
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
पो.िशड , ता.राहाता, िज.अहमदनगर – ४२३१०९ 

दरु  वनी मांक (०२४२३) २५८७५५/ २५८७५९/ २५९६३४-३५ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

जा. .एसएसएस/सा शा – आ  था/  1047 /२०१८  
िद. िद. 30/05/2018  

 
 

ती,  
मे.-------------------------------------- 
----------------------------------------- 
----------------------------------------- 
----------------------------------------- 
 

िवषय – नवीन व र  ठ महािव ालया  या “रसायनशा  ” योगशाळा सािह  य खरेदी... दरप क मागणी प  
 
 आपणांस िवनंती कर  यात येते क , ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड चे व र  ठ महािव ालयाक रता 
आव  यक रसायनशा   योगशाळेक रता आव  यक सािह  य खरेदी करावयाचे आह,े  याचा तपिशल सोबत  या प रिश  ठात 
जोडललेा आह.े  
 दर िनि त झा  यानंतर सदरचे सािह  य पुरवावे लागेल.  यासाठी खालील अटी – शत  राहातील-  
 अटी/ शत   

१. सदर सािह  याचे ित नगाच,े िशड  पोहचच,े G.S.T.सह सव कर व खच समावेशक दर ावेत. हमाली, वाहतुक अगर 
कुठलाही खच  वतं  िदला जाणार नाही.  

२. सदर सािह  याचा परुवठा, परुवठा आदशे िमळा  यानंतर १५ िदवसांचे आतं करावा लागेल.  
३. सं  थानकडून कोण  याही कारची आगाऊ र  कम (Advance) िदली जाणार नाही.  
४. आपले फमचे लेटर हडेवर िसलबदं पािकटातील दरप क िशड  येथ ेवेळेवर पोहचण ेआव  यक आह.े दरप क देतांना 

“रसायनशा   योगशाळा सािह  य खरेदीचे दरप क” असा पािकटावर  प  ट उ  लेख करावा.  
५. मागणी केले  या सािह  यचचे दर ावेत. इतर सािह  याच ेअथवा वगे या वणनाचे दर देऊ नयेत, ते ा  धरले जाणार 

नाहीत. 
६. कोणतेही दरप क ि वकारण े अथवा नाकारण े अथवा सव दरप के नाकारण े याबाबतचा अिधकार सं  थानने राखनू 

ठेवला आह.े  याची कारण ेदेण ेसं  थानवर बंधनकारक राहणार नाही.  
७. िशड  सं  थान ही धमदाय सं  था अस  याने दरात जा  तीत जा  त सवलत देणसे िवनतंी.  
८. दरप कासोबत GST मांक नमुद करावा. GST मांक लागू नस  यास त  सम ािधकरणाकडील न दणी 

मांक नमुद असले  या लेटरहेडवरच दरप क दे  यात यावे. तसेच सोबत पॅनकाडची छायांिकत त 
जोडावी.  

९. दरप के िद. 15/06/2018 अखेर पोहोच करावते.  यानंतर आले  या दरप कांचा िवचार केला जाणार नाही.  
 
 
 

( ीमती बल अ वाल, भा. .से) 
मु  य कायकारी अिधकारी 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड   



ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
पो.िशड , ता.राहाता, िज.अहमदनगर – ४२३१०९ 

दरु  वनी मांक (०२४२३) २५८७५५/ २५८७५९/ २५९६३४-३५ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

जा. .एसएसएस/सा शा – आ  था/1049 /२०१८  
िद. 30/05/2018  

ती,  
मे.-------------------------------------- 
----------------------------------------- 
----------------------------------------- 
----------------------------------------- 
 

िवषय – नवीन व र  ठ महािव ालया  या “ ाणीशा  ” योगशाळा सािह  य खरेदी... दरप क मागणी प  
 
 आपणांस िवनंती कर  यात येते क , ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड चे व र  ठ महािव ालयाक रता 
आव  यक ाणीशा   योगशाळेक रता आव  यक सािह  य खरेदी करावयाचे आह,े  याचा तपिशल सोबत  या प रिश  ठात 
जोडललेा आह.े  
 दर िनि त झा  यानंतर सदरचे सािह  य पुरवावे लागेल.  यासाठी खालील अटी – शत  राहातील-  
 अटी/ शत   

१. सदर सािह  याचे ित नगाच,े िशड  पोहचच,े G.S.T.सह सव कर व खच समावेशक दर ावेत. हमाली, वाहतुक अगर 
कुठलाही खच  वतं  िदला जाणार नाही.  

