
                                                                                                                                                           

 
 

     नािशक महानगरपािलका नािशक 
                      जा.क्र./छपाई/विश/ 35 /2016 

               िदनांक :-  16/08/2016 
 

िनवडणुक ता�ाळ 
                                              

अ.क्र. 

‘ई’ कोटेशन नोटीस 
 

 
कामाचे / पुरव�ाचे वणर्न :- नािशक महानगरपािलका पोट िनवडणुक � .�. 35 ब व 36 ब 
करीता कं�ोल युिनट , बॅलेट युिनट , कोरे युिनट , बॅलेट युिनट / �द� मतपि�का , टपाली 
मतप�ीका, नमुना मतप�ीका, मेमरी िचफचे �स्टकर छपाई करणे बाबत. 
 

मालाचा तपशील अंदाजे सं�ा 
1 नािशक महानगरपािलका पोट िनवडणुक 2016  साठी टॅग  ि�न्टीग  साईज :- 

4.75”x2” कलर / व्हाईट काडर्िशट 11.2 Kg  
ि�न्टीग :- एक बाजु एक रंगात  छपाई  नमुने�माण े
A – कं�ोल युिनट  
B – बॅलेट युिनट  
C – कोरे युिनट 

 
100 
�ती 

2 नािशक महानगरपािलका पोट िनवडणुक 2016 साठी बॅलेट युिनट टॅग छपाई सा . 
4.5”x2” कलर / व्हाईट काडर्िशट 11.2 Kg  नमुने�माणे. (2 �कार ) 

100 
�ती 

3 नािशक महानगरपािलका पोट िनवडणुक 2016 साठी बॅलेट युिनट /�द� 
मतपि�का छपाई हॅन्ड नबरींगसह 
अ गट सफेद पेपर                          70 GSM   
ब गट गुलाबी पेपर                         मॅपिलथो पेपर 

पेपर सा . 140 MMx460 MM नमुने �माणे , रंगीत पेपर मा .राज्य िनवडणुक 
आयोगाचे नमुने�माणे 

100 
�ती 

4 टपाली मतप�ीका छपाई साईज 140MMx460MM, 70 GSM. मॅपिलथो 
पेपर, एक रंगात छपाई हॅन्ड नंबरींगसह  व कौंटरसह नमुने�माणे. 

100 
�ती 

5 नमुना मतप�ीका छपाई साईज 18”x23”, 70 GSM. मॅपिलथो पेपर, एक रंगात 
छपाई नमुने�माणे. 

100 
�ती 

6 नविनव�िचत सदस्यांना िनवडुन आलेनंतर �ावयचे �माणप� सा . 9”x11”  
आटर्काडर् 
250 GSM चार रंगात छपाई नमुने�माणे. 

100 
�ती 

7 नािशक महानगरपािलका पोट िनवडणुक  2016 साठी मेमरी िचफचे �स्टकर 
साईज :- 35MMx35MM �स्टकर पेपर, एक रंगात छपाई  नमुन्या�माणे 

100 
�ती 

 

अटी - शत� 
मतपि�का तपिशल :-  

1. �त्येक मतपि�केस जोडुनच काऊन्टर फाईल रहील. काऊन्टर फाईल मतपि�केच्या वरच्या बाजुस 

असेल. सदर काऊन्टर फाईल मध्ये खािलल गोष्टींचा समावेश राहील. 

अ) ग�ा �स्टचींग िशवणीसाठी पुरेशी जागा 2.5 से.मी. पय�त. 

आ) त्यानंतर वरचे बाजुस जाड काळी बॉडर्र. 

इ) सुचने�माणे नािशक महानगरपािलकेचे नाव वाडर् �मांक इत्यादी तपिशल मजकुर. 

ई) मतपि�केचा अनं�मांक नंबर डाव्या बाजुस. 



                                                                                                                                                           

उ) त्यानंतर नमुन्यानुसार लाईन्स व त्याखाली परपोरेटींगची लाईन व्यवस्थीत केलेले असावे. 

