
 

    
   

 

    नािशक िज ाम य े िनवडणूक िवषयक लेखनसाम ी कवा भारत िनवडणूक आयोगाकडून 
घोिषत लोकसभा / िवधानसभा तसेच शासन िनदशानूसार नािशक िज ातील ई हीएम गोदामातील ई हीएम 
तपासणीसाठी अथवा इतर िनवडणूक ि येसाठी िज ातील लोकसभा अथवा िवधानसभा मतदारसंघाम य े
कवा िज हा िनवडणूक अिधकारी आदेश देतील या िठकाणी लेखनसाम ीचा पुरवठा करणेकरीता िनयु त 
अिभक य वर खालील अटी व शत  बंधनकारक राहतील. लेखनसाम ीचा पुरवठा कर याबाबत ई-िनिवदा दोन 
िलफाफे प दतीचा अवलंब क न सादर करावयाची आहे. ( थम तांि क िलफाफा व नंतर यापारी िलफाफा 
उघडला जाईल.) 

 िनिवदा फॉमची कमत . 3,000/- (अ री . तीन हजार मा ) व इसारा र कम . 50,000/- (अ री 
.प ास हजार मा ) mahatenders.gov.in या संकेत थळावर ऑनलाईन भरणे आव यक आहे.  

 GST न दणी मांक व न दणी माणप  आिण GST भरणा केलेचे अ ावत िववरणप े व मागील 2 
वष चे सेवाकर भर याचे िववरणप े  

 सन 2015-2016, 2016-2017 व 2017-2018 या आ थक वष चे आयकर िववरणप .  
 सन 2015-2016, 2016-2017 व 2017-18 या तीन वष चा . 5  ल  आ थक उलाढाल दशिवणारे 

मा यता ा त सनदी लेखा पिर काकडील माणीत केलेले ताळेबंद व नफा / तोटा िववरणप क. 
  माहे माच 2018 अखेर व तु व सेवा कर भरलेबाबत चे माणप  कवा चलनाची छाया कत त 
 पॅन काड  
 सं था न दणी माणप  (Shop Act registration certificate) अ यावत नूतिनकरणासह. 
 िनिवदा धारकास पूव या कामाचा अनुभव अस यास याचे माणप . 
 कुठ याही शासकीय िनमशासकीय िवभाग / काय लयाचे कामा या का या यादीत समािव ट न 

केलेबाबत शपथ प  तसेच भारतीय दंड संिहते या कोण याही  कलमा वये िश ा झाली नस याचे 
शपथप . 

 िनिवदा फॉम या अटी शत  व िनिवदा फॉम सोबतचे त ते यके पानांवर सही िश यासह आिण सव 
सा ांिकत केले या ती ऑन लाईन िनिवदा भर या या आद या िदवशी वत: उपिज हा िनवडणूक 
अिधकारी, नािशक यांचे काय लयात जमा करा यात. 

 

िटप:- वरील दो ही िलफाफे ऑनलाईन सादर करावयाचे आहेत. BOQ सह अटी व शत  
http://mahatenders.gov.in या संकेत थळावर उपल ध आहेत. 
 

  िनिवदेम य े यापारी िलफा यात येक बाबीचा एकच दर सु प टपणे नमुद करावा. कोणतीही 
खाडाखोड असू नय.े एकापे ा जा त दर नमुद क न नयेत. जर एकापे ा जा त दर नमुद केले तर या िनिवदेतील 
कोण याही दराचा िवचार केला जाणार नाही. 
 

 या िनिवदेत नमूद के या यितिर त िनिवदा धारकामाफत कोण याही अटी व शत  मा य कर यात येणार 
नाही. 
 

  िनिवदाधारकास कोण याही राजिकय प /उमेदवार/संघटना यांचेशी  संबंध ठेवता येणार नाही.  तसेच 
िनिवदे ारे जे शासकीय काम देणेत येईल व संबंिधत कागदप े दे यात यतेील याबाबत पूणत: गु तेची हमी ावी 
लागेल. 
 



  िनिवदाधारकास  िनिवदेसंबंधी  अटी  व  शत  मा य  असलेबाबत  . 500/- या   टॅ पपेपरवर 
ित ाप  क न दयावे लागेल. ित ाप ाचा नमुना िनिवदा अज सोबत दे यात येईल. 

