
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

श्री साईबाबबबब साईसं् साथबन साविश् सािस् सातव्यिस् साथब, विर्डी. 

   मु.पो.शिर्डी , ता.राहाता, शज.अहमदनगर , शपन-४२३ १०९ , 

फोन क्र.-(०२४२३) २५८५००, २५८७३८ Website- www.sai.org.in 

 

जबहीर साईचूनब सा 
 

सन २०१९-२० या आशथिक वर्ािच्या संस् थानच् या वाशर्िक अहवाचाच् या ैवाधाशनक व रशािासक य 

अहवाच)  एकुण २०० रशाती अहवाच ैएकुण अदंाजे १०० पान ेपाक  ६ रंगीत पानांसह) छपाई व १०० शसर्डी 

ैचेबच व कव् हरसह) तयार करण् यासा ी दरपत्रके मागशवण् यात येत आह.े मागीच वर्ािचा अहवाच 

www.sai.org.in या संकेत स् थळाावर रशादिीत केचेचा आह.े ् यारशामाण े अहवाच व शसर्डी ैकव् हरसह) 

करीता आपचे न् यनुतम दर शसचबंद पशकटामध् य े संस् थानच े आवक शवभागाकरे्ड शद.१०/०९/२०२० रोजी  

सायंकाळाी ५.०० वाजपेयंत पा शवण् याच ेकरावे.  

मदुतीत आचेल् या दरपत्रकांची संस् थान शनयमानसुार छाननी करण् यात यऊेन पात्र छपाईधारकांस 

परुव ा आदिे दणे् यात येईच. छपाई आदिे रशााप् त झाचेपासनू ७ शदवसांचे आत अहवाच छपाई व शसर्डी तयार 

करुन दणे ेबंधनकारक राहीच. तयार करण् यात येणा-या शसर्डीतीच र्डाटा साईज २० एम.बी. पेक्षा कमी असण े

आवश् यक आह.े  
 

अटी ि सािती :- 
 

१) रशास् ताशवत छपाई परुव ा कामाचा तपशिच सोबतच् या प रशिष् टात शदचा आह.े ् यात दर नमदू करुन 

् याखालाची सही-शिक् क् याशनिी दरपत्रक भरावयाच ेआह.े  

२) दरपत्रक शसचबंद पाक टात पा वावे. ् यावर “िबवषिक साअहिबल” छपबाकबमबचे सादरपत्रक असा स् पष् ट 

उल् चेखाल करावा व पा शवणाराचा पताहाही नमदु करावा.  

३) दरपत्रक शद.१०/०९/२०२० चे आत तातर्डीने संस् थानचा शमळेाच अिा बेतान ेपा वावे. 

४) मदुतीत न आचेचे तसेच अप-ुया माशहतीच ेदरपत्रकाचा शवचार केचा जाणार नाही. बीचावर पॅन व 

जीएसटी नबंर नमदू करण ेआवश् यक आह.े 

५) छपाईच ेदर भरताना/दतेाना मळुा दर अशधक जीएसटी स् वतंत्र नमदू करावा. 

६) दरपत्रकात परुव ाकामाचे कागद, छपाई मजरुी, वाहतुक, पॅकींगसह अहवाच शिर्डी येथे पोहोचचे दर 

द्यावेत. दर पणुांक त असावेत. दरपत्रकात खालार्डाखालोर्ड असल् यास दरपत्रकाचा शवचार केचा जाणार नाही.  

७) आयकर कायद्यानसुार आवश् यक तेथे आयकर कपात करण् यात येईच.  

                                                               

 

                                                                                  मुख् साय कबयिकबरी साअवधकबरी 

       श्री साईबाबा संस् थान शवश् वस् तव् यवस् था, शिर्डी                           

 

http://www.sai.org.in/


 

 

 

जा.क्र.एसएसएस/चेखाला-अचेंप/             /२०२० 

  शदनांक :- 

रशाशत, 

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

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

 

विषय सा:- ईंस् साथबनचे सािबवषिक साअहिबल साछपबा साि साईीर्डी साकरीतब सान् सायुनतम सादर सावमळणेबबबत... 