ऊ) काऊन्टर फाईलचे लांबी िशवणीची 2.5 से.मी. जागा सोडुन 5 ते 6 से.मी. पय�त असेल. 

ऋ) काऊन्टर फाईलचे खाली मतपि�का सु� होईल. त्यात पिहले अक्षर भाग सुचने�माणे  वाडर् 

�. इत्यादी संबंधीताचा तपिशल असेल. त्याठी 2.5 स.ेमी.चे जागेत सदर छपाई केली पािहजे. 

ऌ) त्यानंतर सुचने�माणे मतपि�केवर डाव्या बाजुस उमेदवाराच ेनाव व त्याचे नावासमोर उजव्या 

बाजुस उमेदवाराच ेमान्य केलेल ेिचन्ह या �माण ेमतपि�का छापाव्यात. 

2. उमेदवारांच्या िचन्हांची साईज तसेच �त्येक उमेदवाराचे नावासाठी मतपि�केत जागा. मा.राज्य 

िनवडणुक आयोगने मान्य केल े�माणे राहील. उमेदवारांच ेनाव सुस्पष्ठ पण ेछापले पािहजे. 

त्यासाठी वापरावयाचा फॉन्ट (वळण) महानगरपािलकेचे संबंधीत अिधकारी यांचे कडुन मंजुर 

क�न मगच छपाई करावयाची आह.े 

3. मतपि�केची  लांबी व �ंदी 140mm x460mm नमुने�माणे. 

4. मतपि�केवरील अनु�मांक आदेशा�माणे पुढ ेछापावा लागेल. 2 उमेदवारांच ेनावामध्य े2.5 

से.मी. अथवा शासनाने मान्य केल े �माण े �ंदीचा लाईनींगचा ब्लॉक छापावा लागेल. व 

मतपि�केच ेशेवटी जाड काळी �ंद बॉडर्र असेल.  

5. नऊ पेक्षा जास्त संख्येन े उमेदवार असतील अशा मतपि�का या बाबत मा.राज्य िनवडणुक 

आयोगान ेमंजुर आदेशा�माणे मतपि�का छापली पािहजे.  

6. सवर् मतपि�का अनु�मांण े50 – 50 च ेसेटमध्ये म्हणज ेव्यवस्थीत लावुन व्यवस्थीतरीत्या 

िपन �स्टचींग िंकवा िशवणी सुचने�माणे केली पािहज.े त ेकरतानंा चांगले �ाऊन पेपरच ेकव्हर 

लावले पािहजे. 

7. मतपि�का छपाई व आकार संबंधात सवर्साधारण पण े मा.राज्य िनवडणुक आयोगाने  

िनवडणुक मागर्दशर्क तत्वे आखुन िदली आहेत. त्यात नमुद केलेल्या सुचनेनुसार मतपि�का 

छापली पािहजे. 

8. सदर काम तातडीने पुणर् क�न �ावयाचे आहे. 

9. कामाची गोपिनयता पाळावी लागेल. 

10. �ुफ तपासणी करीता व्यवस्था करावी लागेल.      

ज्या कोणास वरील नमुद काम वरील मुदतीत व अटी - शत�नुसार करावयाचे असेल , त्यांनी 

त्या बाबतचे कोटेशन फॉमर् िद . 16/08/2016 रोजी काय�लयीन वेळत छपाई व िवतरण िवभागातुन 

घेऊन आपले दर कोटेशन फॉमर्मध्ये नमुद क�न सदरचे बंद पािकट मुदतीत छपाई अिधक्षक , छपाई व 

िवतरण िवभाग, राजीव गांधी भवन , शरणपुर रोड, नािशक यांचे काय�लयात िदनांक   19/08/2016 

रोजी काय�लयीन वेळेत आणुन �ाव.े   

 

       Sd/- 

उपआयु� (अित.) 
  नािशक महानगरपािलका, नािशक  


