऑनलाईन 9णालदवारे d.5000/- <नवीदा फॉम0 फf तसेच d 1,00,000/बयाना रggम !दनांक 02/09/2016 दप
ु ार 2:00 वाजेपयhत जमा कdन सदर <नवीदा 9ifयेम&ये
पुरवठा दारांना सहभागी होता येईल. bयानंतर दाखल केले.या <नवीदा रk समज.या जातील.
३)ई-<नवीदा ह www.mahatenders.gov.in या संकेतथळावर ऑनलाईन 9ifयेदवारे सादर करावी
लागेल.
अ.i काय0वाहचे ट4पे

सरु वातीचा !दनांक

1

<नवीदा 9काWशत करणे

23/08/2016

11.00

----

----

2

ई-<नवीदा डाऊनलोड

23/08/2016

11.00

----

----

3

ई-<नवीदा सादर करणे

23/08/2016

12.00

4

>9 बीड Wमटंग

!द. 30/08/2016

5

ई-<नवीदे तील तांuीक Wलफाफा उघडयाचा !दनांक

03/09/2016

6

ई-<नवीदे तील दराबाबतचा Wलफाफा उघडयाचा

करणे

वेळ

शेवटचा !दनांक

02/09/2016

वेळ

14.00

दप
ु ार 4.00 वाजता
दप
ु ार 14.00 वाजता

तांwuक Wलफाफा उघड.यानंतर लगेचच

!दनांक

वा/िज.हा/धकार अकोला

1.अ.तांVWक Hलफाफा ं.1
तांwuक <नवेदेAया Wलफा4याम&ये पढ
ु ल नमुद केले.या बाबी सादर करा`यात.
१) <नवीदा धारक फम0 / संथांचे नाव :२) <नवीदा धारकांचे पण
ु 0 नाव :३) पbता, दरु &वनी iमांक व ईमेल आयडी :४) <नवीदाधारक संथा 9ो9ायटरशीप, पाट0 नरWशप, 9ाय`हे ट Wलमीटे ड फम0, सहकार संथा
इbयाद |या9कारची नदणी असेल bयाचे नदणी 9माणपu.
५) पॅन व टन नंबर, मागील तीन वषा0चे आयकर >ववरणपu.
६) सेवा कर नदणी 9माणपu. (Service Tax Registration)
७) <नवीदे मधील अट व शतC मा)य अस.याबाबत d.100/- Aया टॅ पवर नोटर /
काय0कार दं डा/धकार यांचे समोर केलेले 9<तापu
८) शासकfय / <नमशासकfय काया0लयाकडुन संथा काळया यादत नस.याबाबतचे
वघोषणापu
९) यापुवC शासकfय / <नमशासकfय काया0लयात डाटाए)चे काम के.याबाबत अनभ
ु व
9माणपu
१०) उपल^ध Data Entry Operator बाबत स>वतर मा!हती
११) सदर <नवीदे कcरता <नवीदाधारकाचे Upload केलेल कागदपuे खर अस.याबाबतचे
वघोषणापu
१२) सुरा रgकम 1,00,000/- ऑनलाईन cरसी4ट
१३) कंuाटदाराने bयांAयाकडील उपल^ध असले.या संगणक संचाची सं या तसेच कती
संगणक उपल^ध कdन दे ऊ शकेल याची मा!हती.
१४) सव0 Data Entry Operators 12 वी पास अस.याचे व bयांना इंजी मराठचे ान
अस.याचे घोषणापu.
2.ब) दरांचा Hलफाफा :१) <नवीदे चे दर >वहत केले.या फॉम0 नं. 2 म&येच भरावे.
२) <नवीदे Aया फॉम0 नं.2 म&ये !दले.या 9bयेक बाबींचे दर नमुद करावेत दर अंकf व
अर नमद
ु करावेत.
@दनांक:- 22/08/2016
@ठकाण:- अकोला

