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!! जाह�र आवाहन !! (मदुतवाढ)  
 

�ी साईबाबा सं	 थानच ेलाडू व बफB Cसाद Dन�मEती �वभागामाफE त  “मोतीचुर लाडू तयार कर! याचे 

# पध&च”े आयोजन करI यात येत आहे. 

तरJ 	 पधLत सहभाग घेऊ इिPछणा-या सवE इP छुक केटरसE/ठेकेदार / मUहला सं	 था यांना आवाहन 

करणेत येत ेकV, W यानंा सदर 	 पधLत सहभाग नXदवायचा आहे Y यानंी आपले अजE laddu@sai.org.in या 

ई-मेलवर अथवा �ी साईबाबा सं	 थान �व� व	 त� यव	 था, �शड� ता.राहाता, िज. अ.नगर पीन नं. ४२३१०९ या 

पY Y यावर टपालाने कायाEलयीन वेळेत (र�ववार � यDत_र1 त) Uद.०७/१०/२०२२ रोजीपयत̀ आवक �वभागास 

पाठ�वI याच ेकराव.े  

 

# पध&( या अट�-शत- 

१. 	 पधEकाने पाaकटावर आपले संपुणE नाव, पY ता व दरुb वनी/मोबाईल cमांक व "लाडु व बफB Cसाद 

Dन�मEती �वभाग- लाडू तयार करावयाPया 	 पधLत सहभाग घेणेबाबतचा अजE” असा 	 पf ट उh h ेाख 

करावा. 

२. 	 पधLकामी आव� यक लागणारा कPचा माल, इंधन व भांडी �ी साईबाबा सं	 थानच ेलाडू व बफB Cसाद 

Dन�मEती �वभागामाफE त आपणास पुर�वI यात येईल. 

३. सवE 	 पधEकांना सं	 थानने Uदलेh या कPP या मालापासनु उY तम CDतच ेमोतीचुर बुंदJ लाडु तयार कjन 

kयावे लागतील, Y यासाठl १० aक.mॅ. साखरेच े Cमाण गहृJत धoन आव� यक असणा-या aकराणा 

मालाची यादJ अजाEसोबत सादर करावी लागेल. 	 पधEकाने अजाEसोबत Uदलेh या यादJनुसारच aकराणा 

माल उपलp ध कoन Uदला जाईल. 	 पधEकाने Uदलेh या यादJमb ये  ऐनवेळी बदल करता येणार नाहJ.  

४. स ् पधEकाने मोतीचुर बुंदJ तळणेकामी आव� यक साUहY य (उदा.झारे, कौच,े u ला	 टJक मग, 

हॅv डwलोज,अॅCोन व टोपी इ.) 	 वः खचाEने आणावयाच ेआहेत. 

५. 	 पधEकास मदतनीसची आव� यकता असh यास, तहेJ 	 वत: आणावयाच ेआहेत, Y याच ेकोणतेहJ मानधन 

अथवा पगार सं	 थानमाफE त अदा करI यात येणार नाहJ /मागणी करता येणार नाहJ. 

६. सदर 	 पधाE �ी साई Cसादालयाच े शजेारJल लाडू व बफB Cसाद Dन�मEती �वभागाच े aकचनमb ये 

आयोिजत करI यात येणार असh याने दैनंUदन एका 	 पधEकास 	 पधLसाठl उपि	थत राहावे लागेल, 

Y यासाठl Dनि�चत केलेलJ तारJख 	 पधEकास दरुb वनीवoन 	 वंत|_रY या कळ�वणेत येईल.  

७. नेमनु Uदलेh या तारखेस 	 पधEकास लाडु �वभागाच े aकचनमb ये सवE आव� यक साUहY याDनशी सकाळी 

०९.३० वाजता उपि	थत राहणे गरजेच ेराUहल. 

८. सदरची  	 पधाE लाडू Cसादाची गुणवY ता सधुारणेकामी रेसीपीची Dनि�चती करावयाची असh याने, 

	 पधLकास कोणY याहJ Cकारच ेमानधन अदा केले जाणार नाहJ aकंवा मागता येणार नाहJ. 

९. 	 पधEकांची व Y यासोबत मदतDनसांची एक वेळ जेवणाची � यव	 था सं	 थानच े �ी साई Cसादालयात 

करI यात येईल. 

१०. 	 पधEकाने 	 पधाE झाh यानंतर Y याP या कामाचा अहवाल व रेसीपीची प}त लेखी 	 वjपात ताबडतोब 

लाडू Cसाद Dन�मEती �वभागाकड ेसादर करावयाची आहे. 

११. उशीरा आलेh या ई-मेल अथवा अजाEचा �वचार केला जाणार नाहJ. 

१२. एखाkया 	 पधEकाची अथवा सवE 	 पधEकांची 	 पधाE घेI याचा अथवा नाकारI याचा अ~धकार सं	 थान 

Cशासनाने राखुन ठेवलेला आहे. 

 

   (	 वा�रJंत/- XXX) 

     म.ु य काय/कार� अ0धकार� 

�ी साईबाबा सं	 थान �व� व	 त� यव	 था, �शरडी, 

 

 


