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ઉભા વકૃ્ષોની હરા�થી વચેાણ માટનેુ ંટને્ડર 
 

સા.વ. ર�જ,  ગણદવેી  
સામા�ક વનીકરણ િવભાગ, નવસારી 

ફોન ન ં(૦૨૬૩૭) ૨૫૮૧૯૩ 
 

 

 
1. ઇ�રદાર/કપંની/વ્યિક્તનું નામ  : 
2. પ� વ્યવહારનુ ંસરનામ ુ   : 
3. સંપકર્ની િવગત ફોન ન.ં   : 

 મોબાઇલ નંબર    : 
4. પી.એ.એન.નબંર    : 
5. ઇ�રદારનો GST નંબર   :   
6. ઉભા વકૃ્ષોની ખરીદી માટનેી �કંમત  : 
 

અ.ન ં પ્લોટનુ ં
સ્થળ /નામ 

વકૃ્ષની 
સંખ્યા 

બ્લોક 
નંબર 

વકૃ્ષોની �ત પંચરાઉ 
ઇમારતી 
(ઘ.મી) 

જલાઉ     
( �કવ.) 

ઉભા વકૃ્ષોની ખરીદ �કંમત �! 

 ઇમારતી રકમ જલાઉ રકમ કુલ રકમ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯  ૧૦ 

૧ (ખારેલથી 
કરંજવેરી 
રોડ ) 

૨૦૦ ૧ પેલ્ટોફોમર્, 
નીલગીરી, 
બં.બાવળ, 
રેઈન્�ી, 

કાયજેલીયા, 
શ� 

૫૩.૯૨૯ ૪૬૧    

૨૦૦ ૨ ૧૨૨.૬૫૧ ૭૬૩    

૯૪ ૩ ૩૩.૨૮૬ ૨૬૯    

 
 

7. ટેન્ડર સાથ ેબીડવામાં આવેલ �ોસ્ડ ડીમાન્ડ �ાફટ ની િવગત 
 
અ.ન ં બ�ક નુ ંનામ ડીમાન્ડ �ાફટ ન ંઅન ેતારીખ ડીમાન્ડ �ાફટની રકમ (�!. મા)ં 
    

 
ઉપરોકત મુજબની ખરીદ �કંમત, જે ટેન્ડર ફોમર્માં દશાર્વેલ છે તે અગંેની હરા�ની શરતો વાંચ્યા, સમજ્યા બાદ મારા તરફથી 
સાદર કરવામાં આવેલ છે. જે મન ેઅમોને બધંનકતાર્ છે. 

 
 
 
સ્થળ: નવસારી       નામ: 
તારીખ:                                                 સહી: 
 
 
 
 
 

�કંમત �!. ૧૫૦/- GSTIN: 24AAAGD1316F1Z6 

 

ટેન્ડર નંબર-  
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ઉભા વકૃ્ષોની હરા�થી વચેાણ માટનેુ ંટને્ડર 
 

સા.વ.ર�જ, ચીખલી  
સામા�ક વનીકરણ િવભાગ, નવસારી 

ફોન ન ં(૦૨૬૩૭) ૨૫૮૧૯૩ 
 

 

 
1. ઇ�રદાર/કપંની/વ્યિક્તનું નામ  : 
2. પ� વ્યવહારનુ ંસરનામ ુ   : 
3. સંપકર્ની િવગત ફોન ન.ં   : 

 મોબાઇલ નંબર    : 
4. પી.એ.એન.નબંર    : 
5. ઇ�રદારનો GST નંબર   :   
6. ઉભા વકૃ્ષોની ખરીદી માટનેી �કંમત        : 
 

અ.ન ં પ્લોટનુ ં
સ્થળ /નામ 

વકૃ્ષની 
સંખ્યા 

બ્લોક 
નંબર 

વકૃ્ષોની �ત પંચરાઉ 
ઇમારતી 
(ઘ.મી) 

જલાઉ      
( �કવ.) 

ઉભા વકૃ્ષોની ખરીદ �કંમત �! 

