اشتہار نیالمی تمباکو پتا
پاکستان تمباکو بورڈ درجہ ذیل اضالع میں واقع تمباکو کے خریداری کے تمام مراکز پر دوران
خریداری بنڈلوں سے گرے ہوئے پتوں کی نیالمی کرے گا۔خواہش مند حضرات جو گرے ہوئے پتے
)(Spilled Over Leafاکٹھا کرنے کا تجربہ رکھتے ہوں کو نیالم عام میں شرکت کیلئے مطلع کیا
جاتا ہے -نیالمی کے مقامات ،وقت اور تاریخ درجہ ذیل ہیں-

نام ضلع

نیالمی مقام

وقت

تاریخ

صوابی

تمباکو ریسرچ سٹیشن خان گڑھی
مردان
ایضا-ایضا-دفتر تمباکوماڈل فارم امبیال
بونیر
تمباکو ریسرچ سب سٹیشن
مانسہرہ

صبح  01بجے

 24جون 2001

صبح  00بجے
دن  00بجے
صبح  01بجے

 24جون 2001
 24جون 2001
 25جون 2001

صبح  01بجے

 26جون 2001

مردان
چارسدہ
بونیر
مانسہرہ
.0
.0
.3

.4
.5
.6
.7
.8
.9

نیالمی میں حصہ لینے کیلئےمبلغ  01ہزار روپے قابل واپسی زر ضمانت بولی کیلئے مقررہ
وقت سےآدھا گھنٹہ پہلے تک جمع کرنا ہوگا-
کامیاب بولی دہندہ موقع پر بولی کا  0/4حصہ رقم جمع کرنے کا پابند ہوگا -اور بقایا  3/4حصہ
رقم  01دن کے اندر جمع کرنے کا پابند ہو گا -ناکامی کی صورت میں زر ضمانت اور جمع
شدہ رقم ضبط کی جائے گی-
خریداری کے دوران زمیندار کے بنڈل سے گرے ہوئے پتے متعلقہ زمیندار کی ملکیت ہیں-
اگرکسی وجہ سے وہ نہ اٹھائےتو ٹھیکیدار گرے ہوئے پتے اٹھانے کا مجاز ہے -ٹھیکیدار یا اُس
کے مزدور اپنا منافع بڑھانے کیلئے زبردستی پتے نہیں گرائیں گے -خالف ورزی کی صورت
میں ٹھیکہ منسوخ کیا جائے گا اور جمع شدہ رقم اور پتا بحق تمباکو بورڈ ضبط کیا جائے گا۔
کامیاب بولی دہندہ پاکستان تمباکو بورڈ کے ساتھ ایگریمنٹ دستخط کرے گا۔اور اپنی بولی کا
 10%بطور انکم ٹیکس نیالمی کے اختتام پر جمع کرانا ہوگا۔
اگر ٹھیکیدار کسی بھی وجہ سے پتا ا کھٹا کرنے میں ناکام رہا تو بورڈ ایگریمنٹ میں کوئی
ترمیم نہیں کریگا اور اس سلسے میں نہ ہی کوئی رقم واپس کرنے کا پابند ہوگا۔ ٹھیکدار کو کوئی
اختیار نہیں ہوگا کہ وہ نقصان کا ازالہ پاکستان تمباکو بورڈ سے مانگے۔
اگر ٹھیکیدار خود یا کاشتکاران ،ڈیلران یا انڈسٹری کے ذریعے ایسے حاالت پیدا کرنے کی
کوشش کرے جو بورڈ کے مفادات کے خالف ہو تو چیئرمین پاکستان تمباکو بورڈ ٹھیکہ منسوخ
کرنے کا مجاز ہوگا۔
ٹھیکہ ناکامی/منسوخی کی صورت میں بالترتیب2,1اور3جوالئی کو دوبارہ منعقدہوگا اور اسی
دن تمام بولی دہندگان کے سامنے اعالن بھی کر دیا جائے گا۔
نیالم عام مخصوص نیالم کمیٹی کی نگرانی میں صاف وشفاف اور آزادانہ ماحول میں منعقد کرایا
جائیگا۔
چیئرمین پاکستان تمباکو بورڈ تمام پیشکشونکو منظوری سے پہلے کسی بھی مرحلے پر مسترد
کرنے اور نیالم عام دوبارہ منعقد کرنے کا حق رکھتا ہے۔

پاکستان تمباکو بورڈ
ڈپٹی ڈائریکٹر مارکیٹنگ
 -46بی آفس انکلیو فیز  5حیات آباد پشاور 091-9217833
تمباکو ریسرچ سٹیشن خان گڑھی مردان 0937-509504

