सामा य शासन िवभाग .1
िज हा प रषद, सोलापूर
जा. .िजपसो/सा व-1/काया-14/ . ं .62/2016/17 सोलापरू द. 14/11/2017

िनिवदा सच
ु ना
डसबर 2017 म ये होणा या िज हा प रषद

डा व सां कृ#तक

पध&चे वेळेस

उपि थत सव+ मा,यवर, अ/धकार0 व कम+चार0 यांना आव3यक जेवण, ना3ता, चहा परु 5वणेकामी मोहोरबंद
7लफाफाम ये दरप:क माग5वणेत येत आहे. इ>छुक परु वठाधारकांनी दर व इतर सव+ समावेAक कर सेवा
कर/मु यवधCत कर यांचा तपशीलवार उ लेख कFनच दर प:के या काया+लयास सादर करावी
खाल ल माणे जेवण खरे द चे दरप$के माग वणेत येत आहे.
अ. ं
1

तपशील

दर

,त -लेट

जेवण (दोन सक
ु 2 भाजी- प,नर ट4का, पातळ भाजी-7म4स 8हे ज, पापड,
कोशींबीर, लोणचे, 4 चपाती, भात, वरण,7शरा)
फायबर Gलेटम ये बफे प दतीने वाटप करणे बंधनकारक.

2

ना<ता प हला दवस-पोहे / दस
ु रा दवस उ-पीट

3

चहा

4

बस?याक@रता

5

जेवणाक@रता

6

आव<यक जागेसह/मंडप भाडे

,त दवस/ ती खुचA भाडे
ती दवस/ ती टे बल भाडे

सदरची दरप:के हे Iद. 24/11/2017 रोजी सांयकाळी 5.00 वाजेपयLत पोहोचतील अशा बेताने
बंद 7लफाMयातन
ु पाठवावे व 7लफाMयावर C डा Dपधा जेवण/अFपोपहार दरप$के असा

पNट अAरात

उ लेख करावा.
कोणतेह0 कारण न दे ता कोणतेह0 दरप:के ि वकारOयाचे वा नाकारOयाचे अ/धकार मा.उपमP
ु य
काय+कार0 अ/धकार0 (Rशासन) िज.प सोलापरू यांचेकडे राखून ठे वले आहे त.

सहाGयक

शासन अHधकार

उपम.ु का.अ ( )

सह ***/-

सा. . व-1 िज.प सोलापरू

िज.प सोलापरू

उपमJ
ु य कायकार अHधकार ( शा.)
िजFहा प@रषद, सोलापरू

Rत - 1) काया+लयीन नोट0स बोडा+वर.
2) ई-मेल आय.ट0 सेल -िज हा प रषद सोलापरू या सांके#तक

थळावर R7स द0साठW

सामा य शासन िवभाग .1
िज हा प रषद, सोलापूर
जा. .िजपसो/सा व-1/काया-14/ . ं .62/2015/17 सोलापरू द. 14/11/2017

िनिवदा सच
ु ना
सन 2017-2018 आयोिजत िज हा प रषद
तYZयाम ये नमद
ू केलेले

डा व सां कृ#तक

पध&कर0ता खाल0ल

[डा साIहZय खरे द0 करावयाचे असलेने मोहोरबंद 7लफाफाम ये दरप:क

माग5वणेत येत आहे. इ>छुक परु वठाधारकांनी दर व इतर सव+ समावेAक कर सेवा कर/मु यवधCत कर
यांचा तपशीलवार उ लेख कFनच दर प:के या काया+लयास सादर करावी
खाल ल माणे C डा Dपधा अनष
ु Hं गक दरप$के माग वणेत येत आहे .
अ. ं

तपशील

आव<यक नग

1

टे #नस बॉल

20

2

केट बॅट

02

3
4

बॅड7मंटन रॅकेट सेट

दर

,त नग/सेट

02

कोर बक
ु

2

5

टे बल टे #नस बॉल

6

बॅड7मंटन शटल बॉYस

7

बु द0बळ पट

02

8

कॅरम बोड+

02

9

लोखंडी गोळा

02

12
4 सेट

सदरची दरप:के हे Iद. 24/11/2017 रोजी सांयकाळी 5.00 वाजेपयLत पोहोचतील अशा बेताने
बंद 7लफाMयातन
ु पाठवावे व 7लफाMयावर C डा सा हNय दरप$के असा

पNट अAरात उ लेख करावा.