 
  िनिवदेसोबत सादर कर यात आलेले सव छायांिकत माणप  सा ांिकत केलेले असावेत. 

 
  िनिवदाधारकांनी सादर केले या बाबिनहाय दरापैंकी सव िधक कमी दर मा य करणेत येईल. तथािप 

याम य ेकामा या गणुव ेचा, िनिवदाधारकां या कामाबाबतचा पुव नुभव व सवसाधारण कामाबाबतची पत यांचा 
देखील िवचार करणेत येईल. 
 

  िनिवदा ही िज हा तरावर सादर कर यात आली अस याने िनिवदाधारकास िनवडणूकीसंदभ तील 
िज हा तरावरील सव कामे दे यात यतेील.  तथािप, तालुका तरावरील कामांकरीता िज हा तरावरील मंजूर दर 
लाग ूराहतील.   
 

िनिवदा मंजूरीनंतर ठेकेदारास दे यात आलेले काम याचेकडून िवहीत कालावधीत व उ म गुणव ेने 
होणे गरजेचे आहे.  िदले या कामाची गुणव ा राख यात वा िवहीत कालावधीत काम पुण क यात ठेकेदार 
अयश वी होत अस याचे िनदशनास आ यास सदर काम दसु या ठेकेदाराकडून क न घे यात येईल व याबाबत 
िज हािधकारी िन चत करतील अशी भरपाई र कम ठेकेदारास भरावी लागेल.  अशी घटना तीन वेळा घड यास 
ठेकेदारास का या यादीत टाकणेत येईल. 
 

  ठेकेदारास िज हािधकारी व िज हा िनवडणूक अिधकारी यांचेकडून कोण याही कारची अ ीम 
(ऍ़ड हा स) र कम िदली जाणार नाही. 
 

  िनिवदा वकारणे अथवा नाकार याचा संपूण अिधकार हा िज हािधकारी व िज हा िनवडणूक 
अिधकारी यांनी राखून ठेवला आहे.  थम वेळेस अ प ितसाद िमळा यास हणजेच कमीत कमी 3 ा  िनिवदा 

ा त झा या नसतील तर पु हा 7 िदवसाकंरीता मुदतवाढ दे यात येईल. देान वेळेस मुदतवाढ िद यानंतर ा त 
िनिवदेतून िनवड ि या पूण कर यात येईल. 
 

  िनिवदा मंजूर झा यानंतर िविवदा धारकास कामा या अंदािजत रकमे या 10% अनामत रकमेचा 
िडमांड ा ट या काय लयास जमा करावा लागेल.  बयाना र कम व सुर ा अनामत रकमेवर कोणतेही याज देय 
होणार नाही. 
 

िनिवदा वकार याचा अथवा नाकार याचा तसेच िनिवदेतील अटी / शत  म य ेबदल कर याचा व 
कोणतेही करण न देता िनिवदा र  कर याचा अिधकार मा. िज हािधकारी व िज हा िनवडणूक अिधकारी, नािशक 
यांनी राखून ठेवले आहे. 
 

िनिवदा मंजूर झा यानंतर िनिवदा धारकास ता काळ करारनामा र कम पय े 500/- या मु ांक 
टॅ पवर क न ावा लागेल.  व कामा या अंदािजत रकमे या 10% सुर ा अनामत र कम उप िज हा िनवडणूक 

अिधकारी, नािशक यां या काय लयात िड.िड. ने भरावी लागेल.  यािशवाय काय रंभ आदेश िनगत केले जाणार 
नाही. 
 

 सावजिनक  बांधकाम िवभाग यांचेकडील शासन िनणय मांक सीएटी /2018/ . .127/इमा-
2, िद. 28 नो हबर, 2018,  2) उ ोग ऊज  व कामगार िवभाग यांचेकडील  शासन िनणय मांक : भांखस -
2014/ . .82/भाग-III/उ ोग-4, िद. 01 िडसबर, 2016 व 3) िव  िवभाग, शासन पिरप क मांक संकीण 
2018/ . .144/2018/कोषा शा-5, िद. 28 स टबर, 2018 मधील सुचना िनिवदाधारकास  बंधनकारक असुन 
यानुसार िविवध कर कपात कर याची कायवाही कर यात येईल.  आयकर खा याने आयकर अथवा याजाची 
कवा दो हीही मागणी के यास याची भरपाई िनिवदाधारकास करावी लागेल. 

