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कोटेिन व/शन वश्दा िाशहरात)
श्षय:- सामुदायीक श्री साई सच्चरीत पारायण सोळ्याकरीता साऊंर्ड शसस्टीम व्य्स्था रपरे टरसह भार्डेतत््ा्र
पुरश्णेकामी शसलबदं कोटे िन व/शन वश्दा मागश्णे बाबत..
अ.न वं. कायय्र.मासाठी आ्यक साशहत्य
न वग
०१ २२ चॅनल साऊंड मिक्सर
०१
०२ बेस मपिकर १८००/ २००० वॅट (जे.बी.एल.कंिनी/तत्सि )
०२
०३ मपिकर टॉि १८००/२००० वॅट (जे.बी.एल.कंिनी/तत्सि)
०६
०४ पटेज िॉमनटर मपिकर १५०० वॅट (जे.बी.एल.कंिनी, िावर /तत्सि)
०४
०५ िाईक ५८ (शअ
१५
ु र कंिनी )
०६ िाईक ५७ (शअ
०५
ु र कंिनी )
०७ िोठे िाईक पटॅडं
१०
०८ लहान िाईक पटॅडं
१२
०९ मडव्हीडी लेअर/ सगं णक (िेनड्राईव्ह जोडणेकरीता समु वाा वव् क )
०१
१० कॉडलेस िाईक
०४
११ कॉलर िाईक
०४
१२ साऊंड कंट्रोलर
०१
१३ ४० वॅट ट्रॉम्िेट (हॉन) )
२०
१४ डेपक िाईक
०२
१५ अॅम्लीफाया र (मपिकर ा वॅटेज ा षमतितिेनसु ार)
१६ वव् क टेबल, कनेक्शन कॉड वा र, सला बोड), िाईक वा र, ऑिरे टर इ.तसेच का )क्रिाकरीता वव् क सामहत्
िरु मवण् ात ावे तसेच पटॅडबा
ि ा) ी सामहत् पिल्ा असावे. िमशनरी सव) व .एस.व .िाक) असाव् ात. तसेच ८०
ं
वॅटचा वहुजा अॅम्िीलीफाया र, ४० वॅट ट्रॉम्िेट हॉन), वहुजा िाईक असे (मि.०५/०८/२०२२ रोजी गावातील
मिरवणक
ु ीकरीता एक मिवस ) ०४ सेट िरु मवणे.
अटी ् िती :१) पिरोक्त तिमशलात नििु के ले्रमिाणे साऊंड मसपटीि सामहत् ाचे ऑिरे टर व लागणा- ा िनष्ु बाासह नऊ मिवसांकरीता सव)
करांसह िर िरु मवणेत ावे.
२) पिरोक्त साऊंड मसपटीि सामहत् तसेच ननवेाेस व ोजकांचे िागणीनसु ार सामहत् िरु मवणे विणावर बंानकारक/ वव् क
वहे.
३) अिणु ) असलेले अथवा पमशरा ्रमात ाालेले कोटेशन ग्राह ारले जाणार नाहीत.
४) साऊंड मसपटीि सामहत् ्ी साईसचरीत िारा णाचे मठकाणी एक मिवस अगोिर बसमवण् ात ेऊन का ा)मतवत करण् ात ावेत.
५) ्ी साईसचरीत िारा ण सोहाा संि् ानतं र िरु वठााारकास बील संपथान मन िानसु ार अिा करणेत ेईल.
६) पिरोक्त तिमशलात नििु के ले् ा सामहत् ाचे िरिरक / कोटेशन मसलबिं िामकटािध् े मि.१६/०७/२०२२ ते
मि.२३/०७/२०२२ अखेर सा ं. ५.०० वाजेि ंत संपथानचे ववक मवगागािध् े जिा करावेत.
७) िरिरकात नििु के लेले िर हे सव) करांसहीत असावेत.
८) िरु वठािाराने बील सािर करतांना बॅकं तिमशल,कॅ तसल चेक, िॅन नंबर, जीएसटी नंबर इ.वव् क ती िामहती संपथानकडे सािर
करावी.
९) ्रमात ाालेले िरिरक नाकारण् ाचे अथवा रद क करण् ाचे सव) अमाकार हे िु का )कारी अमाकारी ांनी राखनन ठे वलेले वहेत.

(गाग् ्ी बाना त, गा.्रम.से.)
मुख्य काययकारी अशिकारी,
्ी साईबाबा सपं थान मव्वपतव् वपथा,मशडी

