
गृहअथथशास्त्र विभागाला विराणा पुरविण्याबाबत अर्थ 

प्रतत, 
मा.सचंालक, 
वसंतराव नाईक शासकीय 
कला व समाजतवज्ञान ससं्था, नागपूर  
 
विषय : संस्त्थेला सर २०२०-२१ मध्ये  गृहअथथशास्त्र विभागाला विराणा पुरविण्याबाबत  

महोदय, 

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

झालेल्या जातहरातीनुसार, आपल्या संस्थेतील गृहअथथशास्र तवभागाला  खालील वणथनाचे तकराणा  सर 

२०२०-२१   मध्ये पुरतवण्यासाठी दर खालील प्रमाणे सादर करण्यात येत आहे.  

अ.कं्र विराणा माल   आिारमान (दर सिथ िरांसवहत) 

१ छोले मसाला  १०० ग्राम  
२ तमठ  १ तकलो  
३ चचच १ तकलो  
४ चहग  १ नग (मोठी)  
५ हलदी पावडर  १ तकलो  
६ मोहरी  १ तकलो  
७ लाल तमची पावडर  १ तकलो  
८ तेजपान  १०० ग्राम  
९ तमरे पावडर  १०० ग्राम  

१० तमरे १०० ग्राम  
११ जीरे पावडर  १०० ग्राम  
१२ धने पावडर १ तकलो  
१३ जीरे  १ तकलो  
१४ मोठी वलेची  १०० ग्राम  
१५ दालतचनी  १०० ग्राम  
१६ लवगं  १०० ग्राम  
१७ अनार दाना  १०० ग्राम  
१८ खसखस  १०० ग्राम  
१९ गरम मसाला  १ तकलो  
२० मोहरीडाल  १०० ग्राम  
२१ मेथीदाना  १०० ग्राम  
२२ पावभाजी मसाला  १०० ग्राम  

http://www.vngiassnagpur.org/


२३ साबंार मसाला  १०० ग्राम  
२४ चाट मसाला १०० ग्राम  
२५ आमचरु पावडर  १०० ग्राम  
२६ धने १०० ग्राम  
२७ कलमी  १०० ग्राम  
२८ शहाजीरे  १०० ग्राम  
२९ ओवा  १०० ग्राम  
३० जायपरी  १०० ग्राम  
३१ बडीसोप  १०० ग्राम  
३२ कसुरी मेथी  १०० ग्राम  
३३ सुंठ  १०० ग्राम  
३४ कोकम  १०० ग्राम  
३५ जेष्ठमध पावडर १०० ग्राम  
३६ जेष्ठमध १०० ग्राम  
३७ केशर  १० ग्राम  
३८ चमन बहार  १०० ग्राम  
३९ थंडाई  १०० ग्राम  
४० भरडा सुपारी  १०० ग्राम  
४१ तचकण सुपारी १०० ग्राम  
४२ काले तमठ  १०० ग्राम  
४३ कसटडथ पावडर १०० ग्राम  
४४ कॉनथफ्लोर  १०० ग्राम  
४५ मनॅ्गोपल्प  १ तकलो  
४६ मेथी पावडर १०० ग्राम  
४७ तमक्स फू़्रट चेरी  १०० ग्राम  
४८ वनॅीला इसेंस  १ नग  
४९ आमचरु पावडर  १००  ग्राम  
५० इडली रवा  १ तकलो  
५१ कतणक  १ तकलो  
५२ मदैा  १ तकलो  
५३ रवा  १ तकलो  
५४ बेसन  १ तकलो  
५५ बासमती  तादूंळ १ तकलो  
५६ ज्वारीचे  पीठ  १ तकलो  
५७ साधे  तादूंळ १ तकलो  
५८ चना डाळ  १ तकलो  
५९ सातुचे  पीठ  १ तकलो  



