उपहारगृह सुविधे बाबत अर्ज
प्रति,

मा.संचालक,

वसंिराव नाईक शासकीय

कला व समाजतवज्ञान संस्था, नागपूर

विषय : संस्थे ला सत्र २०२२-२३ मध्ये उपहारगृह सुविधा पुरविण्याबाबत
महोदय,
आपल्या संस्थेचे संकेिस्थळ www.vngiassnagpur.org या वर प्रकातशि झालेल्या जातहरािीनुसार,
आपल्या संस्थेला सत्र २०२२-२३ मध्ये उपहारगृह सुतवधा पुरतवण्यासाठी दर संस्थेने खालील प्रमाणे तनश्चचि
केलेले आहे ि व उपहारगृहाचे मातसक भाडे पुतिल प्रमाणे सादर कतरि आहे .
अ.क्रं

वििरण

प्रती प्लेट दर (सिज करांसवहत)

१

पोहे (१५० ग्राम)

20.00

२

पोहे + उसळ (१५० ग्राम)

25.00

३

उपमा (१०० ग्राम) (सोबि चटणी व सांबार )

25.00

४

इडली २ नग (१०० ग्राम) (सोबि चटणी व सांबार )

25.00

५

मे दू वडा २ नग (१०० ग्राम)(सोबि चटणी व सांबार )

35.00

६

अंकुतरि उसळ (१५० ग्राम)

25.00

७

मसाला दोसा (सोबि चटणी व सांबार )

40.00

८

साधा दोसा (सोबि चटणी व सांबार )

30.00

९

ओम्लेट पराठा (२ अंडे व 1 पराठा )

40.00

१०

आलू पराठा /मे थी पराठा (१०० ग्राम)

25.00

११

ब्रेड ओम्लेट (२ अंडे व ब्रेड स्लाईस 2)

40.00

१२

उकडलेली अंडे (२ नग)

25.00

१३

अंकुतरि कडधान्याची भेळ (१५० ग्राम)

25.00

१४

चहा (१०० ml)

10.00

१५

काळा चहा (१०० ml)

08.00

१६

कॉफी (१०० ml)

15.00

१७

दू ध (१०० ml)

15.00

१८

मसाला िाक (२०० ml)

15.00 / MRP

१९

सोया तमल्क (२०० ml )

MRP

२०

लस्सी (२०० ml )

२१

अमूल कूल (२०० ml )

25.00 / MRP
MRP

टिप: उपहारगृहािील अन्न पदथाचे दर संस्थेने पुवव तनश्चचि केलेले असून उपहारगृहाचा मातसक भाडा जी फमव
(तकमान मातसक भाडा पेक्षा) सवािजास्ि दे ईल त्या फमवची तनवड करण्याि येईल.
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तकमान मातसक भाडा

उपहारगृहाचा मातसक भाडा

५०००/-

मातसक दर (सवव करांसातहि) अक्षरी : -----------------------------------------------------वरील दर मी पुिील अटी व शिी मान्य करून सादर करीि आहे .
तदनांक : -----/-----/२०२२

आपला तवचवासू

स्वाक्षरी:
नाव :
फमवचा तशक्का :
संपकव क्रमांक :

उपहारगृह सुविधे बाबत अटी ि शती
•

पुरवठादार हा दु कान व आस्थापना अंिगवि नोंदणीकृि असावा व त्याची सत्य प्रि सोबि जोडावी.

•

पुरवठादाराचा PAN असावा, व त्याची सत्य प्रि सोबि जोडावी.

•

पुरवठादार फमव GST अंिगवि नोंदणीकृि असावा व त्याची सत्य प्रि सोबि जोडावी.

•

पुरवठादार हा अन्न व औषधी तवभागा अंिगवि नोंदणीकृि असावा व त्याची सत्य प्रि सोबि जोडावी.

•

दरपत्रक सादर करिे वळ
े ी अनामि रक्कम ₹१०,०००/- (दहा हजार रुपये ) राष्ट्रीय कृि

बँकेचा

DD (धनाकषव) अजासोबि सादर करावा. DD (धनाकषव) Director, Vasantrao Naik government
Institute of Arts & Social Sciences, Nagpur यांचे नावे असावा.
•

मे समध्ये स्वयंपाक ियार करण्यासाठी इलेश्क्रक शेगडी/ इंड्कक्शन कूकटॉप ककवा या प्रकारािील
ईिर कोणिेही उपकरण वापरिा येणार नाही.

