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िवषय – ी साईनाथ  णालयाकरीता सफेद लेस खरेदी करणेकरीता कोटेशन देणेबाबत. 
 

महोदय,  
ी साईनाथ  णालयातील केसपेपर िवभागाकरीता आव  यक असणा-या सफेद लेस फाईलला कागदप े लाव  याकरीता 

आव  यकअसतात. तरी सदर लेस खरेदीकामी कोटेशन मागविवणेत येत आहे  याचा तपिशल खालील माणे- 
 
अ.नं . तपिशल छपाई सं  या मंजुर दर 

. ती नग  
एकुण र  कम 

१ सफेद लेस –White Less  ५००००० नग 
५००० बंडल  

  

   एकुण र  कम  
 

                                                     --- िनयम व अटी --- 
1. पुरवठा आदेशात नमुद केलेला आदेश िमळालेपासुन ०५ िदवसाचे आत ी साईबाबा हॉि पटल औषध भांडार म  य ेपोहोच 

करावा लागेल व सोबत िबला  या दोन ती ा  या लागतील. 
2. सदर नमुना आपण ी साईबाबा हॉि पटल औषध भांडार िवभागातून सम  घेऊन जाणेचे करावे. 
3. नमु  यासह संबं िधत िवभाग छपाई करणेपूव  आदेशा माणे नमुना व साईज यांसह पुरवठा करणा-या मुख यां चेकडून तपासून 

 यावा. 
4. माल ा  त झा  यानंतर तो कोटेशन व आदेशा माणे तपासुन बरोबर आसलेनंतरच बीलाची र  कम ३० िदवसांत  अदा 

करणेत येईल. 
5. सदरील  यवहाराबाबत वाद िनमाण झा  यास तो राहाता िकंवा कोपरगांव कोटाचे  यायक ेत राहील. यािशवाय दुस-या 

कोण  याही कोटाचे  याय क ेत ि वकाराला जाणार नाही. 
6. िसलबंद कोटेशन ी साईबाबा  णालयातील औषध भांडार िवभागात िद.०६/०७/१९ अखेरपयत दे  याचे करावे. 

कळावे,  

ी साईबाबांचे शुभिशवादांसह,                                                                                                                    

    आपले  नेहां िकत, 
 

                                                                 
           अशोक औटी  

शासक य अिधकारी 
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड . 


