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 कोटेिन व/शन वश्दा िाशहरात)  

   श्षय :- ह.भ.प.श्री.रामरा्िी महाराि ढोक यांचे शद.०६/६/२०१८ ते शद.१२/०६/२०१८ या काला्धीत रामकथा  

                                  प्र्चन व कायय्र.मांकरीता भारे्डतत् ् ा्र साडंर्ड शसस् टीम रपरेटरसह पुरश् ेकामी शसलबंद कोटेिन व/शन वश्दा  

                                  मागश् े बाबत.. 
 

साऊंड ससस् टीम य तंरणेकरिता ा गााका-ता आवश् ति सासत् ताची ी ता ी लागीगरमाम याकर. 
 

अ.्र.. साशहत् याचे न वां् न वग  एकु  रक् कम 

१)  बरस सस्ििा  १२०० वॅट / १५०० वॅट JBL िंिनी                   ०२  

२)  टॉि सस्ििा  १२०० वॅट                  JBL िंिनी                  ०८ 

३)  म यॉसनटा सस्ििा  ६०० वॅट               JBL िंिनी                  ०८ 

४)  िॉगा म याईि            ०२ 

५) सम यक् सा २२/२४/३६  ची ॅनरग  ०१ 

६) िॉडगरस म याईि  ०२ 

७) गॅिटॉि  ०१ 

८) म याईि ५८ शअुा /  ् सम य  १५ 

९) म याईि स् टॅडं ठम य) र)  १० 

१०) म याईि स् टॅडं ठगतान) १० 

११) अॅस्लगफाता  आवश् ति रनसुाा 

१२) डरस् ि म याई ि ठानुनरस म याईि )  ०४ 

१३) सल गात ब)ड   ०१ 

१४) आवश् ति ररमाम याकर म याईि वाता,सिाि)ळ सासत् त,साऊंड ससस् टीम य रिारटा सत स .०६/०६/२०१८  र 

१२/०६/२०१८ अलरा िाुवावी.स ा िात क्रम याची र अा) ा एि स वस साऊंड ससस् टीम य न)डुन 

रमाा् तसकि  र् ता  तावर. ता   तस ाीक्   ्)् तांची ी संय ता वा् तास आवश् ति रनसुाा सस्ििा व त ा 

सासत् त वा्ीव िाुवावर.  

 सात शद्साकरीता एकु  रक् कम ुपपये  .............................  स य् करांसहीत)   .............  
 

   अटी ् िती :- 

१) उिा)क्    िशीगा  नम य ु िर गररमाम याकर िात क्रम याची र स िाकी साऊंड ससस् टीम य सासत् त, रिारटा व गााका-ता म यनषु् तबळासत  िाुसवकर  तावर. 

२) उिा)क्   सासत् त आत)सन  िगािााांची र म यााकीनसुाा नम य ु िर गर असून िाुव ा ााांनी साऊंड ससस् टीम य सासत् त िाुसवकर बंधनिााि/आवश् ति आतर.  

३) अिकु  असगरगर अथवा उसशाा रमााल   ाागरगर ि)टरशन ग्रातत धागर नाकाा नाती . 

४) साऊंड ससस् टीम य सासत् त िात क्रम याची र स िाकी एि स वस अा) ा बससव् ता  तरऊन िाता सवव  िा् ता  तावर .  

५) िात क्रम याची र स िाकी िात क्रम य तशस् वी ता् ता िकु  ाागरनं ा िुाव ाधाािास बीग संस् थान सनतम यानसुाा अ ा िाकर  तरईग.  

६)  ािरणेि/ि)टरशन ससगबं  िासिटाम यध   तर टािुक ् तावा ह.भ.प.श्री.रामरा्िी महाराि ढोक रामकथा प्र्चन व कायय्र.मांकरीता    

     भारे्डतत् ् ा्र साडंर्ड शसस् टीम साशहत् य पुरश् ेबाबत” असा स् िष् ट उ गरल िाावा.    

७) उिा)क्    िसशगा  नम य ु िर गर ता सासत् ताची र  ािरणेि/ि)टरशन ससगबं  िासिटाम यध् तर शद.१८ /०५/२०१८ ते शद.२८ /०५/२०१८ अलरा  

     सातं. ५.०० वानरितं   संस् थानची र आवि सवगाााम यध् तर नम या िाावर . 

८)  ािरणेिा  नम य ु िर गरगर  ा तर सव  िाांसती  असावर .  

९) िात क्रम याची ी  ााील : शद.०६/०६/२०१८ ते शद.१२/०६/२०१८ वरळ :  सायंकाळी ७  ते रात्रौ १०  स िाक : श्री साई आश्रम भक् तशन व्ास     

१०) िुाव ा ााानर GST रमाम याकिरणे  सरची  बीग सा ा िा ांना बॅिं  िसशग,िॅन नंबा त.आवश् ति  ी म यासत ी संस् थािडर सा ा िाावर . 

                ११) रमााल   ाागरगर  ािरणेि नािाा् ताची र अथवा ाद क िा् ताची र सव  असधिाा तर म ययु त िात िााी असधिााी तांनी ाालनू  रवगरगर आतर . 
        

                                                                                                                                            

 

                                                                                                                     (्ीम य ी.रुबग अग्रवाग,गा.रमा.सर.) 

                                                                                                                                  मुख् य काययकारी अशधकारी, 

                                                                                                                               ्ी साईबाबा संस् थान सवश् वस्   तवस् था,सशडी. 
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