 

िनिवदेम य ेमंजूर केलेले दर सव समावेशक असावे.  याबाबत इतर कोणतीही वेगळी भरपाई / कर 
िदली जाणार नाही.  मंजूर केले या िनिवदेतील दराम य ेकुठ याही पिर थतीत वाढ केली जाणार नाही. 
 



िज ात / िज ाबाहे न सामान वाहतूक करतानंा पडणारा पथकर िनिवदाधारकास भरावा लागेल.  
िनिवदा फॉम िबनचकू भरणे आव यक आहे.  नमूद करावयाचे दर हे अंकी व अ री अशा दो ही प दतीने मराठी / 
इं जी या पैकी एका भाषेत िलिहणे आव यक आहे. अंकी व अ री दराम य े तफावत असलयास जो दर कमी 
असेल तो गृहीतक धर यात येईल.  दर हे भरतीय पयाम य ेनमूद करणे आव यक आहे. 
 

िनिवदा धारकाने िनिवदेत नमूद केले या अटी / शत  िनयम या यितिर त वत:ची कोणतीही अट 
िनिवदेत समािव ट क  नये.  अशा प दती या सशत िनिवदा िवचारात घेत या जाणार नाहीत. 
 

िनिवदा ि ये या दर यान कवा िनिवदा वकृती नंतर कोणतेही िववाद उ भव यास मा. 
िज हािधकारी व िज हा िनवडणूक अिधकारी नािशक याचंा िनणय अंितम राहील व सव ना बंधनकारक राहील. 
 

ठेकेदारास िबलापोटी ावयाची र कम ही शासनाकडून िनधी ा त झा यानंतरच अदा करणेत येईल.  
काही कारणा तव र कम िमळ यास िवलंब झाला तरी याची मूळ र कमच अदा करणेत यईेल यावर कोणतेही 
याज िदले जाणार नाही. 

 

लेखा पिर णातील संपूण वसूली ठेकेदारास देणे बंधणकारक राहील. 
 

िनिवदा धारकास िविहत केले या मुदतीत काम पूण करावे लागेल. या बाबतीत तो असमथ ठर यास 
दसु या ठेकेदाराकून काम क न घे यात येईल व यासाठी होणार जादा खच मूळ ठेकेदाराकून वसूल कर यात 
येईल.  या िशवाय याची बयाना व सुर ा अनामत ज त कर यात येईल. 
 

िनिवदा दर यान कुठलेही कायदे िवषयक वाद / िववाद उ भव यास नािशक िज हा कोट चे 
काय े ातच राहतील. 
 

  िनिवदा मंजूर झा यापासून एक वष  पावेतो िज हािधकारी / ािधकृत अिधकारी यांनी सांिगत या 
माणे पुरेशा माणात व वेळेत लेखन साम ी उपल ध क न देणे बंधनकारक राहीन. 

 

 िनिवदा धारकास या काय लयाने सूचना िदले माणे अथवा िनवडणूक िनणय अिधकारी यांनी िनदिशत  
केले या व वेळेत मागणी माणे, लेखन साम ीचा पुरवठा  करावा लागेल. 
 

कामा या अंदािजत र कमेत वाढ कवा घट होऊ शकेल, याबाबतचे सव अिधकार िज हािधकारी व 
िज हा िनवडणुक अिधकारी, नािशक यांना राहतील. 
 

सदर िनिवदेचा कालावधी हा िदनांक  31/ 12/2019 पयत राहील. 
 

वरील सव अटी व शत  मी पुण वाच या असून या मला तंतोतंत मा य आहेत. 
 
 
           िनिवदाधारकाची सही 
                   रबर टँ पसह  



  ित, 
मा. िज हािधकारी व िज हािनवडणूक अिधकारी, नािशक 

 
    मी या ारे लोकसभा/िवधानसभा सावि क िनवडणूक-2019 करीता नािशक िज ातील 
15 िवधानसभा मतदारसंघात     सोबत जोड या माणे यापारी व 
तांि क िलफा यात माझी िनिवदा सादर करीत आहे. 
  िनवेदेतील सव अटी व शत  मला मा य असून यांस मी बांधील आहे. 

