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फोटोग्राफी व व्हहडडओ शू टटग सेवेबाबत अर्ज
प्रतत,
मा.संचालक,
वसंतराव नाईक शासकीय
कला व समाजतवज्ञान संस्था, नागपूर
डवषय : संस्थे ला सत्र 2019-20 मध्ये फोटोग्राफी व व्हहडडओ शू टटग सेवेचा पु रवठा करण्याबाबत
महोदय,
आपल्या संस्थेचे संकेतस्थळ www.vngiassnagpur.org या वर तदनांक 27-6-2019 ला प्रकातशत
झालेल्या जातहरातीनु सार, आपल्या संस्थेला खालील वणणनाचे फोटोग्राफी व व्हहतडओ शूटटग सेवच
े ा सत्र
2019-20 मध्ये पुरतवण्यासाठी दर खालील प्रमाणे सादर करण्यात येत आहे .
अ.क्रं

डववरण

नग

१

फोटोग्राफ 4 x 6

प्रती फोटो

2

व्हहतडओ शूटटग

प्रती तदवस

3

व्हहतजटटग चाजेस

प्रती तदवस

दर
(सवज करांसडहत)

(फोटोग्राफी साठी)
दर (सवण करांसातहत) अक्षरी : ----------------------------------------------वरील दर मी पुढील अटी व शती मान्य करून सादर करीत आहे .
तदनांक : -----/-----/२०१९

आपला तवश्वासू
स्वाक्षरी:
नाव :
फमणचा तशक्का :
संपकण क्रमांक :
(कृपया पुढे पहावे )

फोटोग्राफी व व्हहडडओ शू टटग बाबत अटी व शती
१)

पुरवठादार हा दु कान व आस्थापना अंतगणत नोंदणीकृत असावा व त्याची सत्य प्रत सोबत
जोडावी.

२)

पुरवठादाराचा PAN असावा, व त्याची सत्य प्रत सोबत जोडावी.

३)

पुरवठादार फमण GST अंतगणत नोंदणीकृत असावा व त्याची सत्य प्रत सोबत जोडावी.

४)

पुरवठादार हा नागपूर महानगर पातलका क्षेत्रात सेवा पुरतवणारा असावा.

५)

फोटोग्राफी व व्हहतडओ शूटटग सेवच
े ा पुरवठा संस्थेत येऊन करावा लागेल, या साठी कोणताही
अतततरक्त खचण अदा

६)

करण्यात येणार नाही.

फोटोग्राफी व व्हहतडओ शूटटग सेवा पूणण झाल्यानंतर त्याची फायनल कॉपी सतमतत टकवा तवभाग प्रमुख
यांच्या कडू न मान्यता प्राप्त करावी लागेल.

७)

सॉफ्ट कॉपी ला सतमतत टकवा तवभाग प्रमुख यांच्या कडू न अंततम मान्यता प्राप्त झाल्या नंतरच त्याचे
फायनल टप्रटटग करण्यात यावे,

८)

सतमतत टकवा तवभाग प्रमुख यांच्या कडू न अंततम मान्यता प्राप्त झाल्या तशवाय फायनल टप्रटटग केल्यास
व त्यात काही त्रुतट आढळल्यास त्यासाठी आपणास सवणस्वी जबाबदार धरण्यात येईल.

९)

फोटोग्राफी व व्हहतडओ शूटटगची

सॉफ्ट कॉपी सतमतत टकवा तवभाग प्रमुख यांना CD मध्ये दे णे

बंधनकारक राहील.
१०)

दे यक तीन प्रतीत सादर करण्यात यावीत.

११)

दे यकासोबत आपल्या राष्ट्रीय कृत बँकेचे नाव व खाते क्रमांक, IFSC Code, शाखेचे नाव इ. तपशील
तकवा रद्द केलेले धनादे श सादर करण्यात यावे.

१२)

सदर जातहरात रद्द करण्याचे टकवा यात अंशत: टकवा पूणणत: बदल करण्याचे अतधकार संस्थेचे
संचालक यांच्याकडे राहतील.
वरील सवण अटी व शती मला मान्य आहे त.

आपला/आपली तवश्वासू

स्वाक्षरी:
नाव :
फमणचा तशक्का :
संपकण क्रमांक :

