आस्था/665(2)

15/10/2022

जाहिर दरपत्रक
हिषय :- कर्मचा-याांना गणवेश पुरवठा करणेबाबत.
उपरोक्त ववषयास अनुसरून, श्री ववठ्ठल रूक्क्र्णी र्ांविरे सवर्ती, पांढरपूरच्या
आस्थापनेवरील कर्मचा-याांना गणवेश पुरवठा करणेकार्ी िरपत्रके र्ागववण्यात येत आहे .
त्यानुसार आपलेकडील िरपत्रक वि.31/10/2022 रोजी सायां.5.00 वाजेपयंत या
कायालयास वसलबांि वलफाफ्यात सािर करावीत. िरपत्रके उवशरा अथवा अपूणम असल्यास
ववचारात घे तली जाणार नाहीत याची नोंि घ्यावी.
नर्ूना िरपत्रक फॉर्म कायालयीन वेळेत श्री. सांत तुकारार् भवन, पांढरपूर येथे
उपलब्ध होवून वर्ळतील. तसेच र्ांविर सवर्तीच्या www.vitthalrukminimandir.org या
सांकेतस्थळावर वर्ळतील.
स्िा/कायय कारी अहिकारी,
श्री हिठ्ठल रूक्मिणी िं हदरे सहिती,
पंढरपूर, हज.सोलापूर.

श्री. हिठ्ठल रूक्मिणी िं हदरे सहिती, पंढरपूर
आस्थापनेिरील सिय कियचा-यांना गणिेश पुरिठा करणेबाबत.
िाहिती, अटी ि शती खालीलप्रिाणे आिे .
1. नर्ूना िरपत्रक फॉर्म कायालयीन वेळेत श्री. सांत तुकारार् भवन, पांढरपूर येथे उपलब्ध होवून वर्ळतील. तसेच र्ांविर
सवर्तीच्या www.vitthalrukminimandir.org या सांकेतस्थळावर वर्ळतील. िरपत्रक फॉर्म स्वतांत्र वलफाप्यात
वसलबांि करून वि.31/10/2022 रोजी सायां.5.00 पूवी सािर करणे आवश्यक आहे . वलफाप्यावर ठे केिाराचे नाव
व पूणम पत्ता आवण िरपत्रक गणवेश पुरवठा करणेकार्ी भरले ले आहे , असा सववस्तर तपवशल नर्ुि करावा.
िरपत्रक सर्क्ष श्री.सांत तुकारार् भवन येथे सािर करावेत ककवा रवजस्टर पोस्टाने पाठवावे. उशीरा आले ले व अपूणम
िरपत्रक ववचारात घे तले जाणार नाहीत. गणवेश पुरवठा कार्ाचा तपवशल खालीलप्रर्ाणे आहे .
अ.
क्र.
(1)
01
02

03

किय चारी संिगय

किय चारी
गणिेश प्रकार
संख्या
(2)
(3)
(4)
पुरूष किय चारी
ववभाग प्रर्ुख
12
वसयारार् कांपनीचा शटम व
प ॅन्ट.
वलपीक, पशुवैद्यकीय अवधकारी,
56
वसयारार् कांपनीचा शटम व
रोखपाल, सीसीटीव्ही ऑपरे टर,
प ॅन्ट.
स्थापत्य अवभयांता, पुजारी, वाहन
चालक.
इतर सेवक, सफाई कर्मचारी,
107
वसयारार् कांपनीचा शटम व
तारतांत्री, प्लांबर, सुतार, पवरवार
प ॅन्ट (सफारीटाईप –
िे वता सेवक, पवरवार िे वता पुजारी.
एकच रां गाचा).
िहिला किय चारी

04

वलपीक.

01

05

वलपीक.

01

06

पुजारी

01

07

इतर सेवक, पवरवार िे वता सेवक,
सफाई कर्मचारी, पवरवार िे वता
पुजारी इ.

60

08

सुरक्षा कर्मचारी.

03

सहावारी साडी ब्लाऊस
वपससह.
ड्रेस र्टे रीअल कापड
सलवार, ओढणी व कुता.
नऊवारी साडी ब्लाऊस
वपससह.
सहावारी साडी ब्लाऊस
वपससह.
सहावारी साडी ब्लाऊस
वपससह.

