
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

श्री साईबाबबबब साईसं् साथबन साविश् सािस् सातव्यिस् साथब, विडी. 

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

फोन क्र.-(०२४२३) २५८५००, २५८७३५ Website- www.sai.org.in 
 

जबहीर साईूचनब सा  
 

संस् थानचा सन २०२१-२२ या आशथिक वर्ािच्या वाशर्िक अहवालाच् या ैवाधाशनक व रशािासक य 

अहवाल) एकुण सा२०० साप्रती साअहिबल ैएकुण अंदाजे १०० पाने, पाक  ६ रंगीत पानांसह) छपाई व ५० सानग सा

वईडी सा(लेबल साि साकव् साहरईह  तयार करण् यासा ी दरपत्रके मागशवण् यात यते आह.े मागील वर्ािचा अहवाल 

www.sai.org.in या संकेतस् थळाावर रशादशिित केलेला आह,े ् यारशामाण ेअहवाल छपाई व शसर्डी करीता 

आपले न् यनुतम दर शसलबंद पशकटामध् ये संस् थानचे आवक शवभागाकरे्ड शद.०७/१०/२०२२ रोजी  

सायंकाळाी ५.०० वाजपेयंत पा शवण् याच ेकरावे.  

मदुतीत आलेल् या दरपत्रकांची संस् थान शनयमानसुार छाननी करण् यात येऊन पात्र छपाईधारकास 

परुव ा आदिे दणे् यात येईल. छपाई आदिे रशााप् त झालेपासनू ७ शदवसांचे आत अहवाल छपाई व शसर्डी 

तयार करुन दणे ेबंधनकारक राहील. तयार करण् यात येणा-या शसर्डीतील र्डाटा साईज २० एम.बी. पके्षा कमी 

असण ेआवश् यक आह.े  
 

अटी ि सािती :- 
 

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

् याखालाली सही-शिक् क् याशनिी दरपत्रक भरावयाच ेआह.े  

२) दरपत्रक शसलबंद पाक टात पा वावे. ् यावर “िबवषिक साअहिबल छपबाकबमबचे सादरपत्रक” असा 

स् पष् ट लल् लेखाल करावा व पा शवणाराचा पताहाही नमदु करावा.  

३) दरपत्रक दाखालल अंशतम तारीखाल शद.०७/१०/२०२२ अिी राहील. मदुतीनतंर आलेल् या दरपत्रकांचा 

शवचार केला जाणार नाही.  

४) मदुतीत न आलेले तसेच अप-ुया माशहतीच ेदरपत्रकाचा शवचार केला जाणार नाही. बीलावर 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 अहवाल शिर्डी येथे पोहोचचे दर 

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

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

                    (भाग् यश्री बानायत, भा.रशा.से.)  

                                                                                  मुख् साय कबयिकबरी साअवधकबरी 

       श्री साईबाबा संस् थान शवश् वस् तव् यवस् था, शिर्डी                           
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शदनांक :-       /         /२०२२ 

 

रशाशत, 

मब. मुख् साय साकबयिकबरी साअवधकबरी सा 

श्री साईबाबा ससं् थान शवश् वस् तव् यवस् था, शिर्डी  

शिर्डी - ४२३ १०९, ता.राहाता, शज. अहमदनगर  

 

विषय सा:- िबवषिक साअहिबल साछपबा साि साईीडी सा(लेबल साि साकव् साहरईह  सादरपत्रकबबबबत… 

 सदंभि :- ससं् थानच ेwww.sai.org.in सकेंतस् थळाावर रशादशिित केलेल् या माशहतीस अनसुरुन  

 

अ.न.ं कामाचा तपशिल 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.डी. सा 

ैलेबल व कव् हरसह ) 

 ५० नग     

       

ईिि साकरबंईह सादर सारुपये सा  

 

पुरिठबदबरबचे सानबंि  :-   ------------------------------------------- 

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

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

 

 

जीएईटी साक्रमबंक       :- 

 

पॅन साक्रमबंक         :- 

 

 

      परुव ादार शिक्का व स् वाक्षरी         

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