 

श्री साईबाबा संस् थान शवश् वस् तव् यवस् था, शिर्डीचे सन २०१९-२० या आशथिक वर्ािच् या वाशर्िक अहवाचाच् या  

ैवाधाशनक व रशािासक य अहवाच) छपाईक रता एकुण २०० रशा ती अहवाच छपाई ैएकुण अदंाज े१०० पाने पाक  ६ 

रंगीत पानांसह) व १०० नग सीर्डी ैकव् हर व चेबचसह) तयार करण् यासा ी खालाचीच अटी-ितीस अनसुरुन आपण 

न् यनुतम दर दणे् याचे कराव.े    
 

अटी ि सािती सा:- 
 

१) अहवाचाचा नमनुा - मागीच वर्ािचा अहवाच www.sai.org.in या संकेतस् थळाावर रशादिीत केचा आह े

् यारशामाण.े  

२) छपाई आदिे रशााप् त झाचेपासनू ७ शदवसांचे आत एकुण २०० रशाती अहवाच व १०० नग सीर्डी ैचेबच व 

कव् हरसह) तयार करुन दणे ेबंधनकारक राहीच. तयार करण् यात येणा-या सीर्डीतीच र्डाटा साईज २० एम.बी. पेक्षा 

कमी असण ेआवश् यक आह.े  

३) सोबतच् या नमनु् यात दरपत्रक शसचबंद पाक टात पा वावते. ् यावर “िबवषिक साअहिबल साछपबा साकबमबचे सादरपत्रक” 

असा स् पष् ट उल् चखेाल करावा.  

४) न् यनुतम दर शसचबंद पाक टामध् ये संस् थानचे आवक शवभागाकरे्ड शद.१०/०९/२०२० अखालरे पयंत सायंकाळाी ५ 

वाजपेयंत पा शवण् याचे कराव.े  

५) मदुतीत न आचेचे तसेच अपु-या माशहतीचे दरपत्रकाचा शवचार केचा जाणार नाही. बीचावर पॅन व जीएसटी नंबर 

नमदू करण ेआवश् यक आह.े छपाईचे दर भरतांना-दतेांना मळूा दर अशधक जीएसटी स् वतंत्र नमदु करावा. 

६) दरपत्रकात परुव ाकामाचे कागद, छपाई मजरुी, वाहतकु, पकॅींगसह अहवाच शिर्डी येथे पोहोचचे दर द्यावते. दर 

पणूांक त असाव.े दरपत्रकात खालार्डाखालोर्ड असल् यास दरपत्रकाचा शवचार केचा जाणार नाही.  

७) आयकर कायद्यानसुार आवश् यक तेथे आयकर कपात करण् यात येईच.  

 

                                                               
                     मुख् साय कबयिकबरी साअवधकबरी 

       श्री साईबाबा संस् थान शवश् वस् तव् यवस् था, शिर्डी                           

  

http://www.sai.org.in/


शदनांक :-       /         /२०२० 

 

रशाशत, 

मब.मुख् साय साकबयिकबरी साअवधकबरी सा 

श्री साईबाबबबब साईसं् साथबन साविश् सािस् सातव् सायिस् साथब, विर्डी सा 

विर्डी, तब.रबहबतब, वज. साअहमदनगर सा 

 

विषय सा:- िबवषिक साअहिबल साछपबा साि साईीर्डी सा(लेबल साि साकव् साहरईह  सादरपत्रक 

 सदंभि :- ससं् थानच ेwww.sai.org.in सकेंतस् थळाावर रशादिीत केचेल् या माशहतीस अनसुरुन  

 

अ.न.ं कामाचा तपशिच दर रशाशत नग एकुण  

नग 

एकुण मळुा 

रक् कम रु. 

GST 

रक् कम रु.   

सवि करांसह 

दर रु. 

०१ िबवषिक साअहिबल सा 

 अंदाजे १०० पान े 

ै६ रंशगत पानांसह) 

 २०० नग     

०२ ईी.र्डी. सा 

ैचेबच व कव् हरसह ) 

 १०० नग     

       

ईिि साकरबंईह सादर सारुपये सा  

 

परुव ादाराच ेनांव   :-   ------------------------------------------- 

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

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

 

जीएसटी क्रमांक       :- 

पनॅ क्रमांक          :- 

 

 

         परुव ादार शिक्का व स् वाक्षरी  

 

http://www.sai.org.in/