कोणतेह0 कारण न दे ता कोणतेह0 दरप:के ि वकारOयाचे वा नाकारOयाचे अ/धकार मा.उपमP
ु य
काय+कार0 अ/धकार0 (Rशासन) िज.प सोलापरू यांचेकडे राखून ठे वले आहे त.

सहाGयक

शासन अHधकार

उपम.ु का.अ ( )

सह ***/-

सा. . व-1 िज.प सोलापरू

िज.प सोलापरू

उपमJ
ु य कायकार अHधकार ( शा.)
िजFहा प@रषद, सोलापरू

Rत - 1) काया+लयीन नोट0स बोडा+वर.
2) ई-मेल आय.ट0 सेल -िज हा प रषद सोलापरू या सांके#तक

थळावर R7स द0साठW

सामा य शासन िवभाग .1
िज हा प रषद, सोलापूर
जा. .िजपसो/सा व-1/काया-14/ . ं .62/2014/17 सोलापरू द. 14/11/2017

िनिवदा सच
ु ना
सन

2017-2018

आयोिजत

िज हा

प रषद

डा

व

सां कृ#तक

पध&मधील

5वजेता/उप5वजेता, 5वशेष काम/गर0/कला यांना मान/च,ह दे णेक रता आव3यक ^ॉफ[/7शल ्ड, मेडॉल खरे द0
करावयाचे असलेने मोहोरबंद 7लफाफाम ये दरप:क माग5वणेत येत आहे. इ>छुक परु वठाधारकांनी दर व
इतर सव+ समावेAक कर सेवा कर/मु यवधCत कर यांचा तपशीलवार उ लेख कFनच दर प:के या
काया+लयास सादर करावी
खाल ल माणे C डा Dपधा अनष
ु Hं गक दरप$के माग वणेत येत आहे .
अ. ं
1

तपशील

आव<यक नग

7शFड/Oॉफ2 मोठया आकाराचे

,त नग/सेट

04

फायबर `लास /गो डन 5Rंटेड सह
2

दर

7शFड/Oॉफ2 लहान आकाराचे

85

फायबर `लास /गो डन 5Rंटेड सह

सदरची दरप:के हे Iद. 24/11/2017 रोजी सांयकाळी 5.00 वाजेपयLत पोहोचतील अशा बेताने
बंद 7लफाMयातन
ु पाठवावे व 7लफाMयावर 7शFड/Oॉफ2 खरे द दरप$के असा

पNट अAरात उ लेख करावा.

कोणतेह0 कारण न दे ता कोणतेह0 दरप:के ि वकारOयाचे वा नाकारOयाचे अ/धकार मा.उपमP
ु य
काय+कार0 अ/धकार0 (Rशासन) िज.प सोलापरू यांचेकडे राखून ठे वले आहे त.
सहाGयक

शासन अHधकार

उपम.ु का.अ ( )

सह ***/-

सा. . व-1 िज.प सोलापरू

िज.प सोलापरू

उपमJ
ु य कायकार अHधकार ( शा.)
िजFहा प@रषद, सोलापरू

Rत - 1) काया+लयीन नोट0स बोडा+वर.
2) ई-मेल आय.ट0 सेल -िज हा प रषद सोलापरू या सांके#तक

थळावर R7स द0साठW

सामा य शासन िवभाग .1
िज हा प रषद, सोलापूर
जा. .िजपसो/सा व-1/काया-14/ . ं .62/2013/17 सोलापरू द. 14/11/2017

िनिवदा सच
ु ना
सन

2017-2018

आयोिजत

िज हा

प रषद

डा

व

सां कृ#तक

पध&मधील

5वजेता/उप5वजेता, 5वशेष काम/गर0/कला यांना दयावयाचे Rश तीप: छपाई करणेक रता मोहोरबंद
7लफाफाम ये दरप:क माग5वणेत येत आहे. इ>छुक परु वठाधारकांनी दर व इतर सव+ समावेAक कर सेवा
कर/मु यवधCत कर यांचा तपशीलवार उ लेख कFनच दर प:के या काया+लयास सादर करावी
खाल ल माणे C डा Dपधा अनष
ु Hं गक दरप$के माग वणेत येत आहे .
अ. ं