वा/-

िजहाधकार , अकोला

अट व शत[
राय लोकसं या नदवह अदयावत करयासाठ (NPR) पुतकामधील मा!हती संगणक
काय09णाल (Data Entry Software) म&ये नदसाठ <नवीदा माग>वयात येत आहे . <नवीदे Aया
अट व शतC खालल9माणे आहे त.
१) NPR पुतीका तहWसलदार व नगरपाWलकातरावर उपल^ध आहे त कंuाटदाराने वत:Aया
जवाबदारवर संबं/धतांकडुन मा!हती उपल^ध कdन घेणे आवयक आहे .
२) संगणक काय09णालम&ये नद>वयाचे काम 90 !दवसात (सुटचे !दवस धdन) पुण0 करावयाचे
आहे .
३) NPR पुतीकामधील 9bय मा!हती संगणकfय काय09णाल (Software) म&ये नदणी करणे
व ती वैधतीकरण (Verification) करणे.
४) पय0वेकामाफ0त गुणवbता तपासणी करयात येईल.
५) नदणीकाराला आवयक bया !ठकाणी नदणीची दd
ु ती कन NPR मा!हती पुतीका मधील
मा!हती भरणे व श&
ु द करणे अ<नवाय0 राहल. (दोषरहत करणे)
६) मा!हती नदणीकार (Data Entry Operator) हा कमीतकमी 12 वी उbbतीण0 असावा.
७) मा!हती नदकार

संगणक सार असावा bयाला इंजी व मराठ भाषाम&ये

मा!हती

नद>वयाचा अनभ
ु व असावा.
८) NIC !द.ल यांAया माफ0त मा!हती नद>वयाची संगणक काय09णाल (Data Entry
Software) >वकसीत करयात आलेल आहे . bयाम&ये Data Entry Online करावी लागेल.
९) NPR पुतके 9माणे रे शनकाड0 iमांक, आधार काड0 iमांक, मोबाईल iमांक यासह इतर
वैयिgतक मा!हती भरणे व दd
ु ती करणे आवयक आहे .
१०) या कामावर पय0वेक

हणन
ु शासकfय अ/धका-यांची <नयg
ु ती करयात येईल.

११) पय0वेक 20 टgके मा!हतीची तपासणी करे ल व bयाबाबतचे 9माणपu दे ईल.
१२) पय0वेकाने गुणवbता तपास.यानंतर NPR Data Base म&ये आवयक bया दd
ु ती
झा.याचे कंuाटदारांकडुन सध
ु ारत Data Base NIC Aया Server वर कंuाटदाराने Upload
करणे आवयक आहे .
१३) मा!हती नदणीAया कामाची 9गतीचे <नरण Online portal वारे

सव0 तरावरल

अ/धकायांमाफ0त करयात येईल.
१४) मा!हती नदणीकाराने (Data Entry Operator) 9<तदन सरासर 200 रे कॉड0स मा!हती
नदणी करणे बंधनकारक आहे .
१५) मा!हती नदणीकारावर दे खरे ख ठे वयासाठ कंuाटदाराने पय0वेक ठे वणे दे खील अपेत आहे .
१६) मा!हती नदणीची संगणक काय09णालचे 9Wशण जणगणना काया0लयातफ दे यात येईल.

१७) कंuाटदाराने bयांAयाकडील उपल^ध असले.या संगणक संचाची सं या दयावी व कती संगणक
उपल^ध कdन दे ऊ शकेल याची वेगळी मा!हती दयावी. जेणेकdन bयांची मता ठर>वता
येईल.
१८) सदरहु संगणक संच अदयावत काय09णाल (Latest Configuration) चे असावे व ते
(Current) चालु इतर सव0 9कारचे Software सोबत जळ
ु णारे (Match) असावे.
१९) 9bयेक संगणकाम&ये Recent Anti Virus टाकलेले असावे व ते Uploaded ठे वावे.
२०) संगणकांची Speed ह अदयावत RAM ची असावी व ती वाढ>वयाची, स`ु यवथीत
ठे वयाची जबाबदार कंuाटदाराची राहल.
२१) Data Entry करतांना कोणताह Data उडाला कं वा नट (Delete) झाला तर पन
ु च कdन
दे याची जवाबदार कंuाटदाराची राहल.
२२) कंuाटदाराला मा!हती नदणी करणेसाठ वत:चे Internet Connection वापरावे लागेल
bयाबाबतची तांwuक उपल^धता कंuाटदाराने सादर करावी.
२३) मा!हती नदणीकारा (Data Entry Operator) साठ लागणारे सव0 9कारचे फ<न0चर व इतर
स>ु वधा हया कंuाटदाराने वत: उपल^ध कdन दयावयाAया आहे त.
२४) संगणक काय09णालम&ये ेuीय 9गणनेAया वेळी आढळून आलेल मळ
ु लोकसं या व न`याने
आढळून आले.या लोकसं या याबाबतची मा!हती संगणक 9णालम&ये नदणीसाठ 9<त
`यgतींAया डाटा ए)साठ .4/- इतकf खच0 मया0दा <निचत करयात आल आहे . तसेच
बाहय थलांतरत व मत
ृ `यgतीAया संदभा0तील मा!हती संगणक 9णालम&ये नदणीसाठ
9<त `यgतीAया डाटा ए)साठ .1/- इतकf खच0 मया0दा <निचत करयात आलेल आहे .
डाटा ए)Aया .4/- खच0 मया0देम&ये मा!हती नदणीकराचे (Data Entry Operators)
मानधन व अ)य खाचा0साठ <नयg
ु त केले.या खाजगी संथा/एज)सीसाठ कमाल खच0
.3.80/- आ¤ण पय0वेकाAया मानधनासाठ .0.20/- खच0 मया0दा शासनाने !दल आहे . डाटा
ए)Aया .1/- खच0 मया0देम&ये मा!हती नदणीकराचे (Data Entry Operators) मानधन व
अ)य

