نيﻼ م عا م
ہر خا ص و عا م کو بذ ر يعہ ا شتہا ر مطلع کيا جا تا ہے کہ محکمہ مو سميا ت و ا قع
گلستا ن جو ہر کراچی ميں کچه متفرق نا کا ره اشياء جس ميں اليکٹرانک مشينری
بشمول کمپيوٹرز ،پرنٹرزاور پرزه جات وغيره )جہاں ہيں اور جيسے ہيں( کی بنياد پر
نيﻼم کيے جا رہے ہيں ۔ جس کی بو لی زيرنگرانی چيف ميٹرولوجسٹ ،ميٹ کمپليکس
کراچی ،ڈائريکٹر سی۔ڈی۔پی۔سی اور ڈائريکٹر انجينيرنگ کی موجودگی ميں مورخہ
٢فروری  ٢٠٢١کو دن  ١١:٠٠بجے مقرر کی گئی ہے۔
جس کی شرائط وضوابط درج ذيل ہيں:
 -١تمام بولی د ہنﺪ گان اپنے اصل شناختی کارڈ اور ايک عﺪد فوٹو کاپی کے ہمراه
تشريف ﻻ ئيں۔
٢۔ تمام بولی د ہنﺪ گان ہمراه مبلغ  ٥٠٠٠ہزار روپے بصورت بينک پے آڈر /ڈرافٹ بنام
ڈائرکٹر جنرل پاکستان ميٹرولوجيکل ڈ يپارٹمنٹ کراچی تشريف ﻻئيں۔
 -٣کامياب بولی د ہنﺪ گان کو بولی کی رقم کا )چوتهائی( حصہ موقع پر جمع کرنا ہوگا۔
جبکہ بولی کے بعﺪ تين دن کے انﺪر بقايا رقم سامان اٹهانے سے پہلے جمع کروانا
ہوگی۔ بصورت ديگر ضمانت کا دس فيصﺪ ضبط کرلياجائےگا۔ اس کے عﻼوه گورنمنٹ
کے قواعﺪ و ضوابط کے مطابق انکم ٹيکس کی کٹوتی بهی ﻻزمی ہوگی۔
 -٤نيﻼمی ﻻٹ کی بنياد پر ہوگی۔
 -٥تمام بولی د ہنﺪ گان بولی سے تين دن پہلے آفس اوقات ميں اشياء کا معائنہ کرسکتے
ہيں۔۔
-٦آفيسر مجاز کو کسی بهی وجہ سے )قبل ازوقت( بولی کو مسترد کرنے کا مکمل
اختيارہوگا۔ نيز بولی کے شروع هونے سے پہلے مفصل شرائط و ضوابط تفصيل سے
موقع پر پڑه کر سنائی جائيں گی۔
ڈائريکٹر
محکمہ موسميات  CDPCڈائريکٹريٹ
ميٹ کمپليکس ،يونيورسٹی روڈ،
کراچی
فون نمبر021-99261412-13 :

متفرق اشياء کی مختصر فہرست
ترتيب اشياء
.1
اسٹيب ﻻئزر
.2
مونيٹرز
.3
اپسن پرنٹرز
.4
سی-پی-يو
.5
فﻼپی ڈيٹا بينک بکس
.6
کی بورڈ
.7
يو-پی-ايس

Articles
STABLIZERS
MONITORS
EPSON FX 1050 PRINTERS
CPU'S
FLOPPY DATA BANK BOXES
KEYBOARDS
UPS's

تعﺪاد
7
10
5
5
15
21
9

