श्री. विठ्ठल रूक्मिणी िंविरे सविती, पंढरपूर
जाविर िरपत्रक

दि.15/01/2022

विषय:- सोने चांिी िाविने ि रोख रमकि िाितुकीचा वििा उतरविणेबाबत.
श्री. दिठ्ठल रूक्मिणी िंदिरे सदितीचे भादिकांकडू न भेट स्िरूाात प्राप्त झालेले सोने चांिी िादिने ि
रोख रक्कि िाहतुकीचा दििा उतरदिणेकािी िरात्रके िािदिण्यात येत आहे त. तरी िरात्रक
दि.22/01/2022 रोजी सायं.5.00 िाजेायंत या कायालयाकडे दसलबंि दलफाप्यात सािर करािे.
दसलबंि ााकीटािर खालील तादिल निुि करािा.
‘‘सोने चांिी िाविने ि रोख रमकि िाितुकीचा वििा उतरविणेकािाचे िरपत्रक’’
ाुरिठाधारकाचे ाूणण नाि, ात्ता ि िोबाईल क्रिांक
उदिरा प्राप्त होणा-या ि अाूणण िरात्रकाचा दिचार केला जाणार नाही. िरात्रक निुना अजण, िादहती,
अटी ि ितीची प्रत िंदिर सदितीच्या www.vitthalrukminimandir.org या संकेतस्थळािर ि श्री. संत
तुकाराि भिन येथे उालब्ध होऊन दिळतील.
अदधक िादहतीसाठी संाकण क्रिांक :- 02186-224466 (217)
स्िा/कायय कारी अविकारी,
श्री. विठ्ठल रुक्मिणी िंविरे सविती,
पंढरपूर, वज. सोलापूर.

श्री. विठ्ठल रूक्मिणी िं विरे सविती, पंढरपूर
सोने चांिी िाविने ि रोख रमकि िाितुकीचा वििा उतरविणेबाबत.
िाविती, अटी ि शती खालीलप्रिाणे आिे .
1. निूना िरात्रक फॉिण कायालयीन िेळेत श्री. संत तुकाराि भिन, ांढराूर येथे उालब्ध होिून दिळतील. तसेच
िंदिर सदितीच्या www.vitthalrukminimandir.org या संकेतस्थळािर दिळतील. िरात्रक फॉिण स्ितंत्र
दलफाप्यात दसलबंि करून दि.22/01/2022 ाूिी सािर करणे आिश्यक आहे . दलफाप्यािर कंानीचे नाि ि
ाूणण ात्ता आदण िरात्रक सोने चांिी िादिने ि रोख रमकि िाहतुकीचा दििा उतरदिणेकािी भरले ले आहे , असा
सदिस्तर तादिल निुि करािा. िरात्रक सिक्ष श्री.संत तुकाराि भिन येथे सािर करािेत ककिा रदजस्टर
ाोस्टाने ााठिािे. उिीरा आलेले िरात्रक दिचारात घे तले जाणार नाहीत.
2. सोने चांिी िादिने ि रोख रमकि िाहतुकीचा दििा उतरदिणेचा तादिल खालीलप्रिाणे आहे .
अ.क्र.

तपवशल

संख्या

अंिावजत रमकि रू.

(1)

(2)

(3)

(4)

1

भे ट स्िरूाात प्राप्त झाले ले सोने.

28 दकलो 150 ग्रॅि.

2

भे ट स्िरूाात प्राप्त झाले ली चांिी.

996 दकलो 0.34 ग्रॅि

3

रोख

रमकि

िाहतुकीची

एकािेळी

-------

रू.44446446/रू.22108601/रू.50,00,000/-

(यात्रा

जास्तीतजास्त अंिाजे रमकि. (िाहतुक:-

कालािधी सोडू न जास्तीतजास्त

िंदिर ते राष्ट्रीयकृ त ब ॅंक)

रोख रमकि रू.2,50,000)