पय0वेकाAया

मानधनाची

.0.20/-

खच0

मया0दा

तसेच

20%

डाटा

ए)Aया

पडताळणीसाठ पय0वेकांना 9<त `यgतीAया डाटा ए)Aया पडताळणीसाठ .1/- इतके
मानधन बाबत शासनामाफ0त <निचत करयात आलेल आहे . तर वरल नमुद बाबी तसेच
वैयिgतक मा!हतीची दd
ु ती करणे, मा!हती नदणी करणे व <नरणासाठ रे कॉड0 9माणे 9ती
`यgती दर यावा. (संगणक काय09णालम&ये मा!हतीची दd
ु ती करणे, मा!हतीची नदणी
आ¤ण <नरणासाठ 9<त रे कॉड0 एका `यgतीची वैयgतीक सव0 मा!हती d.3.80/- (अर तीन
dपये ऐंशी पैसे फgत) इतgया रकमेस क§)¨ शासनाने मा)यता !दलेल आहे . bयामळ
ु े
d.3.80/- Aया खाल व तसेच बाहय थलांतरत व मत
ृ `यgतीAया संदभा0तील मा!हती
संगणक 9णालम&ये नदणीसाठ 9<त `यgतीAया डाटा ए)साठ .1/- इतकf खच0 मया0दा

<निचत करयात आलेला आहे . bयामळ
ु े 0.80/- (अर ऐंशी पैसे फgत) Aया खाल <नवीदा
दर असावेत.
२५) 9bयेक

मा!हती

नदणीकार

9<त!दन

200

`यgतीची

नदणी

करे ल.

पाच

मा!हती

नदणीकारांसाठ एक पय0वेक असेल. आ¤ण सदर पय0वेक एकुन ए)Aया 20 टgके
इतgयाच नदणीचे 9<त!दन पय0वेण करे ल. यासाठ पय0वेकाला .1/- 9माणे .200/9<त!दन या9माणे 9<तमाह (26x200) = 5200/- इतके मानधन Wमळे ल.
२६) अकोला िज.हयात अंदाजे 1818617 इतgया डाटाए) आहे त. सदरचे काम 90 !दवसात पण
ु 0
करावयाचे

अस.याने

9bयेक

!दवशी

28017

इतgया

ए)ज

होणे

आवयक

आहे .

डाटाए)बाबतचा आढावा दर पंधरा !दवसाला घेयात येईल.
२७) सदरहु काम तहWसलदारतर नगरपाWलकातर कं वा एकwuतपणे करता येवु शकेल. याबाबत
िज.हा/धकार जे आदे श दे तील bया 9माणे काय0वाह करावी.
२८) कंuाटदार हा नदणीकृत असावा bयाचे आयकरचे >ववरणपu, स`हªस टॅ gस बाबतचे >ववरणपu
व सेल टॅ gसचे >ववरणपu अदयावत असावे व ते <नवीदे सोबत सादर करावे.
२९) <नवीदे सोबत PAN NO. व TIN NO. दो)हचे अदयावत 9माणपu सादर करावे.
३०) <नवीदाकाराने कामाचे अनभ
ु व 9माणपu सोबत जोडावे.
३१) <न>वदा फॉम0 ची कं मत 5,000/- d.आहे .
३२) <नवीदे सोबत अनामत रgकम

