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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                          कोटेिन व/शन वश्दा िाशहरात)  

                                      श्षय :- श्री साई समाधी िताब् दी ्षािशन वशम त श्श्ध स् टेि कायि्र.म,समेंलन व, शिबीरे इ यादी करीता लालील     

       न वमुद “अ”, “ब” व “क” मधील  साऊंर्ड शसस् टीम व् य्स् था ऑपरेटरसह भारे्डत ् ा्र पुरश्णेकामी शसलबंद 

       कोटेिन व/शन वश्दा   मागश्णे बाबत.. 

                                                                                                                       “अ” लहान व दिािचे  साऊंर्ड शसस् टीम यंरणेणेकतरता लागणा-या आ् यक साशह याची यादी लालीलरमामाणे. 

अ.्र.. साशह याचे न वां् कंपन वी न वग युशन वट रमाशतशदन व दर 

१) टॉप स्पपकर  ७०० वॅट                 जे.बी.एल./तत् सम ०२  

 

 

 

 

 

प्रस्तस्िन रु. ----------/- 

 मात्र  (सवव कराांसस्ित) 

 

२) मॉस्नटर स्पपकर  ४०० वॅट            जे.बी.एल./तत् सम ०२ 

३) कॉलर माईक                            शअुर / सनायझर ०१ 

४) साऊां ड स्मक् सर १६ चॅनेल                       बेिररांगर / डायनाकॉड / तत् सम ०१ 

५) कॉडलेस माईक                          शअुर / सनायझर ०२ 

६) माईक ५८                                   शअुर / तत् सम ०५ 

७) माईक प टॅ ांड ठम) े)               अिुजा  ०२ 

८) माईक प टॅ ांड ठलिान) अिुजा  ०२ 

९) अॅस््ललफायर  क्राउन/क् यु.एस.सी.  आवश् यकतेनसुार 

१०) डेप क माई क ठगजुनेस माईक )  शअुर / सनायझर ०२ 

११) आवश् यकतेप्रमाे ेमाईक वायर, स्करक)ळ सास्ित् य, साऊां ड स्सप टीम रपरेटर सि परुवावी. सिर कायवक्रमाचे अग)िर 

एक स्िवस साऊां ड स्सप टीम ज)डुन प्रात् यस्कक िे् यात यावे. 

 
एका स्िवसाकरीता िर- --------- ठसवव कराांसिीत) 

प्रस्तस्िन रु. ----------/- 

 मात्र  (सवव कराांसस्ित) 
 

 

                  “ब” मध् यम दिािचे  साऊंर्ड शसस् टीम यंरणेणेकतरता लागणा-या आ् यक साशह याची यादी लालीलरमामाणे. 

अ.्र.. साशह याचे न वां् कंपन वी न वग युशन वट रमाशतशदन वदर 

१)  बेस स्पपकर  १५०० वॅट  जे.बी.एल./तत् सम ०२  

 

 

 

 

 

प्रस्तस्िन रु. ----------/- 

 मात्र  (सवव कराांसस्ित) 

 

२)  टॉप स्पपकर  १५०० वॅट  जे.बी.एल./तत् सम ०८ 

३)  मॉस्नटर स्पपकर  ६०० वॅट  जे.बी.एल./तत् सम ०८ 

४)  कॉलर माईक  शअुर / सनायझर ०२ 

५) साऊां ड स्मक् सर २२ / २४ / ३६ चॅनेल  बेिररांगर / डायनाकॉड / तत् सम ०१ 

६) कॉडलेस माईक  शअुर / सनायझर ०५ 

७) लॅपटॉप  डेल/तत् सम  ०१ 

८) माईक ५८  शअुर / तत् सम १५ 

९) माईक प टॅ ांड ठम) े)  अिुजा  १० 

१०) माईक प टॅ ांड ठलिान) अिुजा  १० 

११) अॅस््ललफायर  क्राउन/क् यु.एस.सी. आवश् यकतेनसुार 

१२) डेप क माई क ठगजुनेस माईक )  शअुर / सनायझर ०४ 

१३) सल लाय ब)डव     --- ०१ 

१४)  ट्रॉमपटे िॉनव ४० वॅट ठश्र)त् याांची सांवा वाय यास ) अिुजा  आवश् यकतेनसुार 

१५) आवश् यकतेप्रमाेे माईक वायर,स्करक)ळ सास्ित् य,साऊां ड स्सप टीम रपरेटर सि परुवावी. सिर कायवक्रमाचे अग)िर 

एक स्िवस साऊां ड स्सप टीम ज)डुन प्रात् यस्कक िे् यात यावे.या  यस्तरीक् त श्र)त् याांची सांय या वाय यास 

आवश् यकतेनसुार स्पपकर व ततर आवश् यकते साऊां ड स्सप टीम  सास्ित् य परुस्व् यात यावे.  

 एका शद्साकरीता दर- रक् कम ुपपये ------------ मारणे  स ि् करांसहीत)   प्रस्तस्िन रु. ----------/- 

 मात्र  (सवव कराांसस्ित) 

                     

http://www.shrisaibabasansthan.org/


                  ‘क’ उ स् काला्धीत सािरे होणारे स् टेि कायि्र.माकरीता लागणा-या आ् यक साशह याची यादी लालीलरमामाणे. 

