महाराष्ट्र शासन

सामान्य प्रशासन विभाग,
मादाम कामा मागग, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२.

दिनाांक : 11 जानेवारी २०21
िू रध्वनी क्र 022- 22885228
-------------------------------------------------

Email ID : ramesh.sarfare74@nic.in

क्रमाांक : खरेिी-2021/प्र.क्र.3/का.24
प्रदि
मे.
दवषय :- दवभागासाठी लेखनसामुग्री /स्टे शनरी खरे िी करण्यासाठी ई दनदविा सािर करणेबाबि.
ई दनदविा क्र. 2021-GADPM-634451-1
महोिय
सामान्य प्रशासन दवभाग (खुदृ) मधील कायासनाांसाठी

सोबि जोडल्याप्रमाणे लेखनसामुग्री

/स्टे शनरी/वस्िु खरे िी करण्यासाठी वार्षषक िरकरार करावयाचा आहे. त्यासाठी शासनाच्या सांकेिस्थळावरुन
दनदविा मागदवण्याि येि आहे ि. िरी इच्छु क दवक्रेत्याांनी खालील दववरणपत्राि प्रदि वस्िु नग ककमि भरुन ई
दनदविा ऑनलाईन सािर कराव्याि,दह दवनांिी.
ई दनदविे च्या शिी/अटी खालीलप्रमाणे आहे ि.
िाांदत्रक अटी
1) दवक्रेिा म्हणून उद्योग आधार नोंिणी केल्याचे प्रमाणपत्र सािर करण्याि यावे.
2) GST प्रमाणपत्र सािर करण्याि यावे.
3) दवक्रेत्याचे PAN CARD सािर करण्याि यावे.
4) स्टे शनरी/लेखनसामुग्री पुरवठा केल्याचे अनुभवाचे पत्र/प्रमाणपत्र सािर करण्याि यावे.
दवत्तीय अटी
1)

दववरणपत्राि नमुि केलेल्या वस्िुचे 1 नगाचे िर िे ण्याि यावेि.(GST धरुन िर िे ण्याि यावेि)

शासनाच्या महाटें डर सांकेिस्थळावर ई दनदविा प्रदसध्ि करण्याचा दिनाांक
अ.क्र.

1

दनदविा प्रदक्रया िपशील

दनदविा प्रदसध्ि झाल्याचा दिनाांक ( 11 जानेवारी 2021)

कालावधी

11 जानेवारी 20201 िे
18 जानेवारी 20201

2

दनदविा सािर करण्याचा कालावधी

दि.11 जानेवारी 2021 िे
दि. 18 जानेवारी 2021
(सायांकाळी 3.00 वाजेपयंि)

3

दनदविा उघडण्याचा दिनाांक

दिनाांक.19 जानेवारी 2021
सायांकाळी 3.30 वाजिा

4

दनदविाराांना काही शांका असल्यास त्याचे दनवारण करण्याचा दि.15 जानेवारी 2021
कालावधी

सायांकाळी 5.00 वाजेपयंि

आपला
( र.वा.सरफरे )
कायासन अदधकारी,महाराष्ट्र शासन

सामान्य प्रशासन दवभाग (खुदृ) मधील कायासनाांसाठी लेखनासामुग्री/स्टे शनरी/वस्िु खरे िी करण्यासाठी दनदविा
िरपत्रक
अ.क्र.

वस्िुचे नाांव

प्रदि वस्िु िर

1

पेन्न्सल (नटराज)/पेन्न्स्ल (अप्सरा डाकक) ( 10 नग पॅकेट)

2

बॉक्स फाईल

3

बैठकीसाठी प्लास्टीक फोल्डर (पारिशकक)

4

टपाल फोल्डर (टपाल बाांधणे)

5

व्हाईट बोडक माककर/डस्टर ( कॅमलीन)

6

मादकंग पेन (हायलायटर) ( कॅमलीन) ( 5 नग सेट पॅकेट)

7

स्केच पेन

8

सीडी माककर पेन (कॅमलीन)

9

शापकनर (नटराज)

10

व्हाईट टॅ ग (1000 नग) (कॉटन)

11

कोरस ग्लल्युस्टीक -15G

12

करेक्शन पेन ( कोरस)

