
 स्नेह सम्मेलनासाठी पेंडॉल व अन्य सेवा साहहत्य पुरहवण्याबाबत अर्ज 

प्रतत, 
मा.सचंालक, 
वसंतराव नाईक शासकीय 
कला व समाजतवज्ञान ससं्था, नागपूर  
 
हवषय : संस्थेला सत्र 2020-21 च्या स्नेह सम्मेलनासाठी पेंडॉल व अन्य सेवा साहहत्य पुरहवण्याबाबत   

महोदय, 

 आपल्या ससं्थेचे संकेतस्थळ www.vngiassnagpur.org या वर  तदनाकं  ३१-८-२०२०  ला 

प्रकातशत झालेल्या जातहरातीनुसार, आपल्या संस्थेला  खालील वणणनाचे स्नेह सम्मेलनासाठी पेंडॉल व 

अन्य सेवा सातहत्य परुतवण्यासाठी दर खालील प्रमाणे सादर करण्यात येत आहे.  

अ.कं्र हववरण  नग /आकार   (दर सवज करांसहहत) 

१    

२ स्टेज  ववग्स & बॅक ड्रॉप   

३ साईवडग  ३00 R Ft   

४ साउंड तसस्टम  DJ  

५ ग़्रीन चटई 8000 Sq ft  

६ हॅलोजन  4 (Yellow)   

७ ड्रॉप कटणन  01  

८ प्लॉस्स्टक खुची  २00  

९ कॉलर माईक  04  

एकूण दर सवण करासंतहत    

  

एकूण दर  (सवण करासंातहत) अक्षरी : ----------------------------------------------- 

 वरील दर मी पुढील अटी व शती मान्य करून सादर करीत आहे.   (कृ.पू.प.) 

http://www.vngiassnagpur.org/


(तटप : सदर वार्षषक स्नेह सम्मेलन जानेवरी २०२१ मध्ये , कोव्हीड-१९ चे सवण तनयम तशतथल झाल्यानंतर 
आयोजन करण्याचे प्रस्तातवत आहे, यात शासनाच्या धोरणानुसार पतरवतंन होव ूशकते, तसेच तनतवदा 
सादर करण्याला फमण ला जातहरातीच्या कालावधीमध्ये स्नेह सम्मेलनाचे स्थान अवलोकणासाठी उपलब्ध 
असतील. )  
 

  स्नेह सम्मेलनासाठी पेंडॉल व अन्य सेवा साहहत्य सेवा बाबत अटी व शती  

१)  पुरवठादार हा दुकान 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 के्षत्रातील असावा.    
५)  स्नेह सम्मेलनासाठी पेंडॉल व अन्य सेवा सातहत्य सेवा ससं्थेत येऊन करावा लागेल, या साठी     

       कोणताही अतततरक्त वाहतूक व लेबर खचण अदा करण्यात येणार नाही.  
६)  संस्थेने सातंगतलेले कायण आपण पूणण केल्याचे लेखी स्वरुपात तरपोटण ससं्थेतील प्रभारी कडे त्याच 

 तदवशी देणे आवश्यक राहील.  
७)  या कायासाठी अतिम रक्कम देण्यात येणार नाही.   
८)        देयक तीन प्रतीत सादर करण्यात यावीत. 
९)        देयकासोबत आपल्या राष्ट्रीयकृत बँकेचे नाव व खाते क्रमाकं, IFSC Code, शाखेचे नाव इ 

तपशील  तकवा रद्द केलेले धनादेश सादर करण्यात याव.े  
१०)       सदर जातहरात रद्द करण्याचे वकवा यात अंशत: वकवा पूणणत: बदल करण्याचे अतधकार संस्थेचे 

 संचालक याचं्याकडे राहतील.  
 
  वरील सवण अटी व शती मला मान्य आहेत.  

 
 

         आपला/आपली  तवश्वासू 

 

        स्वाक्षरी:  

        नाव :  

        फमणचा तशक्का :  

        संपकण  क्रमाकं :  