3. िरात्रकात निुि िर जीएसटीसह निुि करािा. इतर अदतदरमत कोणताही खचण कंानीस दिला जाणार नाही.
4. सिर दििा दि.15/01/2022 ते दि.14/01/2023 या कालािधीसाठी राहील. सदितीस आिश्यक िाटल्यास
सिर दििा ाॉलीसीचे नुतनीकरण करण्यात येईल.
5. िंदिर सदितीकडील सोने चांिी अथिा रोख रमकि चोरी अथिा िहाळ झाल्यास दििा कंानीकडू न तातडीने
दििा ाॉलीसीचा लाभ दिळणे आिश्यक आहे . यासाठी दििा कंानीकडू न कोणत्याही जाचक अटी िंदिर
सदितीिर लािू होणार नाहीत.
6. िंदिर सदिती िेळोिेळी जे दनिे ि िे ईल अथिा अटीत जे बिल करे ल ती कंानीिर बंधनकारक राहील.
7. प्रिासकीय ि अन्य कारणास्ति सिरची प्रदक्रया कोणत्याही स्तरािर रद्द करण्याचा अदधकार िंदिर सदितीने
राखुन ठे िले ला आहे .
8. सिर कािासंबंधी काही िाि उद्भल्यास त्यासाठी न्यायालयीन कायणक्षेत्र ांढराूर हे राहील.
9. िरील कोणत्याही एका अटी ि ितीचा भं ि झाले स दििा कंानीस जबाबिार धरणेंत येईल ि िंजरू प्रस्ताि
कोणत्याही क्षणी रद्द केला जाईल.
---------------------//-------------------------

प्रवत,

श्री. विठ्ठल रूक्मिणी िंविरे सविती, पंढरपूर
िरपत्रक फॉिय
कायय कारी अविकारी,
श्री. विठ्ठल रूक्मिणी िं विरे सविती,
पंढरपूर, वज. सोलापूर.
विषय

:- सोने चांिी िाविने ि रोख रमकि िाितुकीचा वििा उतरविणेकािी.

फिय चे नाि

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

पूणय पत्ता

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

िोबाईल क्रं.

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

श्री. दिठ्ठल रूक्मिणी िंदिर सदिती, ांढराूरचे ितीने सोने चांिी िादिने ि रोख रमकि िाहतुकीचा दििा
उतरदिणेकािी ितणिानात्रािध्ये प्रदसध्ि झाले ल्या जाहीर िरात्रकाप्रिाणे सिर ाॉलीसीचे िरात्रक खालीलप्रिाणे सािर
करीत आहे त.
अ.
क्र.

तपवशल

संख्या

अंिावजत रमकि रू.

वििा रमकि
रू.

िार्षषक वििा िप्ता
रमकि रू. (Basic
Rate + GST)

(1)
(2)
(3)
1 भे ट स्िरूाात प्राप्त 28
दकलो
झाले ले सोने.
2

भे ट स्िरूाात प्राप्त 996
रोख

(5)

(6)

150 ग्रॅि.

झाले ली चांिी.
3

(4)
रू.44446446/-

दकलो

रू.22108601/-

0.34 ग्रि
ॅ
रमकि

-------

रू.50,00,000/-

(यात्रा

िाहतुकीची एकािेळी

कालािधी

सोडू न

जास्तीतजास्त अंिाजे

जास्तीतजास्त रोख रमकि

रमकि.

रू.2,50,000)

(िाहतुक:-

िंदिर ते राष्ट्रीयकृ त
बक
ॅं )
एकूण
िरीलप्रिाणे सोने चांिी िादिने ि रोख रमकि िाहतुकीचा दििा उतरदिणेकािी िार्षिक हप्ता आहे . तसेच
याबाबतच्या आाणाकडू न िे ण्यात आलेल्या अटी ि िती िला िान्य आहे त. त्यानुसार आिच्या दििा कंानीकडू न
सिरची दििा ाॉलीसी उतरदिण्यास दिनंती आहे .

दि.-------- /------/20
सोबत खालील काििपत्रे जोडलेली आिे त.
1. आिश्यक असलेल्या िासकीय ारिान्यांच्या प्रती.
2. कंानीचे ा ॅनकाडण .
3. कंानीचे नोंिणी प्रिाणात्र.

कंपनीचे नाि, सिी ि वशमका