1,00,000/- d.ऑनलाईन 9णालवारे भरावे

३३) <नवीदा |या कंuाटदारास मंजरु हे ातील bयाला एकुण रgकमेAया 10 % (दहा टgके) रggम
(Work Deposit) कामाची अनामत रggम

हणन
ु िज.हा/धकार अकोला यांचे नावाने दयावी

लागेल.
३४) वेळोवेळी िज.हा/धकार काया0लयाने !दले.या इतर सच
ु नांचे पालन करावे लागेल.
३५) चक
ु fAया कामासाठ कं वा कामातील !दरं गाई व इतर uट
ृ  बददल दं ड आकारयात येईल.
३६) दरपuक पcरWशट कं वा bयास संल¬न 9पu याम&ये कोणbयाह 9कारचे कमी जात बदल
कं वा खोडाखेाड अस.यास ई <नवीदा वीकारल जाणार नाह.
३७) सदर ई-<नवीदे बाबत कोणताह

वाद Bनमाण झायास \यावर Bनणय घेJयाचा अधकार

िजहाधकार यांना राह ल.
३८) कोणतीह ई <नवीदा पण
0 णे कं वा bया <नवीदे चा काह भाग वीकारणे. अगर नामंजरु करणे
ु प
याबाबतचा अ/धकार िज.हा/धकार यांनी राखन
ु ठे वला आहे .

३९) जर दोन कं वा अ/धक ठे केदारांनी <नवीदे म&ये !दलेले दर सारखेच असतील तर 9ा4त
<नवीदे पैकf कोणतीह ई <नवीदा वीकारयाचा अथवा नाकारयाचा अ/धकार िज.हा/धकार
यांना राहल.
४०) परु वठाधारकास अदा करयात येणा-या दे यकातन
ु <नयमानस
ु ार आयकर व bयावरल सरचाज0,
वॅट, सेलटॅ gस इbयाद कराबाबत शासनाचे धोरणानस
ु ार कपात करयात येईल.
४१) वरल अट व शतCम&ये फेरबदल करयाचा तसेच काह नवीन अट व शतC समा>वट अथवा
Wशथील करयाचा तसेच कोणतेह कारण न दे ता एकतफ <नवीदा मंजरु करयाचा व
करारनामा संपु टात आणयाचा अ/धकार िज.हा/धकार अकोला यांचेकडे राखुन ठे वयात
आला आहे तो <नवीदाधारकास बंधनकारक असेल काह वाद <नमा0ण झा.यास िज.हा/धकार
यांचा <नण0य अं<तम राहल.
४२) ई-<नवीदा ह ि`द Wलफाफा प&दतीने अस.यामळ
ु े एक तांwuक Wलफाफा व दस
ु रा दरपuक
Wलफाफा असे एकwuत दो)ह Wलफाफे एका मोठया Wलफा4याम&ये Wसलबंद कdन सादर करणे
आवयक राहल व सदर Wलफा4यावर Wलफाफा अ व ब Wलफाफा Wलहुन सादर करणे
बंधनकारक राहल.
४३) सदर <नवीदे बाबत <नवीदाधारक मा.)यायालयात गे.यास bयाची काय0का ह अकोला िज.हा
असेल.
४४) !दले.या लेाकसं ये `य<तcरgत वजा अ/धक झालेल ऑनलाईन पोट0 लवरल अदयावत असलेल
मा!हती बाबत नद करणे अ<नवाय0 राहल.
४५) सव0 तहWसल व नगर पाWलका तरावर डाटा ए)चे काम एकाचवेळी सd
ु करणे आवयक
राहल.
४६) िज.हा तरावर नेमयात आले.या एज)सीवर मा!हती नदणीचे काम >वहत कालमया0देत पण
ु 0
होयासाठ आवयक सं येम&ये मा!हती नदकार परु >वयाची जवाबदार राहल.
४७) <नवीदाधारकाने करारना यातील कोणbयाह अटचा भंग के.यास bयाची पुण0 अनामत रggम
ज4त करयात येईल.
४८) <नवीदे चे दर यासोबत !दले.या 9पuातच भdन दयावे लागतील.
४९) पुरवठाधारकास भारतीय दं ड संहतेAया कोणbयाह कलमा)वये Wशा झाल अस.यास अथवा
काळया यादत घो>षत केले अस.यास कं वा bयाबाबत काय0वाह सd
ु अस.यास अशा