 ઇમારતી રકમ જલાઉ રકમ કુલ રકમ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯  ૧૦ 

૨ નોગામા થી 
ટાંકલ સુધી 

૭૬ ૧ પેલ્ટોફોમર્, 
બ.ંબાવળ, 
વડ, આંબો, 
શ� 

૨૫.૩૬૬ ૧૦૮.૭૫    

 

7. ટેન્ડર સાથ ેબીડવામાં આવેલ �ોસ્ડ ડીમાન્ડ �ાફટ ની િવગત 
અ.ન ં બ�ક નુ ંનામ ડીમાન્ડ �ાફટ ન ંઅન ેતારીખ ડીમાન્ડ �ાફટની રકમ (�!. મા)ં 
    

 
ઉપરોકત મુજબની ખરીદ�કમંત, જે ટેન્ડર ફોમર્માં દશાર્વેલ છે તે અગંેની હરા�ની શરતો વાંચ્યા, સમજ્યા બાદ મારા તરફથી 
સાદર કરવામાં આવેલ છે. જે મન ેઅમોને બધંનકતાર્ છે. 

 
 
 
સ્થળ: નવસારી        નામ: 
તારીખ:                                                     સહી: 

 
 

 

 

�કંમત �!. ૧૫૦/- GSTIN: 24AAAGD1316F1Z6 

 

ટેન્ડર નંબર-  
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ઉભા વકૃ્ષોની હરા�થી વચેાણ માટનેુ ંટને્ડર 
 

સા.વ.ર�જ,સુપા  
સામા�ક વનીકરણ િવભાગ, નવસારી 

ફોન ન ં(૦૨૬૩૭) ૨૫૮૧૯૩ 
 

 

 
1. ઇ�રદાર/કપંની/વ્યિક્તનું નામ  : 
2. પ� વ્યવહારનુ ંસરનામ ુ   : 
3. સંપકર્ની િવગત ફોન ન.ં                  : 

મોબાઇલ નંબર  
4. પી.એ.એન.નબંર                         : 
5. ઇ�રદારનો GST નંબર   :   
6. ઉભા વકૃ્ષોની ખરીદી માટનેી �કંમત       : 

 
અ.ન ં પ્લોટનુ ં

સ્થળ /નામ 
વકૃ્ષની 
સંખ્યા 

બ્લોક 
નંબર 

વકૃ્ષોની �ત પંચરાઉ 
ઇમારતી 
(ઘ.મી) 

જલાઉ    
  ( �કવ.) 

ઉભા વકૃ્ષોની ખરીદ �કંમત �! 

 ઇમારતી રકમ જલાઉ રકમ કુલ રકમ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯  ૧૦ 

3 માણેકપોરથી 
ભીનાર રોડ 

૫૫ ૧ દ.ેબાવળ, 
કાસીદ, 
કાયજેલીયા, 
લીમડો 

૧૦.૮૭૨ ૧૧૨.૯૦    

 

7.  ટેન્ડર સાથ ેબીડવામાં આવેલ �ોસ્ડ ડીમાન્ડ �ાફટ ની િવગત 
 

અ.ન ં બ�ક નુ ંનામ ડીમાન્ડ �ાફટ ન ંઅન ેતારીખ ડીમાન્ડ �ાફટની રકમ (�!. મા)ં 
    

 
ઉપરોકત મુજબની ખરીદ �કંમત, જે ટેન્ડર ફોમર્માં દશાર્વેલ છે તે અગંેની હરા�ની શરતો વાંચ્યા, સમજ્યા બાદ મારા તરફથી 
સાદર કરવામાં આવેલ છે. જે મન ેઅમોને બધંનકતાર્ છે. 

 
 
 
સ્થળ: નવસારી        નામ: 
તારીખ:                                               સહી: 

                                             
 
 
 

�કંમત �!. ૧૫૦/- GSTIN: 24AAAGD1316F1Z6 

 

ટેન્ડર નંબર-  
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ઉભા વકૃ્ષોની હરા�થી વચેાણ માટનેુ ંટને્ડર 
 

સા.વ.ર�જ, વાસંદા  
સામા�ક વનીકરણ િવભાગ, નવસારી 

ફોન ન ં(૦૨૬૩૭) ૨૫૮૧૯૩ 
 

 

 
1. ઇ�રદાર/કપંની/વ્યિક્તનું નામ  :    

2. પ� વ્યવહારનુ ંસરનામ ુ   : 
3. સંપકર્ની િવગત ફોન નં.   : 

 મોબાઇલ નંબર    : 
4. પી.એ.એન.નબંર   : 
5. ઇ�રદારનો GST નંબર   :   
6. ઉભા વકૃ્ષોની ખરીદી માટનેી �કંમત       : 
 

અ.ન ં પ્લોટનુ ં
સ્થળ /નામ 

વકૃ્ષની 
સંખ્યા 

બ્લોક 
નંબર 

વકૃ્ષોની �ત પંચરાઉ 
ઇમારતી 
(ઘ.મી) 

જલાઉ     
 ( �કવ.) 

