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*दरप क सुचना* 
संगणक वाष क देखभाल व दु ती बाबत. 

 
कायकारी अिभयंता, उ व पैनगंगा क  िवभाग .5, हदगावं यां या काय लयातील संगणकाचे िन ऩ 

िनदिशत कामाकरीता सबधीत काम करणा या फम कडुन िसलबंद दरप के मागािव यात येत आहेत. 
1)िसलबंद दरप के िदनांक 21/09/2021 रोजी दपुारी 16.00 वाजेपयत कवा त पुव  िवभागीय काय लयास ा  होणे आव यक 
आहे.िवहीत वेळेनंतर दरप के वकारले जाणार नाहीत.  
 
अ. . सािह याचे नाव  पिरमाण   दर  र क  

1 संगणक वाष क देखभाल व दु ती 13   

2 टर वाष क देखभाल व दु ती 13   

3 लॅपटॉप वाष क देखभाल व दु ती 5   

4 लॅन वाष क देखभाल व दु ती िवभाग काय लय    

5 टर टोनर िरफील ग ती नग    

6 ॲ टीवायरस वीक हील टोटल 

स युरीटी (3 इन वन) 

ती नग   

 

2)श य़ झा यास ा    झालेली िसलबंद दरप के याच िदवशी दपुारी 16.00 वाजता उप थत असणा या दरप क धारक अथवा 

याचे ितिनधी सम  उघड यात येतील. 

3)कोणतेही कवा सव  दरप के कारणािशवाय र  कर याचे सव अिधकारी आर ीत आहेत. 

4)मंजुर दरा यितिर  इतर कोण याही कारची र  या काय लयास मा य़ असणार नाही. 

5) शासना कडुन िनधी ा  झा या नंतर देयकाचे भुगतान कर यात येइल. 

6)शासना या िनयमानुसार दकुानाची /फमची नोदणी असावी. 

7)G.S.T. माणप  (सा ांिकत त) 

8)पॅन काड (सा ािंकत त) 

         उपरो   कागदप े दरप कासोबत असणे आव यक आहे. अ यथा दरप क र  कर यात यईल.  

                                       
 
                                                                                                                    कायकारी अिभयंता 
                                                         उ व पैनगंगा क प िवभाग .5 

                        हदगावं. 
जा. .उपै .िव. .5/भाशंा/1353िद .07/09/2021. 
नोटीस बोड उ व पैनगंगा क  िवभाग .5, हदगावं. थािनक िस दी करीता. 
मा. अिध क अिभयंता - उ.पै. .मंडळ नांदेड यानंा मािहती व सिवनय सादर 

 