तपशील

1

मेटॅल क काड

2

जेवण कूपन व ना<ता कुपन छपाई

आव<यक नग

शDतीप$

दर

,त नग/सेट

290
3000

सदरची दरप:के हे Iद. 24/11/2017 रोजी सांयकाळी 5.00 वाजेपयLत पोहोचतील अशा बेताने
बंद 7लफाMयातन
ु पाठवावे व 7लफाMयावर

शDतीप$ व कूपन छपाई दरप$के असा

पNट अAरात उ लेख

करावा.
कोणतेह0 कारण न दे ता कोणतेह0 दरप:के ि वकारOयाचे वा नाकारOयाचे अ/धकार मा.उपमP
ु य
काय+कार0 अ/धकार0 (Rशासन) िज.प सोलापरू यांचेकडे राखून ठे वले आहे त.

सहाGयक

शासन अHधकार

उपम.ु का.अ ( )

सह ***/-

सा. . व-1 िज.प सोलापरू

िज.प सोलापरू

उपमJ
ु य कायकार अHधकार ( शा.)
िजFहा प@रषद, सोलापरू

Rत - 1) काया+लयीन नोट0स बोडा+वर.
2) ई-मेल आय.ट0 सेल -िज हा प रषद सोलापरू या सांके#तक

थळावर R7स द0साठW

सामा य शासन िवभाग .1
िज हा प रषद, सोलापूर
जा. .िजपसो/सा व-1/काया-14/ . ं .62/2012/17 सोलापरू द. 14/11/2017

िनिवदा सच
ु ना
सन 2017-2018 आयोिजत िज हा प रषद

डा व सां कृ#तक

पध&>या उcघाटन व

पा रतो5षक 5वतरण समारं भा>या #नमं:ण पf:का छपाई करावयाचे असलेने मोहोरबंद 7लफाफाम ये
दरप:क

माग5वणेत

येत

आहे .

इ>छुक

परु वठाधारकांनी

दर

व

इतर सव+ समावेAक

कर

सेवा

कर/मु यवधCत कर यांचा तपशीलवार उ लेख कFनच दर प:के या काया+लयास सादर करावी
खाल ल माणे C डा Dपधा अनष
ु Hं गक दरप$के माग वणेत येत आहे .
अ. ं

तपशील

1

आव<यक नग

उVघाटन ,नमं$ण पX$का
कलर

2

,त नग/सेट

500

टं े ड पाक2टसह

पा@रतो षक वतरण ,नमं$ण पX$का
कलर

दर

300

टं े ड पाक2टसह

सदरची दरप:के हे Iद. 24/11/2017 रोजी सांयकाळी 5.00 वाजेपयLत पोहोचतील अशा बेताने
बंद 7लफाMयातन
ु पाठवावे व 7लफाMयावर ,नमं$ण पX$का छपाई दरप$के असा

पNट अAरात उ लेख

करावा.
कोणतेह0 कारण न दे ता कोणतेह0 दरप:के ि वकारOयाचे वा नाकारOयाचे अ/धकार मा.उपमP
ु य
काय+कार0 अ/धकार0 (Rशासन) िज.प सोलापरू यांचेकडे राखून ठे वले आहे त.