 

मी ---------------------------------------------वय वष -------------- राहणार ----------- या 
स य ित ा प ा दारे िलहून देतो की, मी ----------------- या फमचा/ कंपनीचा मालक असून -----------
------------ या कामासाठी िनिवदा सादर करीत आहे. या िनिवदे या िलफाफा .१ म ये जी कागदप े 
सादर केली आहेत ती खरी, बरोबर व पूण आहेत, याम ये कोण याही ुटी, चुका नाहीत, याची मी खा ी 
केलेली असून असे शपथपूवक खालील अटी व शथ सह मा य करीत आहे. या कागदप ांम ये काही 
चुकीची , िदशाभूल करणारी, खोटी व तसेच अपूण मािहती आढळ यास मी भारतीय दंडसंिहता अंतगत 
कायदेशीर कायवाहीस पा  राहीन. 

1. जर कं ाट कालावधीदर यान, मी, मा या काय लयाने कवा मा या कमचा-यांनी िज हा िनवडणुक 
काय लय, िज हािधकारी काय लय, नािशक यांना कोणतीही खोटी मािहती कवा देयकासमवेत तसेच 
प यवहारात खोटी / बनावट सािह य खरेदीची कागदप े सादर केली अस यास, मी भारतीय दंडसंिहता 
अंतगत कायदेशीर कायवाहीस पा  राहीन.  

२. जर कं ाट कालावधीदर यान आिण काम समा ती नंतर, अंितम देयक दे या या तारखेपयत सादर 
केलेले कोणतेही कागदप े खोटी / बनावट कवा फसवी आढळ यास, मी भारतीय दंडसंिहता अंतगत 
कायदेशीर कायवाहीस पा  राहीन. 

३. जर काम समा तीनंतर दोष दािय व कालावधी दर यान कवा यानंतर कोण याही वेळी, कोणतीही 
मािहती कवा कागदप े खोटी/बनावट, फसवी कवा िदशाभूल करणारी आढळ यास, मी भारतीय 
दंडसंिहता अंतगत कायदेशीर कायवाहीस पा  राहीन. 

 

         

1) िनिवदा यांकडून दाखल कर यात आले या या सं था / उ ोगाचे नांव व प ा:- ------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) िनिवदाधारकाचे संपूण नांव व प ा --------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

दरु वनी मांक:-     मोबाईल मांक:- 

2 सा ीदार 

1.------------------------------------------- रा.---------------------------( वा री) 

2.------------------------------------------- रा.---------------------------( वा री) 



 

अ. . तपशील :  

1 िनिवदा धारकाचे / फमचे नांव, प ा व दरु वनी मांक 
  

2 इसारा र कम पये  50,000/- चा  व िनिवदा कमत 
. 3,000/- www.mahatenders.gov.in या 

संकेत थळावर ऑनलाईन भरणेत आली आहे काय 

:  

3 GST न दणी माकं व न दणी माणप  आिण GST 
भरणा केलेचे अ ावत िववरणप े व मागील 2 वष चे 
सेवाकर भर याचे िववरणप े  

:  

 
4 सन 2015-2016, 2016-2017 व 2017-2018 या 

तीन आ थक वष चे आयकर (Income Tax) िनपटारा 
माणप , ताळेबंद व िववरणप  जोडले आहे काय 

:  

5 सन 2015-2016, 2016-2017 व 2017-18 या तीन 
वष चा . 5  ल  आ थक उलाढाल दशिवणारे मा यता 

ा त सनदी लेखा पिर काकडील माणीत केलेले 
ताळेबंद व नफा / तोटा िववरणप क. 

: 
 

6 िदनांक 31/03/2018 अखेरचे यवसाय कर िनपटारा 
माणप  व मांक  

: 
 

7 पॅन काड : 
 

8 सं था न दणी माणप  (Shop Act registration 
certificate) 

: 
 

9 िनिवदा धारकास पूव या कामाचा अनुभव अस यास 
याचे माणप . 

:  

10 
 

िनिवदा फॉम या अटी व शत  व िनिवदा फॉम सोबतचे 
त ते येक पानांवर सही िश यासह आिण सव 
सा ांिकत केले या ती ऑन लाईन िनिवदा भर या या 
आद या िदवशी वत: उपिज हा िनवडणूक अिधकारी, 
नािशक याचें काय लयात जमा करा यात. 

: 
 

11 सािह य उपल धते बाबतची मािहती व ं पणे सोबत 
जोडावी. 

