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दरप क नोट स 
ी साईबाबा सं  थानच े ी साईबाबा औदयो गक श ण सं  थतेील श णा  याकर ता खाल ल आव  यक असले  या 

कायशाळा गणवेष शऊन/खरेद साठ  दरप के माग व  यात येत आहे. 
Sr.No. Description Probable Qty Rate 

Inclusive All 
Taxes 

01 For Boys – 
Two colour workshop overall having joint combination of top 

(Shirt) and bottom (Pant) by using 
1)S.Kumar Triple Nine Deluxe 
2)Mafatlal Gold Liner      
3)Kanchan Park Land – 16 
4)Vimal Polyrich Suiting Casanova Collection 
Cloth of Yellow/Gray/Almond colour for top and black colour 
for bottom. 
Top having three pocket of same cloth out of which one have 
embroidery logo,Bottom having four pocket of same cloth. 
Five thread Machine stiching 

400 Nos.  

02 White Appron – 
1)S.Kumar Triple Nine Deluxe 
2)Mafatlal Gold Liner      
3)Kanchan Park Land – 16 
4)Vimal Polyrich Suiting Casanova Collection 
Three Pocket with embroidery logo, 
Five thread Machine stiching  

70 Nos.  

 

अट  व शत  :-  

१) कायशाळा गणवेषासाठ  (१) S.Kumar Triple Nine Deluxe (२) Mafatlal Gold Liner  (३) Kanchan Park  

Land – 16 (४) Vimal Polyrich Suiting Casanova Collection कंपनीच ेकापड वापरावयाच ेअस  यान ेपुरवठा 

आदेश ा  त झालनंेतर  याबाबत मलचे अथॅॉ रट  प  जोडणे आव  यक आहे.तसेच कापडा  या मलचे पॅ कंग 

 ल प/बॅच इ.वगरेैची माह ती असले  या कंपनी  या अ धकृत ि ल  स/पाव  या वभागान ेमागणी के  यास  याची 

पुतता करणे आपणांवर बंधनकारक राह ल. 



२) कायशाळा गणवेश शलाई  येक श णाथ  याचंी वयैि तक मापे घेऊन करावयाची आहे.  येक श णा  याची   

  मापे  वतं र  या न दववुन ठेवावयाची असुन  या माणे गणवशे शलाई झालेनंतर सबंं धत श णा  यास सम   
  ायल घेऊन श णाथ  यांच ेसुचनेनुसार बदल /दु  ती क न देणे आपणांवर बंधनकारक राह ल. 
३) सं  थान/औ. . सं  था यांनी ठर व  या माणे/सुचनेनुसार श णाथ  गणवेष लोगो( च  ह) स  क धा  यात   
  ए  ायडर  क न दयावयाची आहे. 
४) कायशाळा गणवेषाचे सटु ंग/शट ग कापडाची सॅ  वेज पटटृी कट ंग न करता आतील बाजनेु दसेल अशा प  दतीने   
   शवणकाम करणे बधंनकारक आहे. 
५) कायशाळा गणवेशासाठ  लागणारे इतर सा ह  य उदा.बटन,चने कॉलर,इ.सा ह  य  याचा दजा सं  थान/औ. .सं  था  

  यांनी ठर व  या माणे खाल ल माणे असावा. 
 ०१.शटसाठ  कॉलर                 :-  ेस ३ इंची पॉ ट – बॉ  बे डा ग 

       ०२. शटसाठ  कफ                 :- २ इंची राऊड बा  बे डा ग 

       ०३. शटवर लोगो ए  ायडर          :- स  क रंगीत धागा 

       ०४. पॅ  टची चेन                   :- एमसीएल/वायकेके 

       ०५. पॅ  टसाठ  हुक व लु  स          :- उ  तम दजाच े  ट ल पंच हुक -४ पाटएलू  स १.२५ इंच 

       ०६. इंटरलॉक ओ  हरलॉक            :- ५ पदर  पॉल  टर धा  याचे 

       ०७. पॅ  टसाठ  बे  ट कॅन  हस         :- ेस १.५ इंची – बॉ  बे डा ग माय ोडॉट 

       ०८. बटन                         :- पारस नायलॉन 

       ०९. शलाईसाठ  धागा               :- १०० ट  के पॉल  टर (वधमान/कोटस) 

६) दरप कातील मा  य झाले  या दरांवर कोण  याह  कारची वाढ दल  जाणार नाह . 

७) गणवशे शलाईचे काम आदेश मळा  यापासून १५ दवसांच ेआत पुण क न दयावयाचे आहेत. 

८) न वदेत दश वलेल  श णाथ  सं  या, गणवषे शलाई सं  या हया अदंाजीत असुन यात बदल होऊ शकतो.     

    या माणे मंजरु दरानचे शलाई काम पुण क न दयाव ेलागेल. 

९) दरप कात नमदु केलेनुसार कंपनी/ मल अ  वये कायशाळा गणवेषाचे दर दरप कात नमुद करावते. 

     सदर कायशाळा गणवषेाच ेदर हे शड  पोहोच असावेत. आपल  दरप के द.१९/१०/२०१८ पयत ी साईबाबा  

  सं  थानचे आवक वभागात सम  अथवा रिज  टर पो  टा वारे जमा करावेत मुदतीनंतर आलेल  दरप के वचारात  

  घेतल  जाणार नाह त याची न द  यावी. 
                                                       

                                                                     आपला  नेहां कंत, 

 
 
                                                                   ( ी. मनोज घोडपेाट ल)                        
                                                                     उप िज  हा धकार                                                    

                                                         ी साईबाबा सं  थान व  व  त  यव  था,( शड )        
 

 
 



  