सहाGयक

शासन अHधकार

उपम.ु का.अ ( )

सह ***/-

सा. . व-1 िज.प सोलापरू

िज.प सोलापरू

उपमJ
ु य कायकार अHधकार ( शा.)
िजFहा प@रषद, सोलापरू

Rत - 1) काया+लयीन नोट0स बोडा+वर.
2) ई-मेल आय.ट0 सेल -िज हा प रषद सोलापरू या सांके#तक

थळावर R7स द0साठW

सामा य शासन िवभाग .1
िज हा प रषद, सोलापूर
जा. .िजपसो/सा व-1/काया-14/ . ं .62/2018/17 सोलापरू द. 14/11/2017

िनिवदा सच
ु ना
िज.प

डा व सां कृ#तक

पधा+ सन 2017-2018 मधील िज हा प रषद मैदानी

डा

पध&क रता दोन Iदवसाम ये खाल0ल तYZयाम ये नमद
ू केले या तपशीला>या पडॉल,माईक hयव था व
इतर अनष
ु /ं गक hयव था भाडे तZवावर iयावयाची असलेने मोहोरबंद 7लफाफाम ये दरप:क माग5वणेत
येत आहे . इ>छुक परु वठाधारकांनी दर व इतर सव+ समावेAक कर सेवा कर/मु यवधCत कर यांचा
तपशीलवार उ लेख कFनच दर प:के या काया+लयास सादर करावी
अ. ं

तपशील

आव<यक नग

एकंदर त सव बाबींचा दर नमद
ु
करावा

1

मळ
ू मंडप 30 x 100

1

2

टे ज (उcघाटनक रता)

1

3

मंडप 15 x 30

4

फायबर खुचC

400

5

टे बल

4

6

hहाईट फोकस

2

7

ि Gकर 7स ट0म

4

8

(

केट) मैदान

टे जवर वे वेट मॅट

1

1

9

जनरे टर

1

10

7संगल कमान

2

11

टे जवर0ल डायस व माईक

र.Z…………………………/-

2

सदरची दरप:के हे Iद. 24/11/2017 रोजी सांयकाळी 5.00 वाजेपयLत पोहोचतील अशा बेताने
बंद 7लफाMयातन
ु पाठवावे व 7लफाMयावर C डा 8यवDथा दरप$के असा

पNट अAरात उ लेख करावा.

कोणतेह0 कारण न दे ता कोणतेह0 दरप:के ि वकारOयाचे वा नाकारOयाचे अ/धकार मा.उपमP
ु य
काय+कार0 अ/धकार0 (Rशासन) िज.प सोलापरू यांचेकडे राखून ठे वले आहे त.
सहाGयक

शासन अHधकार

उपम.ु का.अ ( )

सह ***/-

सा. . व-1 िज.प सोलापरू

िज.प सोलापरू

उपमJ
ु य कायकार अHधकार ( शा.)
िजFहा प@रषद, सोलापरू

Rत - 1) काया+लयीन नोट0स बोडा+वर.
2) ई-मेल आय.ट0 सेल -िज हा प रषद सोलापरू या सांके#तक

थळावर R7स द0साठW.

सामा य शासन िवभाग .1
िज हा प रषद, सोलापूर
जा. .िजपसो/सा व-1/काया-14/ . ं .62/2011/17 सोलापरू द. 14/11/2017

िनिवदा सच
ु ना
िज.प

डा व सां कृ#तक

पधा+ सन 2017-2018 मधील िज हा प रषद सां कृ#तक

काय+ मांक रता आव3यक ऑ े ^ा पथक भाडेतZवावर iयावयाचे असलेने मोहोरबंद 7लफाफाम ये दरप:क
माग5वणेत येत आहे. इ>छुक परु वठाधारकांनी दर व इतर सव+ समावेAक कर सेवा कर/मु यवधCत कर
यांचा तपशीलवार उ लेख कFनच दर प:के या काया+लयास सादर करावी
खाल ल माणे C डा Dपधा अनष
ु Hं गक दरप$के माग वणेत येत आहे .
अ. ं
1

तपशील

आव<यक नग

दर

,त

ऑ े DOा बँड पथक
साऊंड

7सDट मसह,

लाईट/फोकस

7सDट म,

पण
ु

01

वादयवद
ं ृ , लेaडज व जेbटस अनाऊbसर सह
सदरची दरप:के हे Iद. 24/11/2017 रोजी सांयकाळी 5.00 वाजेपयLत पोहोचतील अशा बेताने
बंद 7लफाMयातन
ु पाठवावे व 7लफाMयावर ऑ े DOा बँड दरप$के असा

पNट अAरात उ लेख करावा.