•

सदर आदे शाि नमूद केलेल्या अटी व शिी मंजूर असल्याचे एक हमीपत्र संस्थे ला सादर करावे.

•

संस्थेच्या उपहारगृहाचे भाडे (तवद्युि बील + जलकर सह)आपणास संस्थेच्या कायालयाि दर
मतहन्याच्या पतहल्या आठवड्याि अदा करावा लागेल.

•

आपण नमूद केलेले दर यांचा फ्लेक्स ियार करून उपहारगृहाच्या दशवनी भागाि लावावा आतण
त्यानंिरच उपहारगृह कायाश्न्वि करावे.

•

आपण दर पत्रकाि नमूद केलेल्या पदाथांच्या दराि पदाथव उपलब्ध करून द्यावे लागिील त्यातशवाय
अतधकची रक्कम आकारिा येणार नाही.

•

दरपत्रकाि नमूद केलेले पदाथाच संस्थेच्या उपहारगृहाि तवक्रीला ठे विा येिील ,त्याव्यिीतरक्ि इिर
पदाथांची तवक्री संस्थेच्या उपहारगृहाि करिा येणार नाही.
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•

उपहार गृहाि तवक्रीसाठी ठे वण्याि आलेल्या पदाथांचे आकारमान आतण वजन आपण दरपत्रकाि
नमूद केल्याप्रामाणेच असणे अतनवायव आहे .

•

उपहारगृहाि कोश्व्हड-१९ दरम्यान सामातजक अंिर जोपासण्याची जबाबदारी आपणावर असेल.

•

उपहारगृहाची स्वच्छिा आतण नीटतनटके पणा ठे वण्याची जबाबदारी आपली असेल.

•

उपहारगृहािील कचरा संस्थेच्या पतरसराि कुठे ही टाकिा येणार नाही, या कच-याची म.न.पा नागपूर
च्या अतधतनयमा नूसार रीिशीर तवल्हे वाट लावण्याची जबाबदारी आपली राहील.

•

उपहारगृहािील पदाथव तवक्रीसाठी प्लास्टीक व थमाकोल प्लेट,चम्मच,कप आतण इिर सातहत्य यांचा
वापर करिा येणार नाही.

•

उपहारगृहाि काम करण्यासाठी बालमजुर वापरिा येणार नाही त्याचप्रमाणे उपहारगृहािील
कमवचा-यासाठी गणवेश असावा.

•

उपहारगृहाि पदाथव ियार करण्यासाठी दजे दार सातहत्य आतण शुद्ध गोडे िे ल वापरण्याि यावे.

•

उपहारगृहािील तवक्रीच्या पदाथांचा दजा, चव आतण तवक्री ककमि िपासण्याचा अतधकार संस्थेचे
संचालक,प्रबंधक, उपहारगृह सतमिीिील सदस्य,खरे दी सतमिीिील सदस्य यांना राहील व यांनी
यासबंधी सादर केलेल्या िक्रारीची दखल घेिली जाईल.

•

कोश्व्हड-१९ संदभाि वेळोवेळी शासनाने तनगवतमि केलेले सवव तनणवय अतनवायव असिील .

•

सदर आदे श कोणिीही पूवव सूचना न दे िा पुणवपणे रद्द करण्याचे अतधकार संस्थेच्या संचालकाकडे
राखून ठे वण्याि आले आहे ि.

•

वर नमूद केलेल्या अटी व शिीचा कुठे ही भंग झाल्यास सदर आदे श रद्द करण्याचे अतधकार संस्थेच्या
संचालकाना आहे ि.
वरील सवव अटी मला मान्य आहे ि.
स्वाक्षरी:
नाव :
फमवचा तशक्का :
संपकव क्रमांक :

चे कवलस्ट

अ.क्रं. तवषय

होय/नाही

अ.क्रं. तवषय

1

दु कान व आस्थापना अंिगवि

4

₹१०,०००/- चे DD

2

पुरवठादाराच्या PAN ची

5

अन्न व औषधी तवभागा

3

GST ची सत्यप्रि

6

स्वाक्षरी तशक्का व संपकव

नोंदणीची सत्यप्रि
सत्यप्रि

होय/नाही

अंिगवि नोंदणीची सत्यप्रि
क्रमांक

3

