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 कोटेिन व/शन वश्दा िाशहरात)  

श्षय :- शद.२८/१०/२०२२ ते शद.३०/१०/२०२२ अखेर तीन व  ०३)  शद्सीय राज् यस् तरीय पयाव्र  शन व्ासी संमेनन व  

कायव्र.माकरीता साऊंर्ड शसस् टीम व् य्स् था रपरेटरसह डारे्डत ् ा्र पुरश् ेकामी शसनबंद कोटेिन व/शन वश्दा 

मागश् ेबाबत.. 

अ.नं व. कायव्र.मासाठी आ् यक साशह य न वग 

०१ १६ चॅनल साऊंड मिक् सर  ०१ 

०२ बेस मपिकर १२००/१५०० वटॅ  (जे.बी.एल.कंिनी/तत् सि    ०२ 

०३ मपिकर टॉि १२००/१५०० वॅट (जे.बी.एल.कंिनी/तत् सि  ०६ 

०४ प टेज िॉमनटर  मपिकर ६००/ ७०० वॅट (जे.बी.एल.कंिनी, िावर /तत् सि  ०४ 

०५ िाईक ५८ (शअुर कंिनी   ०४ 

०६ िोठे िाईक प टॅडं  ०२ 

०७ लहान िाईक प टॅडं  ०४ 

०८ मडव् हीडी  लेअर/ संक क (िेनराईाईव् ह जोड ेकरीता समुवाा वव्  क    ०१ 

०९ कॉडलेस िाईक  ०४ 

१० साऊंड कंट्रोलर  ०१ 

११ ४० वॅट ट्रॉम् िटे (हॉन)    ०२  

१२ डेप क िाईक  ०२  

१३ अमॅ्  लीफाया र (मपिकर  ा वटेॅज  ा षमतितेनसुार   

१४  वव्  क टेबल, कनेक् शन कॉड वा र, स ला  बोड), िाईक वा र, ऑिरेटर इ.तसेच का )क्रिाकरीता वव्  क 

सामहत्   िरुमव्  ात  ाव े तसेच प टॅडंबा  ि ा) ी सामहत्   पिल् ा असाव.े िमशनरी सव) व .एस.व .िाक)  

असाव्  ात.  
    

राज्  प तरी  ि ा)वर  मनवासी संिेलन  का )क्रिाची वे  सका ी ८.०० ते सा ंका ी ६.०० वाजेि तं(वरतीची वे  सोडुन   रामहल.  

अटी ् िती :- 

१) पिरोक् त  तिमशलात नि ु केले्रमिा े साऊंड मसप टीि सामहत्  ाचे ऑिरेटर व लाक ा- ा िनषु्  ब ासह ्रममतम न  ानसुार एकु  तीन 

म वसांकरीता सव) करांसह  र नि ु कर ते  ावेत.  

२  का )क्रिाचा कालावाी एक म वस किी झाल्  ास  ऊे केलेल्  ा ्रममतम न  रातुन एक म वसाची डाडोरी ी  राची रक् कि वजा कुनन 

पव)रीत  ोन म वसांची डाडोरी ी रक् कि िरुवठााारकास व ा कर्  ात  ेईल. 

३) पिरोक् त साऊंड मसप टीि सामहत्   तसचे ननवे ेस व ोजकांचे िाक ीनसुार सामहत्   िरुमव े  वि ावर बंानकारक/ वव्  क 

           वह.े  

४) अि ु) असललेे अथवा पमशरा ्रमा त झालेल ेकोटेशन ्ाह  ारले जा ार नाहीत.  

५) साऊंड मसप टीि सामहत्   साईव्रमि नं.१  ेथील शता्  ी िंडिात का )क्रिाचे मठका ी एक म वस अको र बसमव्  ात  ऊेन                

     का ा)मववत कर्  ात  ावते. तसचे िरुवठााारकाने संप थानच े वनीषेमति  मवडाकाचे सचुनेनसुार कािकाज करावे. 

६  तीन म वसी  राज्  प तरी  ि ा)वर  मनवासी संिेलन का )क्रि संिल्  ानंतर िरुवठााारकास बील संप थान मन िानसुार अ ा कर ेत 

 ेईल.      

७) पिरोक् त तिमशलात नि ु केलले्  ा सामहत्  ाच े रिरी क/कोटेशन मसलबं  िामकटाि  े म .१९/ १०/२०२२  ते म .२५/१०/२०२२ 

     अखेर सा ंका ी ५.०० वाजेि ंत  सपं थानचे ववक मवडाकाि  े जिा करावेत. 

८)  रिरी क/ कोटेशन ह ेविले फायि)चे लेटरहडेवर  ्े  ात  ावते.  संप थानने ्रममस   केलेल्  ा जामहरात िसयुाचाच े्रमतीवर   ऊे न े.          

९) िरुवठा ाराने बील सा र करतांना बॅकं तिमशल,कॅव सल चेक, िॅन नंबर, जीएसटी नंबर इ.वव्  क ती िामहती बील अ ा कर ेकािी 

संप थानकडे सा र करावी.     

    १०) ्रमा त झाललेे  रिरी क नाकार्  ाचे अथवा रद क कर्  ाच ेसव) अमाकार ह ेिा.िु   का )कारी अमाकारी िहो  ा, ्रमी साईबाबा     

         संप थान,मव् वप तव्  वप था, मशडी  ांनी राखनू ठेवलेल ेवहते. 

                                                                                                 
                                                                                                       

                                                                                                            (डाग्  ्रमी बाना त, डा.्रम.से.   

                                                                                                            मुख् यकायवकारी अशककारी, 

                                                                                                 ्रमी साईबाबा संप थान मव् वप तव्  वप था,मशडी 
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