एकूण गणिेश
संख्या
(5)
24
112

214

02
02
02
120

06

2. िरपत्रकात नर्ुि िर गणवेश कापड, वशलाई, लोगो व नाव छपाई, कर, जीएसटीसह नर्ुि करावा. इतर अवतवरक्त
कोणताही खचम पुरवठाधारकास विला जाणार नाही.
3. सिर कार्ाचे वबल अिा करताना वनयर्ानुसार 2% आयकर व 2% जीएसटी कपात केली जाईल.
4. सिर गणवेश पुरवठा कालावधी वि.01/11/2022 ते वि.31/10/2023 असा राहील.
5. वरीलप्रर्ाणे कर्मचा-याांना प्रत्येकी िोन नग प्रर्ाणे गणवेश कापड वशलाईसह पुरवठा करावयाचे आहे . तथावप,
प्रशासकीय कारणास्तव वशलाई न करता फक्त कापड खरे िी करण्याचे ठरल्यास कर्मचा-याांना वशलाई रक्कर्
िे ण्यात येणार आहे . त्यावेळी फक्त पुरवठाधारकाला कापड पुरवठा करता येईल.
6. गणवेश कापड वसयारार् कांपनीचे उच्च िजाचे असावे. तसेच ड्रेस र्टे रीअल, साडी ब्लाऊजवपससह उच्च िजाची
असणे आवश्यक आहे .

7. िरपत्रकासोबत आधारकाडम , प ॅनकाडम , व्यवसाय परवाना, अनुभव प्रर्ाणपत्र, जीएसटी प्रर्ाणपत्र, अनार्त रक्कर् इ.
कागिपत्राांच्या साक्षाांवकत प्रती सािर करणे आवश्यक आहे . अपूणम िरपत्रक क्स्वकारले जाणार नाही.
8. सिर िरपत्रकासोबत रू.5,000/- अनार्त रक्कर् जर्ा करणे आवश्यक आहे . सिरची रक्कर् र्ांविर सवर्तीच्या
ले खा शाखेकडे रोखीने जर्ा करता येईल ककवा “कायमकारी अवधकारी, श्री ववठ्ठल रूक्क्र्णी र्ांविरे सवर्ती, पांढरपूर”
या नावाचा वडवड जर्ा करता येईल.
9. िरपत्रक र्ांजरु झाल्यानांतर गणवेश कापडाांचे नर्ुने सािर करणे आवश्यक आहे . गणवेश कापडाचा रां ग व त्याांची
क्वावलटी वनक्श्चत झाल्यानांतर पुरवठा आिे श िे ण्यात येईल. गणवेश वशलाई चाांगल्या िजाची असली पाहीजे.
10. पुरवठािाराने िरपत्रकार्ध्ये नर्ुि केले ल्या िराने या कायालयाच्या र्ागणीप्रर्ाणे गणवेशाचा पुरवठा करणे
आवश्यक आहे . पुरवठा कालावधी पुरवठा आिे श विल्यापासून एक वषम राहील.
11. र्ांजरू झालेल्या िराने व र्ागणी प्रर्ाणे गणवेश पुरवठा करणे पुरवठाधारकाांवर बांधनकारक राहील. र्ांजरु िरार्ध्ये
कोणत्याही कारणास्तव भाव वाढ विली जाणार नाही व र्ागता येणार नाही. पुरवठाधारकाने र्ाल पुरवठा करावयाचे
नाकारल्यास त्याची पुरवठा न केले ल्या र्ालाची सुरक्षा अनार्त रक्कर् र्ांविर सवर्ती खाती जर्ा करणेत येईल.
त्याबाबत सवर्ती व्यवस्थापन वनणमय घे ईल.
12. सिर र्ालाचा पुरवठा र्ांविर सवर्तीचे र्ागणीनुसार र्ुितीत करणेचा आहे . त्यास ववलां ब झाले स पुरवठाधारकास
जबाबिार धरून र्ालाच्या ककर्तीच्या 5% पयंत िां ड आकारण्यात येईल.
13. पुरवठा करण्यात येणारे गणवेश खराब असल्याचे आढळू न आले स, त्याबाबतची तपासणी करून खात्री केल्यानांतर
पुरवठाधारकास जबाबिार धरणेत येईल व त्याचे बील अिा केले जाणार नाही.
14. सिर कार्ासाठी अॅडव्हान्स रक्कर् अिा केली जाणार नाही.
15. गणवेश पुरवठा करणेचे वठकाण श्री. ववठ्ठल रूक्क्र्णी र्ांविरे सवर्ती, पांढरपूर आहे . र्ाल वाहतुकी िरम्यान झालेल्या
कोणत्याही िुघमटनेस पुरवठाधारक जबाबिार राहील.
16. र्ांविर सवर्ती वेळोवेळी जे वनिे श िे ईल अथवा अटीत जे बिल करे ल ते पुरवठाधारकाांस बांधनकारक राहतील.
17. िरपत्रक जयाांचे नाांवे र्ांजरू होईल. त्याांनी रक्कर् रू.100/- चे स्ट ॅम्पपेपरवर सवम अटी व शती र्ान्य असलेबाबतचे
प्रवतज्ञापत्र जर्ा करणे आवश्यक आहे .
18. प्रशासकीय व अन्य कारणास्तव िरपत्रक प्रविया कोणत्याही स्तरावर रद्द करण्याचा अवधकार र्ांविर सवर्तीने राखुन
ठे वले ला आहे .
19. सिर कार्ासांबांधी काही वाि उद्भल्यास त्यासाठी न्यायालयीन कायमक्षेत्र पांढरपूर हे राहील.
20. वरील कोणत्याही एका अटी व शतीचा भां ग झाले स पुरवठािारास जबाबिार धरणेंत येईल व र्ांजरू िरपत्रक
कोणत्याही क्षणी रद्द केले जाईल.
---------------------//-------------------------