कंuाटदारांनी वत: कं वा bयांचे नातेवाईकांAया नावाने <नवीदा भd नये . अशा <नवीदा
धारकांना दे यात आलेले कंuाट र® करयाचा अ/धकार िज.हा/धकार यांना राहल.
५०) वरल अट व शतC मा)य अस.यास इAछुक कंuाटदारांनी ई <नवीदा सादर करावी.
५१) संयg
ु त <नबंधक,नागcरक नदणीकरण, महारा रा|य, मंब
ु ई यांचे !द.11/04/2016 चे
पcरपuक व !दनांक !द.05/08/2016 चे पu या`दारे <नग0Wमत माग0दश0क सच
ु नांचे काटे कोर
पालन कन राय लोकसं या नदवह पिु तकेतील मा!हती संगणक 9णालवर नदणी
करयाचे काम कोणbयाह पcरिथतीत !द.15/12/2016 पव
ु C पार पाडणे बंधनकारक राहल.

@दनांक :ठLकाण :- अकोला

^वा/-

िजहाधकार अकोला

Bनवीदा फॉम मांक -1
( तांVWक Hलफाफा )
िज.हा/धकार काया0लय अकोला िज.हयातील राय लोकसं या नदवह अदयावत
करयासाठ (NPR) पुतकामधील मा!हती सॉ4टवेअर म&ये डाटा ए) करणेबाबत ई<न>वदाम&ये !दले.या सुचनानुसार खालल9माणे दर पuक व इतर बाबीची मा!हती दे त आहे.
अ.i.

तपWशल

मा!हती सोबत जोडल / नाह

1

<नवीदा धारक फम0 / संथांचे नाव

2

<नवीदा धारकांचे पुण0 नाव

3

पbता, दरु &वनी iमांक व ईमेल आयडी

4

<नवीदाधारक संथा, 9ो9ायटरWशप, पाट0नरWशप, 9ायवेट Wलमीटे ड,
फम0, सहकार संथा इbयाद |या 9करणाची नदणी असेल bयांची
नदणी 9माणपu

5

पॅन व !टन नदणी 9माणपu

6

मा/गल तीन वषा0चे आयकर >ववरणपu

7

सेवा कर नदणी 9माणपu

8

<नवीदे मधील अट व शतC मा)य अस.याबाबत d.100/- Aया टॅ पवर
नोटर/काय0कार दं डा/धकार यांचे समोर केलेले 9<तापu

9

शासकfय /<नमशासकfय काया0लयाकडुन संथा काळया यादत
नस.याबाबतचे वघोषणापu

10

यापुवC

शासकfय

/

<नमशासकfय

काया0लयात

डाटाए)चे

काम

के.याबाबत अनभ
ु व 9माणपu
11

उपल^ध Data Entry Operator बाबत स>वतर मा!हती

12

सदर <नवीदे कcरता <न>वदाधारकाचे Upload केलेल कागदपu खर
अस.याबाबतचे वघोषणापu

13

सुरा रggम

1,00,000/- ऑन लाईन cरसी4ट

14

कती संगणक संचाची उपल^धता करणार आहे त bयाची सं या

15

सव0 Data Entry Operators 12 वी पास अस.याचे व bयांना इंजी
व मराठचे ान अस.याचे घोषणापu

@दनांक :Bनवीदा धारकाची सह ----------------@ठकाण :Bनवीदा धारकाचे नांव ------------------फम चे नाव व प\ता ----------------------

Bनवीदा फॉम मांक - 2
िज.हा/धकार काया0लय, अकोला NPR Data Entry करया- कcरता सीलबंद
<नवीदाम&ये !दले.या सुचनांनुसार खालल9माणे दरपuकाची मा!हती दे त आहे .
1.<नवीदा धारकांचे / फम0चे नाव व पbता:- ---------------------------------------------------------अ..

तपHशल

`Bत aयbती डाटा एef
दर gपये व पैसे

१

NPR पुतकामधील मा!हती (9bयेक `यgतीचे ) नागcरकांच,े
राशनकाड0 iमांक,आधार iमांक, मोबाईल iमांक, E mail ID
व इतर मा!हतीची Online Data Entry करणे.

२

बाहय थलांतरत व मत
ृ `यgतीAया संदभा0तील मा!हतीची
Online Data Entry करणे.