२. सदर सािह  याचा परुवठा, परुवठा आदशे िमळा  यानंतर १५ िदवसांचे आतं करावा लागेल.  
३. सं  थानकडून कोण  याही कारची आगाऊ र  कम (Advance) िदली जाणार नाही.  
४. आपले फमचे लेटर हडेवर िसलबदं पािकटातील दरप क िशड  येथ ेवेळेवर पोहचण ेआव  यक आह.े दरप क देतांना 

“ ाणीशा   योगशाळा सािह  य खरेदीचे दरप क” असा पािकटावर  प  ट उ  लेख करावा.  
५. मागणी केले  या सािह  यचचे दर ावेत. इतर सािह  याच ेअथवा वगे या वणनाचे दर देऊ नयेत, ते ा  धरले जाणार 

नाहीत. 
६. कोणतेही दरप क ि वकारण े अथवा नाकारण े अथवा सव दरप के नाकारण े याबाबतचा अिधकार सं  थानने राखनू 

ठेवला आह.े  याची कारण ेदेण ेसं  थानवर बंधनकारक राहणार नाही.  
७. िशड  सं  थान ही धमदाय सं  था अस  याने दरात जा  तीत जा  त सवलत देणसे िवनतंी.  
८. दरप कासोबत GST मांक नमुद करावा. GST मांक लागू नस  यास त  सम ािधकरणाकडील न दणी 

मांक नमुद असले  या लेटरहेडवरच दरप क दे  यात यावे. तसेच सोबत पॅनकाडची छायांिकत त 
जोडावी.  

९. दरप के िद. 15/06/2018 अखेर पोहोच करावेत.  यानंतर आले  या दरप कांचा िवचार केला जाणार नाही.  
 
 
 

( ीमती बल अ वाल, भा. .से) 
मु  य कायकारी अिधकारी 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड   

 



ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  

पो.िशड , ता.राहाता, िज.अहमदनगर – ४२३१०९ 
दरु  वनी मांक (०२४२३) २५८७५५/ २५८७५९/ २५९६३४-३५ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
जा. .एसएसएस/सा शा – आ  था/ 1048 /२०१८  

िद िद. 30/05/2018  
 

 
ती,  

मे.-------------------------------------- 
----------------------------------------- 
----------------------------------------- 
----------------------------------------- 
 

िवषय – नवीन व र  ठ महािव ालया  या “वन  पतीशा  ” योगशाळा सािह  य खरेदी... दरप क मागणी प  
 
 आपणांस िवनंती कर  यात येते क , ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड चे व र  ठ महािव ालयाक रता 
आव  यक वन  पतीशा   योगशाळेक रता आव  यक सािह  य खरेदी करावयाचे आह,े  याचा तपिशल सोबत  या 
प रिश  ठात जोडललेा आह.े  
 दर िनि त झा  यानंतर सदरचे सािह  य पुरवावे लागेल.  यासाठी खालील अटी – शत  राहातील-  
 अटी/ शत   

१. सदर सािह  याचे ित नगाच,े िशड  पोहचच,े G.S.T.सह सव कर व खच समावेशक दर ावेत. हमाली, वाहतुक अगर 
कुठलाही खच  वतं  िदला जाणार नाही.  

२. सदर सािह  याचा परुवठा, परुवठा आदशे िमळा  यानंतर १५ िदवसांचे आतं करावा लागेल.  
३. सं  थानकडून कोण  याही कारची आगाऊ र  कम (Advance) िदली जाणार नाही.  
४. आपले फमचे लेटर हडेवर िसलबदं पािकटातील दरप क िशड  येथ ेवेळेवर पोहचण ेआव  यक आह.े दरप क देतांना 

“वन  पतीशा   योगशाळा सािह  य खरेदीचे दरप क” असा पािकटावर  प  ट उ  लेख करावा.  
५. मागणी केले  या सािह  यचचे दर ावेत. इतर सािह  याच ेअथवा वगे या वणनाचे दर देऊ नयेत, ते ा  धरले जाणार 