श्री. हिठ्ठल रूक्मिणी िं हदरे सहिती, पंढरपूर
दरपत्रक फॉिय

प्रहत,

िा. कायय कारी अहिकारी,
श्री. हिठ्ठल रूक्मिणी िं हदरे सहिती,
पंढरपूर, हज. सोलापूर.
हिषय

:- गणिेश पुरिठा करणेबाबत.

फिय चे नाि

:- -------------------------------------------------------------------

पूणय पत्ता

:- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िोबाईल क्रं.

:- -------------------------------------------------------------------

श्री. ववठ्ठल रूक्क्र्णी र्ांविर सवर्ती, पांढरपूरच्या कर्मचा-याांना गणवेश पुरवठा करणेकार्ी खालीलप्रर्ाणे
िरपत्रक सािर करीत आहे त.
अ.
क्र.

पुरिठा कराियाच्या
िालाचा तपहशल.

दजा /
ब्र ॅन्ड

(1)

(2)

(3)

01

शटम व प ॅन्ट.

वसयारार्

02

शटम व प ॅन्ट (सफारीटाईप).

वसयारार्

03

सहावारी साडी ब्लाऊस उच्च िजा
वपससह.
नऊवारी साडी ब्लाऊस उच्च िजा
वपससह.
ड्रेस
र्टे रीअल
कापड उच्च िजा
सलवार, ओढणी व कुता.

04
05

दर रू. प्रहत गणिेश /नग कापड, हशलाई ि
सियकरासिीत ि पोिोचखचासि.
दर रू. कापड
दर रू. हशलाई
एकूण
प्रहत नग
प्रहत नग
(4)
(5)
(6)

वरील िर श्री. ववठ्ठल रूक्क्र्णी र्ांविर सवर्ती, पांढरपूर येथे पोहोच खचम , वशलाईसह आवण सवम प्रकारचे
करासहीत आकारण्यात आले आहे त. सिर िराने आपल्या र्ागणीप्रर्ाणे गणवेश पुरवठा करणेस र्ी बाांधील राहील.
तसेच याबाबतच्या आपणाकडू न िे ण्यात आले ल्या अटी व शती र्ला र्ान्य असून त्यासांबांधीचे जरूर ते प्रवतज्ञापत्र
स्टम्ॅ पपेपरवर करून िे ण्यास तयार आहे . तरी वर नर्ुि िरपत्रकाप्रर्ाणे गणवेश पुरवठा करणेचे कार् र्ला वर्ळण्यास
ववनांती आहे .

वि.----- /------/2022

नाि, सिी ि हशमका

सोबत:- (1) व्यिसाय परिाना (2) आिारकाडय (3) पॅनकाडय (4) अनुभि प्रिाणपत्र (5) जीएसटी प्रिाणपत्र
(6) अनाित रमकि रू.5,000/- (हड.हड. ककिा रोखीने जिा केलेली पािती)

