आवाहन
21 व्या शतकात आणि णिशेषतः तंत्र णशक्षिात सिव स्तरािर संगिकांचा िापर
आिश्यक झालेला आहे . अनेक प्रात्याणक्षके, नोटस, शैक्षणिक साणहत्य, परीक्षा इत्यादी साठी
संगिकांचा िापर अणनिायव झालेला आहे . या पाश्िवभूमीिर प्रत्येकाकडे स्ितःचा संगिक
असिे ही काळाची गरज होत आहे .
सध्या बाजारात अनेक उत्पादकांनी आपल्या उत्पादनाची णिक्री होण्याच्या दृष्टीने
णिणिध schemes जाहीर केल्या आहे त. त्यातीलच एक scheme म्हिजे Back to College
णह LapTop Computers ची scheme अनेक उत्पादकांनी बाजारात आिली आहे . या
schemes चा जास्तीत जास्त यायदा वेिून संस्चे च्या सिव णियाराथ्यांयाना LapTop Computer
उपलब्ध व्हािा या उद्दे शाने संस्चे तये खालील प्रमािे प्रस्ताणित आहे .
1. एकाच प्रकारच्या LapTop Computers ची खरे दी एकणत्रत केल्यास णकमतीमध्ये
णनश्श्चत यरक पडू शकेल या उद्दे शाने संस्चे च्या संगिक/ माणहती तंत्रज्ञान णिभागातये सिव
णिभागाच्या णियाराथ्यांयाच्या पुढील 3 िषाच्या शैक्षणिक गरजांचा अभ्यास करून दोन प्रकारच्या
(lowend ि highend) LapTop Computers ची णशयारस करण्यात येईल.
2. ठराणिक यॉमव मध्ये प्रत्येक णियाराथ्यांयाकडू न माणहती वेऊन संगिकाची मागिी
नोंदणिण्यात येईल. मागिी नोंदणििे ऐश्च्िक असेल.
3. सिव णियाराथ्यांयाची मागिी संकणलत करून कोित्या specification चे णकती
LapTop Computers खरे दी कराियाचे आहे त याचा अंदाज वेण्यात येिून ठराणिक
संगिक उत्पादकाकडू न Expression of Interest मागणिण्यात येतील.
4. ज्या उत्पादकाचा प्रस्ताि णकयायतशीर असेल अशा उत्पादकाशी संस्चे च्या ग्राहक
भांडारासोबत खरे दी ि सेिा करार करण्यात येईल. या करारामध्ये LapTop Computers
ची णकमत, Delevary schedule, सेिा शती, upgradation, Payment ई. चा समािेश
असेल.
5. खरे दी ि सेिा करार झाल्यािर सेिाकरारातील अटीनुसार प्रत्येक णियाराची
LapTop Computer च्या णकमतीइतके पैसे संबंणधत उत्पादक/ग्राहक भांडार यांचेकडे जमा
करे ल ि त्यानंतर त्याला उत्पादकाकडू न LapTop Computer प्राप्त होईल.

6. ज्या णियाराथ्यांयाना संगिक खरे दीसाठी आर्थचक सहाय्याची आिश्यकता असेल
त्यांच्यासाठी बँकेकडू न अचव सहाय्यासाठी (Bank Loan) संस्चेकडू न एकणत्रत प्रयत्न
करण्यात येतील. अशा णियाराथ्यांयानी संस्चेच्या प्राचायाकडे तसा िेगळा अजव करािा लागेल.
7. LapTop Computer च्या खरे दीनंतरची After Sales Service णह Online
Registration च्या माध्यमातून होत असल्यामुळे नंतरचा सिव व्यिहार णियाराथ्यांयाने स्ितःच
कराियाचा आहे याची कृपया नोंद घ्यािी.
ज्या णियाराथ्यांयास या प्रणक्रयेत सहभागी व्हाियाचे आहे त्यांनी णिणहत नमुन्यातील अजव
भरून णद. 8 ऑगस्ट 2017 रोजी दुपारी 2 पयंत आपल्या णिभागप्रमुखाकडे सदर करािा.
णिणहत नमुन्यातील अजाचा नमुना संस्चे च्या संकेतस्चळािर ि प्रत्येक णिभागात
उपलब्ध असेल.
संस्चे च्या सिव णियाराथ्यांयानी या संधीचा यायदा घ्यािा असे आिाहन करण्यात येत
आहे .

(स्िाती दे शपांडे)
प्राचाया

Click here to Register:
Link for laptop registration