६० जाड पोहे  १ तकलो  
६१ खण्याचे रंग (लाल, तपवला,  

नारंगी, तहरवा)   
१ नग  

६२ सोजी  १ तकलो  
६३ डाल्या  १ तकलो  
६४ जम  १ नग  
६५ साखर  १ तकलो  
६६ शेंगदाना  १ तकलो  
६७ गुळ १ तकलो  
६८ नातरयल तकस  १ तकलो  
६९ खाण्याचा चडक  १०० ग्राम  
७० छोटी  वलेची  १०० ग्राम  
७१ जायफळ १ नग  
७२ तकसतमस  १०० ग्राम  
७३ चारोळी १०० ग्राम  
७४ तपस्ता  १०० ग्राम  
७५ बदाम  १०० ग्राम  
७६ खजुर  १०० ग्राम  
७७ काजु  १ तकलो  
७८ खारीक पावडर  १०० ग्राम  
७९ तपठी  साखर  १ तकलो  
८० सायट्रीक  अ ॅतसड  १० ग्राम  
८१ गुलाब जल  १०० तमली  
८२ कोको पावडर १०० ग्राम  
८३ खाण्याचा  सोडा  १०० ग्राम  
८४ तीळ १ तकलो  
८५ आलीव  १०० ग्राम  
८६ मुग मोगर  १ तकलो  
८७ उतडद दाळ  १ तकलो  
८८ चना दाळ १ तकलो  
८९ काबुली चना १ तकलो  
९० मुग  १ तकलो  
९१ तूर दाळ १ तकलो  
९२ मटकी  १ तकलो  
९३ चवली ( बरबटी) १ तकलो  
९४ राजमा  १ तकलो  
९५ सेहगी लाल तमची (सुकी) १ तकलो  



९६ टॉमटो सॉस  ५०० ग्राम  
९७ शेजवान चटनी  १ नग  
९८ डालडा  १ तकलो  
९९ फल्ली तेल  १ तकलो  

१०० बेचकग पावडर  १०० ग्राम  
१०१ नाचनी सत्व  १०० ग्राम  
१०२ इनो  १ नग  
१०३ चहा  पावडर १ तकलो  
१०४ काफी पावडर १०० ग्राम  
१०५ तनरमा पावडर १ तकलो  
१०६ तवम बार  १  नग  
१०७ मुरमुरे  १ तकलो  
१०८ पाढंरे वाटाने  १ तकलो  
१०९ सरसों  तेल  १ तकलो  
११० टुथतपक  २ नग  
१११ ओला नारळ  १ नग  
११२ मातचस पुडा  १ नग  
११३ देशी चणा  १ तकलो  
११४ सोया दाळ १ तकलो  
११५ अमूल बटर  १ नग  
११६ लोणी  १ तकलो  
११७ शुध्द तुप  १ तकलो  
११८ अंडी १२ नग  
११९ मेथी पावडर  १०० ग्राम  

एकूण दर सवथ करासंतहत    
  

एिूण दर  (सवथ करासंातहत) अक्षरी : ----------------------------------------------- 

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

तदनाकं : -----/-----/२०२० 

        आपला तवश्वासू 

        स्वाक्षरी:  
        नाव :  
        फमथचा तशक्का :  
(कृपया पढेु पहाव े)       संपकथ  क्रमाकं :  



 
विराणा पुरविण्याबाबत अटी ि शती 

१)  पुरवठादार हा दुकान व आस्थापना अंतगथत नोंदणीकृत असावा व त्याची सत्य प्रत सोबत 
 जोडावी.  

२)  पुरवठादाराचा PAN असावा, व त्याची सत्य प्रत सोबत जोडावी.  
३)  पुरवठादार फमथ  GST अंतगथत नोंदणीकृत असावा व त्याची सत्य प्रत सोबत जोडावी.   
४)  पुरवठादार हा नागपूर महानगर पातलका के्षरात सेवा पुरतवणारा  असावा.    
५)  तकराणाचा  परुवठा  संस्थेत येऊन करावा लागेल, या साठी कोणताही अतततरक्त खचथ अदा 

 करण्यात येणार नाही.  
६)  संस्थेने सातंगतलेले कायथ आपण पूणथ केल्याचे लेखी स्वरुपात तरपोटथ संस्थेतील प्रभारी कडे त्याच 

 तदवशी देणे आवश्यक राहील.   
७)  देयक तीन प्रतीत सादर करण्यात यावीत. 
८)  देयकासोबत आपल्या राष्ट्रीय कृत बँकेचे नाव व खाते क्रमाकं, IFSC Code, शाखेचे नाव इ तपशील 

 तकवा रद्द केलेले धनादेश सादर करण्यात याव.े  
९)  सदर जातहरात रद्द करण्याचे चकवा यात अंशत: चकवा पूणथत: बदल करण्याचे अतधकार संस्थेचे 

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

 
 

         आपला/आपली  तवश्वासू 

        स्वाक्षरी:  

        नाव :  

        फमथचा तशक्का :  

        संपकथ  क्रमाकं :  