13

स्टे प्लर पीन लहान / मोठे ( काांगारु)

( 20 नग पॅकेट )

14

खोडरबर (अप्सरा)

( 20 नग पॅकेट )

15

पेन्न्सल सेल (लहान/मोठे ) DURA SELL

16

एअर फेशनर ( एम्बीप्युअर)

17

कार फ्रेशनर- AMBIPUR

18

पोस्ट इट पॅड (रां गीि न्स्रप्स) -3 M

19

स्पायरल पॅड -Segul

20

कॉन्फरन्स पॅड

21

जेल पेन (काळे -12 /दनळे 12) REYNOLDS

22

पाणी गरम करण्याची केटल (1 दलटर)-BAJAJ

23

ॲडजेल अदचव्हर जेल पेन (दनळा/काळा)

24

युनीबॉल जेन पेन ब्लल्यू/काळे

25

स्टॅ पलर लहान (10 नां.)

26

स्टॅ पलर मोठे (काांगारु) एचडी 45

27

पांच मशीन मोठे (काांगारु)-DP-800

28

पांच मशीन नां.280 (काांगारु)

29

गम/पेस्ट- Puppy

30

डस्ट बीन (प्लान्स्टक) (नॅशनल)

31

दटश्यू पेपसक साधे-MARUTI

32

लाल टॅ ग (1000 नग)-MULTI COLOUR 10 INCH

33

पाण्याचे येरा ग्ललास

34

इांक पॅड लहान बॅन्ड (अशोका / कॅमल)

35

टॉवेल दमडीयम (बॉम्बे डाईांग)

36

िू रध्वनी सांच B-II

( कॅमलीन)

( 12 नग सेट पॅकेट)
( 20 नग पॅकेट)

( 1 दक.लो)

( 6 नग पॅकेट)

िु रध्वनी सांच-M-78 ( 1+1)
37

दलगल पेपर दहरवे 80 GSM ( पॅकेट)
दलगल पेपर पाांढरे 70 GSM ( पॅकेट )

38

टयुब लाईट -LED

( 24 नग पॅकेट )

39

युदनबॉल आय पेन मल्टीकलर सेट

(12 नग पॅकेट)

40

कप बशी सेट

41

स्पाईक गाडक

42

कुलुप मोठे

43

मेणबत्ती मोठे

44

रे दडदमक्स चहा ( 24 नग पॅकेट बॉक्स)

45

ALL IN ONE सांगणक ॲडपटर

46

पेन ड्राईव्ह 32 जीबी- HP

47

पेन ड्राईव्ह 16 जी.बी- HP

48

ग्रीन टी

( 6 नग सेट )

( 6 नग पॅकेट)

( 24 नग पॅकेट )

सोसायटी चहा— (1 दक.लो)
शुगर टयुब- ( पॅकेट)
49

कापडी अस्िर पाकीटे 12 X16 ( 100 पॅकेट)

50

कोस्टर कप/ग्ललास साईज सेट ( 6 नग पॅकेट )

51

कात्री ( लहान/मोठी)

52

पाण्याचे जग ( स्टील) -MILTON

53

सेलेटॉप ( लहान ) 1 इांच
सेलेटॉप ( मोठे ) 2 इांच

54

डे टॉल हॅ ण्ड वॉश- 500 दम.ली.

55

सॅदनटाझर बॉटल 500 दम.ली. LIFEBOY

56

डे स्क कॅलेंडर- 2021

57

डे स्क कॅलेंडर स्टॅ ण्ड (प्लॅास्टीक)

58

सांगणक की बोडक - HP

59

सांगणक माऊस-HP

60

TVS GOLD- सांगणक की बोडक

61

दबसलरी-250 दम.ली. ( 48 नग पॅकेट )

62

बेसीन आरसा

63

स्पाईक गाडक

64

काच टे बल स्टॅ ण्ड -18X24 10 MM

65

गणकयांत्र कॅलक्युलेटर-MU-120 CASIO

66

मराठी की बोडक स्टीकर

67

मोठा पांच-DP-900

68

दटश्यू पेपर बॉक्स स्टॅ ण्ड

69

डे टर स्टॅ म्प

70

कॉटन बॅग कापडी- 42 नां.

71

झेरॉक्स पेपर - J K BOND- SParkle