अ.्र.. साशह याचे न वां् कंपन वी  मॉरे्डल  न वग युशन वट रमाशतशदन व दर  

१)  बेस स्पपकर  आर.सी.एफ./जे.बी.एल.   िी.एम.ए.एक् स./एस.टी.एक् स/एस.आर.एक् स  ८   

 

 

 

 

 

प्रस्तस्िन रु. ----------/- 

 मात्र  (सवव कराांसस्ित) 

 

२)  टॉप स्पपकर आर.सी.एफ./जे.बी.एल.   िॅ्  स / एस.टी.एक् स / एस.आर.एक् स  ८ 

३)  ३२ चॅनल स्डजीटल कन् स)ल  बेिररांगांर  / साऊां ड क्राल ट  एक् स ३२ / स्समपकॅ् ट  १  

४)  साईड स्फल  आर.सी.एफ./जे.बी.एल.  िी ४५/ एस.आर.एक् स ७२५/ एस.टी.एक् स ८२५  २  

५) प टेज मॉस्नटर स्पपकर  क् यु.एस.सी./जे.बी.एल. के.१२/पी.आर.एक् स.७१५/  िी.आर. एक् स.९१५  ८  

६) स्ड.आय.बॉक् स  बेिररांगांर / बी.एस.एस.  स्ड.आय.८००  १  

७) कॉडलेस माईक  शअुर /सनायझर  एस.एम.५८ एस.एल.एक् स/ ई.ड् य य.ु५०० जी.३ ४  

८)  िी.ओ.एक् स. वायर माईक  शअुर /ए.के.जी.  एस.एम.५८ / स्ड.७  २०   

९) तन् प टु्रमनन् ट माईक  शअुर /सॅमसन  एस.एम.५७/सी.ओ.२  ५  

१०) ड्रम माईक स्कट  ए.के.जी.  ---- १  

११) माईक प टॅ ांड म) े  जी.एस.  ----- ८  

१२) माईक प टॅ ांड लिान  जी.एस.  ------ १२  

१३) स्कब)डव प टॅ ांड  -- ------ २  

१४)  गायक प टॅ ांड  -- ----- १  

१५) गजुनेस माईक  शअुर /सनायझर ----- ४   

१६)  स्ड.सी.डायसठप)स्डयम)   १२ 

 ि)य ट लाईट  

 ---  --- १  

१७)  आवश् यकतेप्रमाेे माईक वायर,स्करक)ळ सास्ित् य,साऊां ड स्सप टीम रपरेटर सि परुवावी. सिर कायवक्रमाचे अग)िर 

एक स्िवस साऊां ड स्सप टीम ज)डुन प्रात् यस्कक िे् यात यावे.या  यस्तरीक् त श्र)त् याांची सांय या वाय यास आवश् यकतेनसुार 

स्पपकर व ततर आवश् यकते साऊां ड स्सप टीम  सास्ित् य परुस्व् यात यावे.  

 एका स्िवसाकरीता िर- रक् क् म  रुपये ---------- मात्र ठसवव कराांसिीत)   प्रस्तस्िन रु. --------/-  

मात्र ठसवव कराांसिीत)   
 

 

                  अटी ् िती :- 

                   १) उपर)क् त “अ”, “ब” व “क” मध् य ेनमिु केलेप्रमाेे साऊां ड स्सप टीम सास्ित् याचे रपरेटर व लागेा-या मनषु् यबळासि प्रस्तस्िन िर 

                       परुस्वेेत  यावे. 

                   २) उपर)क् त साऊां ड स्सप टीम सास्ित् य तसेच ऐनवेळेस आय)जकाांचे मागेीनसुार सास्ित् य परुस्वेे  आपेावर बांधनकारक/आवश् यक आि.े  

                   ३) अपुे व असलेले अथवा उस्शरा प्राल त झालेले क)टेशन ग्रािय धरले जाेार नािीत. नमिु केलेले प्रस्तस्िन िर ि ेकायाविशेाच् या स्िनाांकापासनु तीन 

                       मस्िन् याकरीता व ध राितील.  

                   ४)  साऊां ड स्सप टीम सास्ित् य कायवक्रमाचे स् काेी एक स्िवस अग)िर बसस्व् यात येऊन कायावस्न्वत कर् यात यावेत.  

                   ५)  कायवक्रमाचे स् काेी कायवक्रम यशप वी ररत् या पु वे झालेनांतर परुव ाधारकास बील सांप थान स्नयमानसुार अिा करेेत येईल.  

                   ६) उपर)क् त तपस्शलात नमिु केलेय या सास्ित् याचे िरपत्रक/क)टेशन स्सलबांि पास्कटामध् ये शद. २२ / ०९ /२०१८ ते शद. ०३ / १० /२०१८ अवेर 

                        सायां. ५.०० वाजेपयंत  सांप थानचे आवक स्वगागामध् ये जमा करावेत. 

                   ७)  िरपत्रकात नमिु केलेले िर ि ेसवव कराांसिीत असावेत.  

                   ८)  कायवक्रमाची तारीव,  वेळ, स् काे आपेास िरुध् वनी  िारे/ ई-मेल  िारे कळस्व् यात येईल.  

                   ९)  परुव ािाराने GST प्रमाेपत्र तसेच बील सािर करताांना बॅ ांक तपस्शल,पॅन नांबर त.आवश् यक ती मास्िती सांप थाकडे सािर करावेत. 

                 १०) प्राल त झालेले िरपत्रक नाकार् याचे अथवा रद क कर् याचे सवव अस्धकार ि ेमयु य कायवकारी अस्धकारी याांनी रावनन  ेवलेले आिते. 
        

                                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                     (श्रीमती.रुबल अग्रवाल,गा.प्र.से.) 

                                                                                                                                  मुख् य कायिकारी अशधकारी, 

                                                                                                                               श्री साईबाबा सांप थान स्वश् वप त यवप था,स्शडी. 

 


