
सोलर लाईट दुरूस्ती व देखभाल बाबत अर्ज 

प्रतत, 
मा.सचंालक, 
वसंतराव नाईक शासकीय 
कला व समाजतवज्ञान ससं्था, नागपूर  
 
ववषय : संस्थेला सत्र 2021-22 मध्ये  सोलर लाईट दुरूस्ती व देखभाल करण्याबाबत  

महोदय, 

 आपल्या संस्थेचे संकेतस्थळ www.vngiassnagpur.org या वर  प्रकातशत झालेल्या जातहरातीनुसार, 

आपल्या ससं्थेला  खालील वणणनाचे कोम्प्रेंवसव्ह सोलर लाईट दुरूस्ती व देखभाल  सेवा सत्र 2021-22   

मध्ये पुरतवण्यासाठी दर खालील प्रमाणे सादर करण्यात येत आहे.  

अ.कं्र वववरण   (दर रती नग सवज करांसवहत) 

1 Wattage  15 W 
2 LED Type  SMD 
3 LED Luminous Efficiency 120-130 lm/Watt 

4 Beam Angel  120 0 

5 Lamp Body Aluminium  

6 Solar  Charge Controller  12 V 6 Amps Dusk to Dawn Operation  

7 Battery Life Po 12Ah 12.8 V 

8 Light + LifePo4 Battery (Exide/ 
Okoya) 

 

9 Installation cost per light   

एकूण दर सवण करासंतहत   

  

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

 
 वरील दर मी पुढील अटी व शती मान्य करून सादर करीत आहे.  

तदनाकं : -----/-----/2021 

        

http://www.vngiassnagpur.org/


 आपला तवश्वासू 

        स्वाक्षरी:  
        नाव :  
        फमणचा तशक्का :  
(कृपया पढेु पहाव े)       संपकण  क्रमाकं :  
 

 

    सोलर लाईट दुरूस्ती व देखभाल 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)  सोलर लाईट दुरूस्ती व देखभाल सेवा ससं्थेत येऊन करावा लागेल, या साठी कोणताही 

 अतततरक्त खचण अदा करण्यात येणार नाही.  
६)  सोलर लाईट दुरूस्ती व देखभाल सेवा ही  कोम्प्रेंवसव्ह असल्यामुळे दर याला अनुसरून  सादर 

 करण्यात यावीत.  
७)  सोलर लाईट दुरूस्ती व देखभाल सेवा करताना आवश्यक असणारी सुटे भाग सेवा  

 पुरवठादार  फमणकडून खरेदी करणे बंधन कारक असणार नाही.   
८)  सोलर लाईट दुरूस्ती व देखभाल सेवा करण्यासाठी आपला अतभयंता आठवड्यातून एखादा 

 येणे बधंनकारक राहील, त्यातशवाय ज्या ज्या वळेी ससं्थेकडून आपणास बोलतवले जाईल त्या त्या 
 वळेी आपण सेवा उपलब्ध करून देणे आवश्यक राहील.   

९)  संस्थेने सातंगतलेले कायण आपण पूणण केल्याचे लेखी स्वरुपात तरपोटण संस्थेतील प्रभारी कडे त्याच 
 तदवशी देणे आवश्यक राहील.   

१०) देयक तीन प्रतीत सादर करण्यात यावीत. 
११) देयकासोबत आपल्या राष्ट्रीय कृत बँकेचे नाव व खाते क्रमाकं, IFSC Code, शाखेचे नाव इ तपशील 

 तकवा रद्द केलेले धनादेश सादर करण्यात याव.े  
१२) सदर जातहरात रद्द करण्याचे ककवा यात अंशत: ककवा 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 :  

 


