कौश

िवकास िश ण योजना
ार

- अिभ

ी

(Expression of Interest)

अज ( सं थे

ा लेटरहे डवर )

ित,
मा. व थापकीय सं चालक
महारा रा इतर मागासवग य िव
आिण िवकास महामं डळ मया.,
4था मजला, शासकीय इमारत,
रामकृ
चबूरकर माग, चबूर (पू.),
मुं बई - 400 071.
िवषय :- महामं डळा ा कौश िवकास िश ण योजनतगत सहभागी हो ाकरीता
अिभ
ी (Expression of Interest) सं दभात अज सादर करणे बाबत -

सं थेची मािहती :-

1) सं थेचे (Training Partner) नाव

:-

2) सं थेचा सं पूण प ा

:-

3) दू र नी

. / ई-मे ल आयडी.

:-

4) िश ण काय मा ा अं मलबजावणी व
सम याकरीता सं थे ारे िनयु
ीचे
नाव / मोबाईल .
(Single person of Contact :- SPOC)

:-

5) अ. सं थेचा नोंदणी

:-

मां क / िदनां क

ब. PAN
क. GST

:मां क

:-

6) SKILL India Portal वरील नोंदणी
(TP ID on SIP Portal)
7)

ार रे िटं ग (यो

मां क :-

जागी ✓ अशी खूण

:-

करावी)
8) सं थेअंतगतचा एकूण िश ण क ाची
(TC) सं ा व ाची TC िनहाय तं
मािहती सोबत जोडावी.

:-

9) सं थेत कायरत िश क/ इतर कमचारी
सं ा
(पदिनहाय तं तपिशल सोबत जोडावा)

:-

3

ार

4

ार

5

ार

ार

-

10) Sector Skill Council (SSC) ारा
मािणत िश कां ची सं ा

:-

11) शासकीय योजनां त कौश

:-

िश ण दे

िवकास

ाचा अनु भव

12) कोण ा कार ा sector तसे च Job
:Role म े िश ण दे ाचा िवशेष अनु भव
/ ािव आहे , ाचा तपिशल
13) िश ण कालावधी पूण झा ानं तर
िश णाथ ना िकमान वे तनानु सार उपल
क न िदले ा िश णाथ ची सं ा /
कालावधी / उपल क न िदले ा
रोजगाराची ट े वारी / िश णासाठी
लागणा या सािह ाची उपल ता इ.
मािहती
(मागील िकमान दोन वषातील वषिनहाय
मािहती ावी)

:-

14) शासिकय योजनाअथवा अ
उप मां माफत काम के ाबाबतचा
थोड ात तपिशल (सोबत सं बंिधत
सं थेकडून ा LOI अथवा करारप ा
ती जोडा ात)

:-

मिहने

______________________________________________
_
______________________________________________
_

ा

15) सं थेची मागील िकमान दोन वषाची
वषिनहाय आिथक उलाढाल (Turn over)

:-

16) अ

:-

मािहती (नमू द करावयाची अस

वष

ास)

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

या ारे , मािणत कर ात ये ते की, महारा रा इतर मागासवग य िव आिण िवकास महामं डळा ा कौश
िवकास िश ण योजनतगत िश ण काय मा ा अं मलबजावणी ि ये त आमची सं था सहभागी होवू इ ते व ाकरीता
महामं डळास सादर कर ात आलेली मािहती / सादर कर ात आलेले द ऐवज इ. तपिशल पूणत: स व यो आहे . सादर
केले ा उपरो
मािहतीबाबत काही तफावत आढळ ास महामं डळा ारा कर ात ये णा या कायदे शीर कारवाई बाबत
सं थेस कोणतीही हरकत नाही.
आपला / आपली िव ासू

थळ

सं थे

ास म

ीचे सं पूण नाव

:-

िदनां क :-

_____________ या सं थेकरीता
(सं थे ा सील / ॅ सहीत)

