
દંયભો દલીદાન વભાયંબભા ંનાસ્તો અને બોજનના બાલ આલા ફાફત 
 નલવાયી કૃષ યષુનલષવિટીનો દંયભો દલીદાન વભાયંબ તા. 19/12/2019ના યોજ ષનધાાયીત કયેર છે. આ દલીદાન વભાયંબ દયમ્માન 
આલનાય આળયે 1000 ભશભેાનો ભાટે નાસ્તાની (ઉભા-ચટણી અન ેચા કોપી) તભેજ આળયે 2500 જેટરા ભશભેાનો અન ેષલદ્યાથીઓ ભાટે નીચ ે
જણાલરે ભને ુમજુફ જભલાન ુફનાલલાનુ ંયશળે.ે તો નીચ ેજણાલરે ળયતોન ેઆષધન તભાયા બાલ તા.  12/12/2019 સધુીભા ંટાર/કુયીમય/રૂફરૂભા ં
વીરફધં કલયભા ંઆચામા, અસ્ી એગ્રીબફઝનવે ભનેજેભને્ટ ઇન્સ્ટીટયટુ, નલવાયી કૃષ યષુનલષવિટી, નલવાયીન ેભોકરલાના યશળે.ે  

(1) દેળી ઘીની ભલેા રાવી  (2) કેા ભથેીના બજીમા (3) ઉંધીય ુ (4) પયુી (5) ફટાકાની સકુી બાજી  (6) દા-બાત (7) ાડ  (8) કચુફંય 
(9) છાળ (10) મખુલાવ  (11)ષભનયર લોટય  
શરતો :- 
(1) નાસ્તા તભેજ બોજન ભાટે વ્મક્તતઓની વખં્મા આળયે દળાાલલાભા ંઆલરે છે. વ્મક્તતની લાસ્તષલક વખં્મા કે જે નાસ્તા તભેજ બોજન ભાટે  
    શળ ેત ેમજુફ ફીર આકાયલાન ુયશળે.ે 
(2) દલીદાન વભાયંબ કક્ષાના વયકાયી બોજન કામાક્રભ અંગેનો છેલ્રા ત્રણ લા દયમ્માનનો અનબુલ ધયાલનાયન ેપ્રાધાન્મ આલાભા ંઆલળ.ે  

(3) વક્ષભ અષધકાયી દ્વાયા ગણુલત્તા ષનમભન અંગેન ુપ્રભાણત્ર આ ધયાલતા શોલા જરૂયી છે.  

(4) ખોયાક અન ેઓધ ષનમભન તતં્ર જેલી વયકાયી વસં્થાભા ંયજીસ્રેળન કયાલરે ાટીન ેઅગ્રીભતા આલાભા ંઆલળ.ે  

(5) ષયવલા ભાટે લઇેટયની વ્મલસ્થા કયલાની યશળે.ે (આળયે 100 લઇેટય સ્લચ્છ અન ેચોખ્ખા ડે્રવ વાથ ેશોલા જોઇએ) 
(6) જભલા ભાટે ષલદ્યાથીઓ ભાટે ઓછાભા ંઓછા ચાય, સ્ટાપ અન ેભશભેાનો ભાટે ત્રણ કાઉન્ટય ફનાલલાના યશળે.ે 
(7) વભાયંબના અંત ેવાપ વપાઇ કયી જભલાન ુસ્થ વ્મલક્સ્થત ચોખ્ખ ુકયલાન ુયશળે.ે 
(8) યવોઇ ફનાલલા તથા જભલા/નાસ્તા ભાટેના તભાભ વાધનો આના યશળે.ે 
(9) નાસ્તો, જભલાભા ંતથા યવોઇ ફનાલલાભા ંભીનયર લોટયનો ઉમોગ કયલાનો યશળે.ે  

(10) ભાર વાભાન રાલલા રઇ જલાની વ્મલસ્થા તથા નાસ્તો આલાનો રાન્વોટા તભાયે જાત ેકયલાનો યશળે.ે 
(11) આમોજક જે વભમ ભમાાદા આ ેતભેા ંનાસ્તો અન ેબોજન તમૈાય યાખલાન ુયશળે.ે 
(12) તભાભ બાલ ટેક્ષ વાથનેા અન ેઉયોતત ળયતોન ેધ્માનભા ંરઇ નીચ ેદળાાવ્મા મજુફના પોભાભા ંબયલાના યશળે.ે 
(13) ટેન્ડય પોભા વાથ ેરૂ. 1500/- ટેન્ડય પી ટેે તથા રૂ. 10000/- ઇએભડી ટેેના અરગ અરગ ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ ACCOUNT OFFICER (CASH) નાભના 
આલાના યશળે.ે ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ ષલના ટેન્ડય ભાન્મ યાખલાભા આલળ ેનહશ.  
(14) આ ટેન્ડયના વપ ઉભદેલાયે 5% ષવક્યયુીટી હડોઝીટ સ્લરૂ ેઆલાના યશળે.ે કાભગીયી વતંોકાયક પણુા કયનાયન ેષવક્યયુીટી હડોઝીટ યત 
કયલાભા ંઆલળ.ે 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

પ્રષત,  

આચામાશ્રી, 
અસ્ી એગ્રીબફઝનવે ભનેજેભને્ટ ઇન્સ્ટીટયટુ, 
નલવાયી કૃષ યષુનલષવિટી, 
નલવાયી 
 

ષલમ:- નાસ્તા/ફોયના બોજનના બાલ આલા ફાફત... 
 

 વષલનમ ઉયોતત ષલમ અન્લમ ેજણાલલાનુ ંકે આના ટેન્ડયભા ંજણાવ્મા મજુફ નાસ્તો અન ેબોજનના અભાયા બાલ આની ળયતો 
મજુફ તભેજ તભાભ ટેક્ષ વાથ ેનીચ ેમજુફ છે.  

ષલગત (આના ભને ુમજુફ) પ્રષત હડળનો બાલ (તભાભ લયેા વાથ)ે  

નાસ્તો/ચા કોપી (આળયે 1000 વ્મક્તત)  

ફોયન ુબોજન (આળયે 2500 વ્મક્તત)  

 

તાયીખ :- 
નાભ:                            વહશ 
 

વયનામ ુ: 
 

 

ટેરીપોન ન.ં/ભોફાઇર ન.ં 