कोणतेह0 कारण न दे ता कोणतेह0 दरप:के ि वकारOयाचे वा नाकारOयाचे अ/धकार मा.उपमP
ु य
काय+कार0 अ/धकार0 (Rशासन) िज.प सोलापरू यांचेकडे राखून ठे वले आहे त.

सहाGयक

शासन अHधकार

उपम.ु का.अ ( )

सह ***/-

सा. . व-1 िज.प सोलापरू

िज.प सोलापरू

उपमJ
ु य कायकार अHधकार ( शा.)
िजFहा प@रषद, सोलापरू

Rत - 1) काया+लयीन नोट0स बोडा+वर.
2) ई-मेल आय.ट0 सेल -िज हा प रषद सोलापरू या सांके#तक

थळावर R7स द0साठW

सामा य शासन िवभाग .1
िज हा प रषद, सोलापूर
जा. .िजपसो/सा व-1/काया-14/ . ं .62/2017/17 सोलापरू द. 14/11/2017

िनिवदा सच
ु ना
िज.प
फोटो

शट
ु

करावयाचे

डा व सां कृ#तक
असलेने

मोहोरबंद

पधा+ सन 2017-2018 मधील
7लफाफाम ये

दरप:क

माग5वणेत

डजीटल /च:ीकरण व
येत

आहे.

इ>छुक

परु वठाधारकांनी दर व इतर सव+ समावेAक कर सेवा कर/मु यवधCत कर यांचा तपशीलवार उ लेख कFनच
दर प:के या काया+लयास सादर करावी
खाल ल माणे C डा Dपधा अनष
ु Hं गक दरप$के माग वणेत येत आहे .
अ. ं

तपशील

आवशGक संJया

दर

ती संJया

दर सव
करास हत

1

aडजीटल

2

ऑडीओ

-लग

इन

पeदतीने

01 नग 1

ि8हडीओ शट
ु ंग. (सांDकृ,तक काय म)

दवसांक@रता

aडजीटल ि8हडीओ शट
ु ंग

02 नग 2

01
04

दवसांक@रता
3

फोटो शट
ू

4

फोटो अFबम बन वणे (300 फोटो चे)

03 दवसांक@रता

01 फोटो

01

01

सदरची दरप:के हे Iद. 24/11/2017 रोजी सांयकाळी 5.00 वाजेपयLत पोहोचतील अशा बेताने
बंद 7लफाMयातन
ु पाठवावे व 7लफाMयावर फोटो व ि8हडीओ शट
ु ंग दरप$के असा

पNट अAरात उ लेख

करावा.
कोणतेह0 कारण न दे ता कोणतेह0 दरप:के ि वकारOयाचे वा नाकारOयाचे अ/धकार मा.उपमP
ु य
काय+कार0 अ/धकार0 (Rशासन) िज.प सोलापरू यांचेकडे राखून ठे वले आहे त.

सहाGयक

शासन अHधकार

उपम.ु का.अ ( )

सह ***/-

सा. . व-1 िज.प सोलापरू

िज.प सोलापरू

उपमJ
ु य कायकार अHधकार ( शा.)
िजFहा प@रषद, सोलापरू

Rत - 1) काया+लयीन नोट0स बोडा+वर.
2) ई-मेल आय.ट0 सेल -िज हा प रषद सोलापरू या सांके#तक

थळावर R7स द0साठW

सामा य शासन िवभाग .1
िज हा प रषद, सोलापूर
जा. .िजपसो/सा व-1/काया-14/ . ं .62/2019/17 सोलापरू द. 14/11/2017

िनिवदा सच
ु ना
िज.प
पध&क रता
दरप:क

डा व सां कृ#तक

पधा+ सन 2017-2018 मधील िज हा प रषद मैदानी

डा

[डागंण आखणीकामी आव3यक फYक[ खरे द0 करावयाची असलेने मोहोरबंद 7लफाफाम ये

माग5वणेत

येत

आहे .

