
वाय –फाय , लॅन नेटवर्क  व सवकर बाबत अर्क 

प्रति, 
मा.सचंालक, 
वसंिराव नाईक शासकीय 
कला व समाजतवज्ञान ससं्था, नागपूर  
 
ववषय : संस्थेला सत्र २०२२-२३  मध्ये  नॉन र्ोम्प्रेंवसव्ह  वाय –फाय ,लॅन नेटवर्क  व सवकर ची वार्षषर् 
देखभाल  र्रण्याबाबत  

महोदय, 

 आपल्या संस्थेचे संकेिस्थळ www.vngiassnagpur.org या वर  प्रकातशि झालेल्या जातहरािीनुसार, 

आपल्या संस्थेला  खालील वर्णनाचे नॉन कोम्प्प्रेंतसव्ह  वाय –फाय , नेटवकण  व सवणर ची वार्षिक देखभाल  

सेवा सत्र २०२२-२३  मध्ये पुरतवण्यासाठी दर खालील प्रमारे् सादर करण्याि येि आहे.  

(वार्षिक देखभालीचा कालावधी :   आदेशाच्या िारखेपासून पुढे ३६५ तदवस)    

अ.कं्र वववरण   (दर सवक र्रांसवहत) 

१ संस्थेिील वाय-फाय तसस्टम   

2 संस्थेिील लॅन नेटवकण    

3 संस्थेिील 3 सवणर   

एकूर् दर सवण करासंतहि   

  

एरू्ण दर  (सवण करासंातहि) अक्षरी : ----------------------------------------------- 

 वरील दर मी पुढील अटी व शिी मान्य करून सादर करीि आहे.  

तदनाकं : -----/-----/२०२२ 

            
         आपला तवश्वासू 

        स्वाक्षरी:  

        नाव :  

        फमणचा तशक्का :  

(कृपया पढेु पहाव े)       संपकण  क्रमाकं :  

http://www.vngiassnagpur.org/


     वाय –फाय , लॅन नेटवर्क  बाबत अटी व शती  

१)  पुरवठादार हा दुकान व आस्थापना अंिगणि नोंदर्ीकृि असावा व त्याची सत्य प्रि सोबि 
 जोडावी.  

२)  पुरवठादाराचा PAN असावा, व त्याची सत्य प्रि सोबि जोडावी.  
३)  पुरवठादार फमण  GST अिंगणि नोंदर्ीकृि असावा व त्याची सत्य प्रि सोबि जोडावी.   
४)  पुरवठादार हा नागपूर महानगर पातलका के्षत्रािील असावा.    
५)  वाय –फाय , लॅन नेटवकण  व सवणर देखभाल सेवा संस्थेि येऊन करावा लागेल, या साठी कोर्िाही 

 अतितरक्ि खचण अदा करण्याि येर्ार नाही.  
६)  वाय –फाय , लॅन नेटवकण  व सवणर देखभाल ही नॉनन र्ोम्प्रेंवसव्ह असल्यामुळे दर याला अनुसरून 

 सादर करण्याि यावीि.  
७)  वाय –फाय , लॅन नेटवकण  व सवणर देखभाल करिाना आवश्यक असर्ारी सुटे भाग सेवा  

 पुरवठादार फमणकडून खरेदी कररे् बधंन कारक असर्ार नाही.   
८)  वाय –फाय , लॅन नेटवकण  व सवणर देखभाल करण्यासाठी आपला अतभयंिा आठवड्यािून दोनदा 

 येरे् बधंनकारक राहील, त्यातशवाय ज्या ज्या वळेी संस्थेकडून आपर्ास बोलतवले जाईल त्या त्या वळेी 
 आपर् सेवा उपलब्ध करून देरे् आवश्यक राहील.   

९)  संस्थेने सातंगिलेले कायण आपर् पूर्ण केल्याचे लेखी स्वरुपाि तरपोटण संस्थेिील प्रभारी कडे त्याच 
 तदवशी देरे् आवश्यक राहील.   

१०) देयक िीन प्रिीि सादर करण्याि यावीि. 
११) देयकासोबि आपल्या राष्ट्रीय कृि बँकेचे नाव व खािे क्रमाकं, IFSC Code, शाखेचे नाव इ िपशील 

 तकवा रद्द केलेले धनादेश सादर करण्याि याव.े  
१२) सदर जातहराि रद्द करण्याचे ककवा याि अंशि: ककवा पूर्णि: बदल करण्याचे अतधकार संस्थेचे 

 संचालक याचं्याकडे राहिील.  
 
  वरील सवण अटी व शिी मला मान्य आहेि.  

 
 

         आपला/आपली  तवश्वासू 

 

        स्वाक्षरी:  

        नाव :  

        फमणचा तशक्का :  

        संपकण  क्रमाकं :  

 


