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बाबत..... 

महोदय , 
             वरील िवषयास अनसु न आपणास कळिव यात

बुलढाणा येथील रोपवाटीके या ८० फुट

िवडमटॅचे दरप के बोलावण ेआह.े क रता 

अ. . िववरण

१. गरवारे िवडमटॅ 

              सदर दरप के िद.  १३ /१२/ २०

नाहीत याची कृपया न द घा यी. 
सूचना व  अटी: -  

 दर प के िदले या वळेेतच सदर करावी 
घा यी . 

 दरप के बंद लीफाफाम ये पाठवनू िलफा यावर काय म सम वयक
४४३ ००२ यां या नाव ेपाठवावीत. 

 दरप क अस े ठळक अ रात िलहावे
पोचतील या बेताने पाठवावे . 

 सदर दरप क ह ेपढुील एका वषासाठी ा  धर यात येईल 
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/२०२२                                                      िदनांक

बुलढाणा येथील रोपवािटकेम ये लागणा या िवडमॅट चे 

वरील िवषयास अनसु न आपणास कळिव यात येते िक वरील िवषयास अनसु न

फुट x ५० फुट आकारा या शडेनेट म ये रोपे व कलम ेयांची िनगा राख याक रता 

क रता खालील माण ेसव बाब चा समावेश क न दरप के मागिव यात येत आहे

िववरण कंपनी माण  

गरवारे मीटर वरे 

२०२२ पयत पाठिव यात याव.े यानंतर िमळालेली दरप के वीकारली जाणार 

दर प के िदले या वळेेतच सदर करावी . यानंतर िमळालेली दरप के वीकारली जाणार नाहीत याची कृपया न द 

दरप के बंद लीफाफाम ये पाठवनू िलफा यावर काय म सम वयक, कृिष िव ान क , अिजंठा रोड
.  

दरप क अस े ठळक अ रात िलहाव,े तसेच दरप क िद. १३/१२/२०२२ पयत सायंकाळी 

सदर दरप क ह ेपढुील एका वषासाठी ा  धर यात येईल याची कृपया न द घा यी. 

काय म सम वयक
कृिष िव ान क

, AKOLA 
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िदनांक:  ०७/१२/२०२२ 

चे दरप के बोलावणे 

येते िक वरील िवषयास अनसु न, कृिष िव ान क , 

फुट आकारा या शडेनेट म ये रोपे व कलम ेयांची िनगा राख याक रता 

मागिव यात येत आह.े 

 एकूण दर ( .) 
मीटर वरे  ती मीटर वरे 

Including GST 

यानंतर िमळालेली दरप के वीकारली जाणार 

यानंतर िमळालेली दरप के वीकारली जाणार नाहीत याची कृपया न द 

अिजंठा रोड, बुलढाणा, 

पयत सायंकाळी ५.०० वाजपेयत 

काय म सम वयक 
कृिष िव ान क , बुलडाणा 