ઉભા વકૃ્ષોની ખરીદ �કંમત �! 

 ઇમારતી રકમ જલાઉ રકમ કુલ રકમ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯  ૧૦ 

૪ ભીનાર 
(ખડકાળા) 

૪૬ ૧ નીલગીરી, 
બ.ંબાવળ, 
સેવન,  

૧.૯૭૫ ૨.૦૦    

 

7. ટેન્ડર સાથ ેબીડવામાં આવેલ �ોસ્ડ ડીમાન્ડ �ાફટ ની િવગત 
 
અ.ન ં બ�ક નુ ંનામ ડીમાન્ડ �ાફટ ન ંઅન ેતારીખ ડીમાન્ડ �ાફટની રકમ (�!. મા)ં 
    

 
ઉપરોકત મુજબની ખરીદ �કંમત, જે ટેન્ડર ફોમર્માં દશાર્વેલ છે તે અગંેની હરા�ની શરતો વાંચ્યા, સમજ્યા બાદ મારા તરફથી 
સાદર કરવામાં આવેલ છે. જે મન ેઅમોને બધંનકતાર્ છે. 

 
 
 
સ્થળ: નવસારી       નામ: 
તારીખ:                                                  સહી: 
 
 
 
 
 
 

�કંમત �!. ૧૫૦/- GSTIN: 24AAAGD1316F1Z6 

 

ટેન્ડર નંબર-  
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ઉભા વકૃ્ષોની હરા�થી વચેાણ માટનેુ ંટને્ડર 
 

સા.વ.ર�જ, ચીખલી  
સામા�ક વનીકરણ િવભાગ, નવસારી 

ફોન ન ં(૦૨૬૩૭) ૨૫૮૧૯૩ 
 

 

 
1. ઇ�રદાર/કપંની/વ્યિક્તનું નામ  : 
2. પ� વ્યવહારનુ ંસરનામ ુ                              : 
3. સંપકર્ની િવગત ફોન નં                  : 

મોબાઇલ નંબર                  : 
4. પી.એ.એન.નબંર             : 
5.  ઇ�રદારનો GST નંબર   :   
6. ઉભા વકૃ્ષોની ખરીદી માટનેી �કંમત : 

 
અ.ન ં પ્લોટનુ ં

સ્થળ /નામ 
વકૃ્ષની 
સંખ્યા 

બ્લોક 
નંબર 

વકૃ્ષોની �ત પંચરાઉ 
ઇમારતી 
(ઘ.મી) 

જલાઉ      
( �કવ.) 

ઉભા વકૃ્ષોની ખરીદ �કંમત �! 

 ઇમારતી રકમ જલાઉ રકમ કુલ રકમ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯  ૧૦ 

૫ ભૈરવી 
�ામવન 
૨૦૦૭-

૦૮ 

૪૦૦ ૧ નીલગીરી, 
બ.ંબાવળ, 
 

૯.૨૭૦ ૯૩૯    

૪૦૦ ૨ ૮.૨૩૦ ૯૩૯    

૪૫૩ ૩ ૮.૯૮૭ ૧૮૮૧    

 
7.  ટેન્ડર સાથ ેબીડવામાં આવેલ �ોસ્ડ ડીમાન્ડ �ાફટ ની િવગત 

અ.ન ં બ�ક નુ ંનામ ડીમાન્ડ �ાફટ ન ંઅન ેતારીખ ડીમાન્ડ �ાફટની રકમ (�!. મા)ં 
    

 
ઉપરોકત મુજબની ખરીદ �કંમત, જે ટેન્ડર ફોમર્માં દશાર્વેલ છે તે અગંેની હરા�ની શરતો વાંચ્યા, સમજ્યા બાદ મારા તરફથી 
સાદર કરવામાં આવેલ છે. જે મન ેઅમોને બધંનકતાર્ છે. 

 
 
 
સ્થળ: નવસારી        નામ: 
તારીખ:                                                  સહી: 

 

�કંમત �!. ૧૫૦/- GSTIN: 24AAAGD1316F1Z6 

 

ટેન્ડર નંબર-  