 
 

12 िनिवदेमधील अटी व शत  मा य असलेबाबत .500/- 
या टँ पवर ित ाप . 

 
 

िटप:- जे िनिवदाधारक लखोटा-I मधील बाब ची पुतता करतील यांचाच लखोटा-2 उघड यात येईल. दो ही लखोटे वेगवेगळे 
असावेत व ते एका सीलबंद लखो ात ठेवावेत. 
 
 
 
िदनांक           / 01/2019       वा री 
िठकाण :         नांव    
         (                                  ) 
              िश का  



            

 

 
 

अ. . 
अंदािजत 

मागणी 
तपशील 

खालील 

सं येसाठीचा दर 
दर 

1 1000 जे बो टॅपलर  कांगा  (HP45) तीनग   

2 1000 मेडीयम टॅपलर कांगा  (नं.10) तीनग   

3 1000 टॅपलर िपन जे बो साईज (कांगा  ) (24x6) तीनग   

4 1000 टॅपलर िपन मेडीयम साईज (कांगा ) नं.10 तीनग   

5 1000 कटर मोठे  तीनग   

6 1000 कटर छोटे  तीनग   

7 10 िकलो रबर बँड मोठी साईज (4 इंची) तीिकलो   

8 11 िकलो रबर बँड लहान साईज (2 इंची) तीिकलो   

9 12 िकलो नायलॉन रबर बँड (3 इंची) तीिकलो   

10 200 झेरॉ स पेपर A4 साईज  तीिरम   

11 200 झेरॉ स पेपर िलगल साईज  तीिरम   

12 200 फॅ स रोल मोठी साईज  तीनग   

13 250 कॅल यलेुटर मोठे (Casio)  तीनग   

14 250 कॅल यलेुटर छोटे (Casio)  तीनग   

15 250 कॅल यलेुटर मोठे (Citizen)  तीनग   

16 250 कॅल यलेुटर छोटे (Citizen)  तीनग   

17 250 बॉ स फाईल ( लॅ टक)  तीनग   

18 250 बॉ स फाईल (पु ा)  तीनग   

19 250 बॉ स फाईल (रे ज ग)  तीनग   

20 250 बॉ स फाईल ( ग)  तीनग   

21 500 पंच ग मिशन मोठी साईज (नं.500) तीनग   

22 500 पंच ग मिशन छोटी साईज (नं.280) तीनग   

23 100 हाईलायटर पेन तीनग   

24 5000 सेलो पेन  तीनग   

25 5000 ऍ़डजेल पेन तीनग   

26 500 केच पेन बॉ स (कॅमल) तीनग   

27 100 माकर पेन (कॅमल)  तीनग   

28 100 O.H.P. माकर पेन   तीनग   

29 500 हॉईटनर (कोरेस)  तीनग   

30 500 फे ही टीक  तीनग   

31 500 पायरल डायरी मोठी  तीनग   

32 500 पायरल डायरी छोटी  तीनग   



अ. . 
अंदािजत 

मागणी 
तपशील 

खालील 

सं येसाठीचा दर 
दर 

33 300 टेनो डायरी  तीनग   

34 300 नोट ग पॅड  तीनग   

35 500 लॅ टीक े 12’’x 18’’ तीनग   

36 50 कॉिलन मोठी साईज  तीनग   

37 20 म े शनर  तीनग   

38 20 िफनेल बॉटल स ी कंपनी 1िलटीर बॉटल तीनग   

39 25 हाईट नॅपिकन 1 फुट बाय 11/2 फुट तीनग   

40 100 टोचा लाकडी तीनग   

41 1000 टॅग बंडल (1000 नग) नायलॉन तीबंडल   

42 1000 हाईट लेस बंडल (1000 नग) नायलॉन तीबंडल   

43 200 रिज टर 1 वॉयर (फुल साईज) तीनग   

44 200 रिज टर 2 वॉयर (फुल साईज) तीनग   

45 200 रिज टर 3 वॉयर (फुल साईज) तीनग   

46 200 फुट प ी (कॅमल)  ◌ॅ टीक  तीनग   

47 200 फुट प ी टील  तीनग   

48 250 टाचणी बॉ स  तीबॉ स   

49 200 कोरस काबन पेटी Blue तीनग   

50 100 से टी िपन बॉ स (1000 नग) तीबॉ स   

