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कोटेिन व सचुन वा 

 

श्री साईबाबा संस् थान व श् ् स् तव् य्स् था, शिरडी यांचे ’’ केबल, स् रीट लाईट शफटव ग ् अतर अनु वकंशगक मटेरीयल  ’’ परुश्णेकामी दरपत्रके 

मागश्ण् यात येत े. े 

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

श्री साईबाबा संस् थान व करीता केबल, स् रीट लाई लाईट लाई शगट लाईव ग ् अतर ंन वकंुशगक मटे लाईरीयल खरेदी करणेकामी कोटे लाईिन व मागश्ण् यात 

येत े. े तपशिल खालीलप्रमाणे  

अ.क्र. मटेरीयलचा तपशिल मागणी 
दर (प्रशत न वग) 

िीएसटीसह 
एकुण रक् कम 

०१) 
४ x१० स् ्  ् ेंर .म .म ेम ड केबल ं् युशमशन वयम 

कंपन वी :- पॉशलक्ब 
१६० शमट लाईर रु   रु   

०२) 

शस्रट लाई लाईट लाई कने व् िन व बॉ् स मेट लाईल With MCB Monting 

 C- rail २०० x१५०x१०० .म .म (1.6 mm thick),  

कंपन वी :- .े् ी डयटु लाईी 

०४ न वग रु   रु   

०३) 
४ पोल ,ेयसोलेट लाईर, ४० ं्म् पींर,  

कंपन वी :- .ल&ट लाईी/ शसमेन् स/ शल््ड     
०३ न वग रु   रु   

०४) 
१५० ््ट लाई .ल ई डी  शस्रट लाई लाईट लाई शगट लाईव ग, 

कंपन वी :- शसस् का/ .्् े- स/शगली् स 
१५ न वग रु   रु   

०५) 
३ पोल ,६३ ं्म् पींर,स् टे लाईन वले मेन वशस््च,  

कंपन वी :- स् टे लाईन वले/ंिोका 
०१ न वग रु   रु   

०६) .कुण :- रु  

०७) जी.सट लाईी :-  रु  

 .कुण र् कम ( ०६ + ०७) :- रु. 

ंक्षरी र् कम रुपये :- 

 

अटी ् िती :- 

०१)   केबल, स् रीट लाई लाईट लाई शगट लाईव ग ् अतर ंन वकंुशगक मटे लाईरीयलचे दर . ेGST स. दया्े  

०२)   कोटे लाईिन व पत्रात मागणी केले या मटे लाईअरंलचेच दर दणेेत या्े  

०३)  केबल, स् रीट लाई लाईट लाई शगट लाईव ग ् अतर ंन वकंुशगक मटे लाईरीयलचा काया दिे शद यानं वतर १५ शद्सात मटे लाईरीयल परुश्ण् यात या्े  

०४)  केबल, स् रीट लाई लाईट लाई शगट लाईव ग ् अतर ंन वकंुशगक मटे लाईरीयल प्रा् त ाा यानं वतर बीलाची र् कम ३० शद्सांत ंदा करण् यात येईल  

०५)  कोणते.ी ंगर स  ् कोटे लाईिन व स् ् ीकारणे ंथ्ा न वाकारणेचा .् क संस् थान वने व राख न व वे्ला े. े 

०६)  केबल, स् रीट लाई लाईट लाई शगट लाईव ग ् अतर ंन वकंुशगक मटे लाईरीयल पो.ोच करण् याची जबाबदारी स् ् तः  ेपणा्र रा.ील  
 

ेपले कोटे लाईिन व उपरो् तप्रमाणे स् ् तचचे फममचचे लेटरहेर्ड्र मो.ोरबंद पाकीट लाईात, ’’श्द्यतु श्भाग- केबल, स् रीट लाईट 

शफटव ग ् अतर अनु वकंशगक मटेरीयल करीता कोटेिन व ’’ ंसे पाकीट लाईा्र स् पष् ट लाई न वम द करुन व कोटे लाईिन व, मखु् य काय कारी ंशककारी, श्री 

साईबाबा संस् थान व श् ् स् तव् य्स् था, शिडी या न वां्े शदन वांक  १२ /११ /२०२२ पयंत ्रील ंट लाईी ् ितीस ंकीन व रा.ून व तातडीने व पावश्ण् याचे 

करा्े  त् यानं वतर ेले या कोटे लाईिन वचा श्चार केला जाणार न वा.ी    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (भाग् यश्री बान वायत, भा प्र से ) 

 मुख् य कायमचकारी अशिकारी 
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