नाहीत. 
६. कोणतेही दरप क ि वकारण े अथवा नाकारण े अथवा सव दरप के नाकारण े याबाबतचा अिधकार सं  थानने राखनू 

ठेवला आह.े  याची कारण ेदेण ेसं  थानवर बंधनकारक राहणार नाही.  
७. िशड  सं  थान ही धमदाय सं  था अस  याने दरात जा  तीत जा  त सवलत देणसे िवनतंी.  
८. दरप कासोबत GST मांक नमुद करावा. GST मांक लागू नस  यास त  सम ािधकरणाकडील न दणी 

मांक नमुद असले  या लेटरहेडवरच दरप क दे  यात यावे. तसेच सोबत पॅनकाडची छायांिकत त 
जोडावी.  

९. दरप के िद. 15/06/2018 अखेर पोहोच करावेत.  यानंतर आले  या दरप कांचा िवचार केला जाणार नाही.  
 
 
 

( ीमती बल अ वाल, भा. .से) 
मु  य कायकारी अिधकारी 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  



ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
पो.िशड , ता.राहाता, िज.अहमदनगर – ४२३१०९ 

दरु  वनी मांक (०२४२३) २५८७५५/ २५८७५९/ २५९६३४-३५ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

जा. .एसएसएस/सा शा – आ  था/ 1045/२०१८  
िद. िद. 30/05/2018  

 
 

ती,  
मे.-------------------------------------- 
----------------------------------------- 
----------------------------------------- 
----------------------------------------- 
 

िवषय – नवीन व र  ठ महािव ालया  या “भौितकशा  ” योगशाळा सािह  य खरेदी... दरप क मागणी प  
 
 आपणांस िवनंती कर  यात येते क , ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड चे व र  ठ महािव ालयाक रता 
आव  यक भौितकशा   योगशाळेक रता आव  यक सािह  य खरेदी करावयाच ेआह,े  याचा तपिशल सोबत  या प रिश  ठात 
जोडललेा आह.े  
 दर िनि त झा  यानंतर सदरचे सािह  य पुरवावे लागेल.  यासाठी खालील अटी – शत  राहातील-  
 अटी/ शत   

१. सदर सािह  याचे ित नगाच,े िशड  पोहचच,े G.S.T.सह सव कर व खच समावेशक दर ावेत. हमाली, वाहतुक अगर 
कुठलाही खच  वतं  िदला जाणार नाही.  

२. सदर सािह  याचा परुवठा, परुवठा आदशे िमळा  यानंतर १५ िदवसांचे आतं करावा लागेल.  
३. सं  थानकडून कोण  याही कारची आगाऊ र  कम (Advance) िदली जाणार नाही.  
४. आपले फमचे लेटर हडेवर िसलबंद पािकटातील दरप क िशड  येथ ेवेळेवर पोहचण ेआव  यक आह.े दरप क देतांना 

“भौितकशा   योगशाळा सािह  य खरेदीचे दरप क” असा पािकटावर  प  ट उ  लेख करावा.  
५. मागणी केले  या सािह  यचचे दर ावेत. इतर सािह  याच ेअथवा वगे या वणनाचे दर दऊे नयेत, ते ा  धरले जाणार 

नाहीत. 
६. कोणतेही दरप क ि वकारण े अथवा नाकारण े अथवा सव दरप के नाकारण े याबाबतचा अिधकार सं  थानने राखनू 

ठेवला आह.े  याची कारण ेदेण ेसं  थानवर बंधनकारक राहणार नाही.  
७. िशड  सं  थान ही धमदाय सं  था अस  याने दरात जा  तीत जा  त सवलत देणसे िवनतंी.  
८. दरप कासोबत GST मांक नमुद करावा. GST मांक लागू नस  यास त  सम ािधकरणाकडील न दणी 

मांक नमुद असले  या लेटरहेडवरच दरप क दे  यात यावे. तसेच सोबत पॅनकाडची छायांिकत त 
जोडावी.  

९. दरप के िद.15/06/2018  अखेर पोहोच करावेत.  यानंतर आले  या दरप कांचा िवचार केला जाणार नाही.  
 
 
 

( ीमती बल अ वाल, भा. .से) 
मु  य कायकारी अिधकारी 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
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