मे स सुविधे बाबत अर्ज
प्रतत,
मा.संचालक,
वसंतराव नाईक शासकीय
कला व समाजतवज्ञान संस्था, नागपूर

विषय : संस्थे तील मुलींच्या िसवतगृहासाठी सत्र २०२१-२२ मध्ये मे स सुविधा पुरविण्याबाबत
महोदय,
आपल्या संस्थेचे संकेतस्थळ www.vngiassnagpur.org या वर प्रकातशत झालेल्या जातहरातीनुसार,
आपल्या संस्थेला सत्र 2021-22 मध्ये मुलींच्या वसतीगृहामध्ये मे स सुतवधा पुरतवण्यासाठी दर खालील प्रमाणे
सादर करण्यात येत आहे .
अ.क्रं

वििरण

मावसक दर (सिज करांसवहत)

१

संस्थेच्या मुलींच्या वसततगृहातील मे स
(सत्र २०२१-२२ )

मातसक दर (सवव करांसातहत) अक्षरी : -----------------------------------------------------वरील दर मी पुढील अटी व शती मान्य करून सादर करीत आहे .
तदनांक : -----/-----/२०२१

आपला तवश्वासू

स्वाक्षरी:
नाव :
फमवचा तशक्का :
संपकव क्रमांक :
(कृपया पुढे पहावे )

मे स सुविधे बाबत अटी ि शती
१)

पुरवठादार हा दु कान व आस्थापना अंतगवत नोंदणीकृत असावा व त्याची सत्य प्रत

सोबत

जोडावी.
२)

पुरवठादाराचा PAN असावा, व त्याची सत्य प्रत सोबत जोडावी.

३)

पुरवठादार फमव GST अंतगवत नोंदणीकृत असावा व त्याची सत्य प्रत सोबत जोडावी.

४)

दरपत्रक सादर करते वळ
े ी अनामत रक्कम ₹१०,०००/- (दहा हजार रुपये ) राष्ट्रीय कृत
बँकेचा DD (धनाकषव) अजासोबत सादर करावा. DD (धनाकषव) Director, Vasantrao Naik
government Institute of Arts & Social Sciences, Nagpur यांचे नावे असावा.

५)

पुरवठादार हा अन्न व औषधी तवभागा अंतगवत नोंदणीकृत असावा व त्याची सत्य प्रत सोबत
जोडावी.

६)

कोव्हहड -१९ बाबत शासनाने तदलेले सवव आदे श बंधनकारक असतील.

७)

पुरवठादार हा नागपूर महानगर पातलका क्षेत्रातील असावा.

८)

मे सचा कालावधी हा महाराष्ट्र शासनाने मे स सुतवधेचा आदे श तनगवतमत केल्यापासून जून
२०२२ पयंतचा असेल .

९)

मे स मधील भोजनाची वेळ सकाळी 9:00 ते दु पारी 1:00 पयवन्त आतण रात्री 7:30 ते 9:30
पयवन्त राहील.

१०)

भोजनाबाबत तवद्याथी , वसतीगृह सतमतीचे प्रभारी प्राध्यापक,अधीक्षक यांच्याकडू न तक्रार
प्राप्त झाल्यास , मे स बंद करण्याबाबत सवव अतधकार मा. संचालक,वंनाशाकवसतवसं,नागपूर
यांना असतील.

११)

भोजन कक्ष, स्वयंपाक घर व पतरसर स्वच्छ ठे वण्याची जबाबदारी आपली राहील.

१२)

मे स मधील कामगार हे अल्पवयीन (18 वषापेक्षा लहान) नसावेत.

१३)

भोजन तयार करण्यासाठी शुद्ध गोड्या ते लाचा वापर करावा तसेच इतर स्वयंपाकाची सामुग्री
उच्च प्रतीची असावी.

१४)

वसतीगृह सतमतीचे प्रभारी प्राध्यापक/अधीक्षक यांच्या पूववपरवाणगी तशवाय तनयतमत नोकर
वगातशवाय इतर कोणालाही आणू नये.

१५)

वसतीगृहात बाहे रून आलेल्या पाहु ण्याकडू न प्रती भोजन ₹ 50/- आकारावेत.

१६)

मे स मधील कामगार हयसनमुक्त असावेत , अन्यथा आपणावर कायववाही करण्यात येईल.

१७)

मे स मध्ये दर मतहन्याला फक्त 3 खाडे प्रती तवद्याथी मान्य राहील.

१८)

वसतीगृह सतमतीचे प्रभारी प्राध्यापक/सदस्य/खरे दी सतमतत/अधीक्षक /संचालक यांना
आकव्स्मत भेट दे ण्याचा अतधकार राहील तसेच यांनी भोजनासबंधी तदलेला अहवाल अंततम
धरला जाईल.

१९)

तफस्ट च्या तदवशी सायंकाळच्या जेवणात तखचडी दे ण्यात यावी, या तदवशी मे स सायंकाळी
बंद ठे वता येणार नाही.

२०)

मे सचा भाडा मातसक ३०००/- (तीन हजार रुपये) आतण तवद्यूत तबल आपणास दे य असेल.

२१)

भोजनाचा मे नू पुढील प्रमाणे असेल .
(कृपया पुढे पहावे )

भोजनाचा मे नू
वनयवमत र्ेिण
1

चपाती

2

भात (उच्च प्रतीचे )

3

वरण /दाल

4

भाजी सुकी

5

भाजी रस्सा

6

लोंच (अचार)/सलाद

आठिड्यातून एकदा feast
1

पराठा/पुरी

2

तजरा भात

3

दाल फ्राय

4

भाजी (Veg -कोणते ही एक पनीर तडश )

5

स्वीट तडश (गुलाब जाम , रसगुल्ला, हलवा,खीर)

6

लोंच (अचार)/सलाद

7

पापड /triangle

वरील सवव अटी मला मान्य आहे त.
स्वाक्षरी:
नाव :
फमवचा तशक्का :
संपकव क्रमांक :

चे कवलस्ट
अ.क्रं. तवषय

होय/नाही

अ.क्रं. तवषय

1

दु कान व आस्थापना अंतगवत

4

₹१०,०००/- चे DD

2

पुरवठादाराच्या PAN ची

5

अन्न व औषधी तवभागा

3

GST ची सत्यप्रत

6

स्वाक्षरी तशक्का व संपकव

नोंदणीची सत्यप्रत
सत्यप्रत

अंतगवत नोंदणीची सत्यप्रत
क्रमांक

होय/नाही