51 500 टॅ प पॅड मोठी साईज (कॅमल) तीनग   

52 500 टॅ प पॅड लहान साईज (कॅमल) तीनग   

53 100 इंक बॉटल ( पॅ प पॅड) (कॅमल) तीनग   

54 250 पेशील बॉ स (अ सरा)  तीबॉ स   

55 250 खोड रबर (अ सरा 20 नग) तीबॉ स   

56 500 गम बॉटल कॅमल 50ml तीनग   

57 500 सेलो टेप मोठी साईज 1 इंच तीनग   

58 200 सेलो टेप लहान साईज 1/2 इंच तीनग   

59 200 सेलो टेप मोठी साईज ाऊन 2 इंच तीनग   

60 200 िट को टेप  तीनग   

61 200 कॉटन टेप तीनग   

62 200 M.O. टेप तीनग   

63 200 सेलो टेप कटर लॅ टक  तीनग   

64 200 सेलो टेप कटर लोखंडी  तीनग   

65 200 सेलो टेप िड पसर तीनग   

66 500 इ होलेप ाऊन मोठी साईज (11x5) तीशेकडा   

67 500 इ होलेप ाऊन मेडीयम साईज (9 1/2x4 1/2) तीशेकडा   



अ. . 
अंदािजत 

मागणी 
तपशील 

खालील 

सं येसाठीचा दर 
दर 

68 500 इ होलेप ाऊन A4 साईज  तीशेकडा   

69 500 इ होलेप ाऊन िलगल साईज तीशेकडा   

70 100 पाईक गाड मोठी साईज तीनग   

71 100 पाईक गाड लहान साईज तीनग   

72 1000 फोिलओ 2 लॅप तीनग   

73 50 टपाल फोिलओ 4 लॅप तीनग   

74 100 कुलुप लहान / मोठे तीनग   

75 10 C.D. बॉ स 100 सीडी सोनी तीबॉ स   

76 10 D.V.D. बॉ स 100 डी हीडी सोनी तीबॉ स   

77 1000 C.D. क हर तीशेकडा   

78 100 लॅ टीक प ी अे 4 साईज तीनग   

79 100 लॅ टीक प ी फाईल िलगल साईज तीनग   

80 100 लॅ टीक ा सफर स शीट तीनग   

81 25 ड टर तीनग   

82 500 थम कॉल तीनग   

83 100 फे हीकॉल (250 ॅम) तीनग   

84 75 फे हीकॉल (500 ॅम) तीनग   

85 50 फे हीकॉल (1000 ॅम) तीनग   

86 50 बकेट लॅ टक  तीनग   

87 1000 जाड दोरा बंडल  तीबंडल   

88 1000 िसल ग हॅ स बॉ स (10 नगाचा एक बॉ स) तीबॉ स   

89 50 लॅ टक कंटेनर  तीनग   

90 1000 मेनब ी मोठी साईज (10 नगाचा एक बॉ स) तीबॉ स   

91 50 िरमोट बेल  तीनग   

92 100 टे टर  तीनग   

93 4000 1 1/2 इंच जाडीची तार तीबंडल   

94 1000 खडू बॉ स हाईट तीबॉ स   

95 1000 टीक पॅड कलर तीबॉ स   

96 1000 सुतळी बंडल तीिकलो   

97 500 मतदान क ाचे कंपाटमट तीनग  

98 1000 ॉईंग िपन तीपॅकेट  

99 4000 आगपेटी तीबॉ स  

100 500 झाडू तीनग  

101 500 खराटा तीनग  

102 100 डेटॉल बॉटल 200ml तीनग  



अ. . 
अंदािजत 

मागणी 
तपशील 

खालील 

सं येसाठीचा दर 
दर 

103 100 चुना फ की पावडर तीिकलो  

104 5000 गनी बॅग तीनग  

105 5000 कापडी िपशवी 2फुटx3फुट तीनग  

106 5000 पंज डबी तीनग  

107 5000 चांभारी िखळे तीपाकीट  

108 5000 सुई (जाड मोठी) तीनग  

109 5000 दामण तीनग  

110 5000 ाऊन पेपर मोठी साईज तीनग  

111 5000 काडशीट पेपर तीनग  

 
 

 
िठकाण-  
िदनांक-                                                                                  (िनिवदाधारकाची सही) 

       


		2019-01-08T10:30:25+0530
	Maharashtra
	Pradnya Ramesh Misal