!टप:- <नवीदे तील अट व शतC मी वाच.या असन
ु bया सव0 अट व शतC मला मा)य असन
ु
मला बंधनकारक आहे. कcरता खाल वार करत आहे.
@ठकाण :@दनांक :-

/

/2016
<नवीदा धारकाची सह ----------------<नवीदा धारकाचे संपण
ु 0 नांव--------------------फम0 चे नाव व पbता ----------------------

9<त,
िजहाधकार , अकोला
मी या`दारे िज.हा/धकार काया0लय अकोला या काया0लयास NPR Software म&ये मा!हती
भरयासाठ / डाटा ए) करणेसाठ अकोला िज.हयातील सव0 तालुgयातील 9ा4त झालेल सव0
`यgतींची मा!हती Online भरणे / डाटा ए) करणेसाठ मराठ, इंजी भाषेचा टं कलेखनाचा अनभ
ु व
असलेला डाटा ए) ऑपरे टर 9bयेक तालुका / िज.हा <नहाय परु >वणे कामी व डाटा Upload करणे
कामी सोबत जोड.या 9माणे `यापार व तांwuक Wलफा4यात माझी <नवीदा सादर करत आहे .
<नवीदे तील सव0 अट व शतC मला मा)य असन
ु bयास मी बांधील आहे .
`BतiापW
मी यावारे 9<ता करतो कf, मी सादर केलेल <नवीदा मंजरु झा.यास <नवीदे तील कामकाज मी
उAच गुणवbतेने व !दले.या मुदतीत पार पाडेन व या कामकाजासाठ आवयक मनु यबळ उपल^ध
कdन दे ईन. तसेच मी <नवीदे वारे जे शासकfय काम दे यात येईल व संबं/धत कागदपuे दे यात
येतील bयाबाबत पुणत
0 : गु4ततेची हमी घेत आहे . डाटा ए) ऑपरे टरची सं या व कालावधी हा
िज.हा/धकार, बुलडाणा यांचे सुचनेनुसार राहल. माझी अWभकता0

हणन
ु <नवीदा मंजरु असल तरह

डाटा ए) NPR Software अयावत करयाचे काम !दले.या वेळेत पण
ु 0 करयाचे जबाबदार माझी
राहल. मा.िज.हा/धकार अकोला यांचे लेखी सुचनेनुसार काम करणे बंधनकारक राहल तसेच वीकृत
केले.या <नवीदे चा अं<तम दर हा मा. िज.हा/धकार अकोला यांAया मा)यतेस अ/धन राहुन व bयांनी
मंजरु केलेला दर मला मा)य राहल.
मला हयाबाबत पुण0 क.पना आहे कf, माझया कामकाजात कोणbयाह 9कारची कसुर / !दरं गाई
झा.यास िज.हा/धकार <नचीत करतील अशा दं डास मी पाu राहन.

Bनवीदा धारकाची ^वा7र
1.

<नवीदा |यांकडुन दाखल करयात आ.या bया संथा /
उदयोगाचे नाव व पbता :-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. <नवीदा धारकाचे संपण
ु 0 नाव व पbता:- --------------------------दरु &वनी iमांक :मोबाईल iमांक :साीदार :1. ---------------------------------------------------------------------- रा. -------------------(^वा7र )
2. ---------------------------------------------------------------------

रा.--------------------(^वा7र )

^वघोषणापW
मी -------------------------------------------------- रा. ----------------------------- वय -------सbय9<तेवर Wलहुन दे तो कf, िज.हा/धकार काया0लय, अकोला या काया0लयाची
राय लोकसं या नदवह अदयावत करयासाठ (NPR) प
ु तीकामधील मा!हती NPR
सॉ4टवेअर म&ये डाटा ए) करयासाठ संगणक संच डाटा ए) ऑपरे टस0सह ऑनलाईन
सॉ4टवेअरम&ये नदणी करयासाठ ई-<नवीदा सच
ु ना सन 2016 कcरता --------------------------------------------------- या फम0ने <नवीदा सादर केलेल असन
सदर <नवीदे करत मी
ु
www.mahatenders.gov.in या ऑनलाईन 9णालम&ये अपलोड केलेले सव0 कागदपuे /
मा!हती खर असन
ु सदर कागदपuे व मा!हती खोट आढळ.यास भा.द.>व कलम 199, 200
अ)वये मी Wशेस पाu राहल.
ठकाण:!दनांक :

/

/2016

^वघोषणापW करणाराची सह व नाव
सा7ीदाराची सह :- ----------------------------------------------------नाव :- ------------------------------------------------------------------प\ता :- ------------------------------------------------------------------