इ>छुक

परु वठाधारकांनी

दर

व

इतर सव+ समावेAक

कर

सेवा

कर/मु यवधCत कर यांचा तपशीलवार उ लेख कFनच दर प:के या काया+लयास सादर करावी
खाल ल माणे C डा Dपधा अनष
ु Hं गक दरप$के माग वणेत येत आहे .
अ. ं
1

तपशील

आव<यक नग

फ4क2 पोते 5 Cकलो

दर

,त

50

सदरची दरप:के हे Iद. 24/11/2017 रोजी सांयकाळी 5.00 वाजेपयLत पोहोचतील अशा बेताने
बंद 7लफाMयातन
ु पाठवावे व 7लफाMयावर फ4क2 खरे द दरप$के असा

पNट अAरात उ लेख करावा.

कोणतेह0 कारण न दे ता कोणतेह0 दरप:के ि वकारOयाचे वा नाकारOयाचे अ/धकार मा.उपमP
ु य
काय+कार0 अ/धकार0 (Rशासन) िज.प सोलापरू यांचेकडे राखून ठे वले आहे त.

सहाGयक

शासन अHधकार

उपम.ु का.अ ( )

सह ***/-

सा. . व-1 िज.प सोलापरू

िज.प सोलापरू

उपमJ
ु य कायकार अHधकार ( शा.)
िजFहा प@रषद, सोलापरू

Rत - 1) काया+लयीन नोट0स बोडा+वर.
2) ई-मेल आय.ट0 सेल -िज हा प रषद सोलापरू या सांके#तक

थळावर R7स द0साठW

सामा य शासन िवभाग .1
िज हा प रषद, सोलापूर
जा. .िजपसो/सा व-1/काया-14/ . ं .62/2020/17 सोलापरू द. 14/11/2017

िनिवदा सच
ु ना
िज.प

डा व सां कृ#तक

पधा+ सन 2017-2018 मधील

पध&कासाठW ^ॅ क् पॅ,ट व

ट0 शट+ खरे द0 करावयाचे असलेने मोहोरबंद 7लफाफाम ये दरप:क माग5वणेत येत आहे. इ>छुक
परु वठाधारकांनी दर व इतर सव+ समावेAक कर सेवा कर/मु यवधCत कर यांचा तपशीलवार उ लेख कFनच
दर प:के या काया+लयास सादर करावी
खाल ल माणे C डा Dपधा अनष
ु Hं गक दरप$के माग वणेत येत आहे .
अ. ं
1

तपशील

आव<यक नग

Oॅ क पॅbट व ट शट

दर

,त

450

आव3यक ते माप व 5Rंट0ंग सह

सदरची दरप:के हे Iद. 24/11/2017 रोजी सांयकाळी 5.00 वाजेपयLत पोहोचतील अशा बेताने
बंद 7लफाMयातन
ु पाठवावे व 7लफाMयावर Oॅ क पॅbट व

ट शट खरे द दरप$के असा

पNट अAरात

उ लेख करावा.
कोणतेह0 कारण न दे ता कोणतेह0 दरप:के ि वकारOयाचे वा नाकारOयाचे अ/धकार मा.उपमP
ु य
काय+कार0 अ/धकार0 (Rशासन) िज.प सोलापरू यांचेकडे राखून ठे वले आहे त.

सहाGयक

शासन अHधकार

उपम.ु का.अ ( )

सह ***/-

सा. . व-1 िज.प सोलापरू

िज.प सोलापरू

उपमJ
ु य कायकार अHधकार ( शा.)
िजFहा प@रषद, सोलापरू

Rत - 1) काया+लयीन नोट0स बोडा+वर.
2) ई-मेल आय.ट0 सेल -िज हा प रषद सोलापरू या सांके#तक

थळावर R7स द0साठW

सामा य शासन िवभाग .1
िज हा प रषद, सोलापूर
जा. .िजपसो/सा व-1/काया-14/ . ं .62/2009/17 सोलापरू द. 14/11/2017

िनिवदा सच
ु ना
िज.प

डा व सां कृ#तक

पधा+ सन 2017-2018 आयोजनाचे वेळी आव3यक

डजीटल बॅनर छपाई करावयाचे असलेने मोहोरबंद 7लफाफाम ये दरप:क माग5वणेत येत आहे . इ>छुक
परु वठाधारकांनी दर व इतर सव+ समावेAक कर सेवा कर/मु यवधCत कर यांचा तपशीलवार उ लेख कFनच
दर प:के या काया+लयास सादर करावी
खाल ल माणे C डा Dपधा अनष
ु Hं गक दरप$के माग वणेत येत आहे .
अ. ं

तपशील

आव<यक नग

1

aडजीटल बॅनर छपाई (दर Rती

2

aडजीटल बॅनर छपाई लोखंडी fेमसह (दर Rती

कवेअर फूट)

दर

,त

आव3यकतेनस
ु ार
कवेअर

आव3यकतेनस
ु ार

फूट)

सदरची दरप:के हे Iद. 24/11/2017 रोजी सांयकाळी 5.00 वाजेपयLत पोहोचतील अशा बेताने
बंद 7लफाMयातन
ु पाठवावे व 7लफाMयावर aडजीटल बॅनर खरे द दरप$के असा

पNट अAरात उ लेख

करावा.
कोणतेह0 कारण न दे ता कोणतेह0 दरप:के ि वकारOयाचे वा नाकारOयाचे अ/धकार मा.उपमP
ु य
काय+कार0 अ/धकार0 (Rशासन) िज.प सोलापरू यांचेकडे राखून ठे वले आहे त.

सहाGयक

शासन अHधकार

उपम.ु का.अ ( )

सह ***/-

सा. . व-1 िज.प सोलापरू

िज.प सोलापरू

उपमJ
ु य कायकार अHधकार ( शा.)
िजFहा प@रषद, सोलापरू

Rत - 1) काया+लयीन नोट0स बोडा+वर.
2) ई-मेल आय.ट0 सेल -िज हा प रषद सोलापरू या सांके#तक

थळावर R7स द0साठW

सामा य शासन िवभाग .1
िज हा प रषद, सोलापूर
जा. .िजपसो/सा व-1/काया-14/ . ं .62/2010/17 सोलापरू द. 14/11/2017

िनिवदा सच
ु ना
िज.प

डा व सां कृ#तक

पधा+ सन 2017-2018 आयोजनाचे वेळी आव3यक

टे ज

डेकोरे शन क रता मोहोरबंद 7लफाफाम ये दरप:क माग5वणेत येत आहे. इ>छुक परु वठाधारकांनी दर व
इतर सव+ समावेAक कर सेवा कर/मु यवधCत कर यांचा तपशीलवार उ लेख कFनच दर प:के या
काया+लयास सादर करावी
खाल ल माणे C डा Dपधा डेकोरे शन दरप$के माग वणेत येत आहे.
अ. ं

तपशील

1

उcघाटन समारं भ

आव<यक नग

टे ज डेकोरे शन

,त

उcघाटन समारं भ

आव3यक Mलॉवर व बलन
ू सह
2

दर

टे जवर आव3यक

सांDकृ,तक काय म Dटे ज डेकोरे शन
आव<यक gलॉवर व बलन
ू सह.

सां कृ#तक

थमाकॉल, चमक2 नाव,नशी, बॅकसाईड लक
चमक2
ु

काय+ म

टे जवर

कापडासह
सदरची दरप:के हे Iद. 24/11/2017 रोजी सांयकाळी 5.00 वाजेपयLत पोहोचतील अशा बेताने
बंद 7लफाMयातन
ु पाठवावे व 7लफाMयावर C डा Dपधा डेकोरे शन दरप$के असा

पNट अAरात उ लेख

करावा.
कोणतेह0 कारण न दे ता कोणतेह0 दरप:के ि वकारOयाचे वा नाकारOयाचे अ/धकार मा.उपमP
ु य
काय+कार0 अ/धकार0 (Rशासन) िज.प सोलापरू यांचेकडे राखून ठे वले आहे त.

सहाGयक

शासन अHधकार

उपम.ु का.अ ( )

सह ***/-

सा. . व-1 िज.प सोलापरू

िज.प सोलापरू

उपमJ
ु य कायकार अHधकार ( शा.)
िजFहा प@रषद, सोलापरू

Rत - 1) काया+लयीन नोट0स बोडा+वर.
2) ई-मेल आय.ट0 सेल -िज हा प रषद सोलापरू या सांके#तक

थळावर R7स द0साठW

