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ददनाुं क : 26.05.2022.

स्वारस्य – अविव्यक्ती (Expression of Interest)
“महाराष्ट्र राज्य इतर मार्ासवर्ीय दवत्त आदि दवकास महामुंडळा” मार्गत महाराष्ट्र राज्यातील इतर मार्ासवर्ीय
प्रवर्ाग तील यवक-यवतीुंना कौशल्य दवकास प्रदशक्षि दे ण्याकरीता इच्छक असलेल्या व Skill India Portal (SMART) द्वारे
मान्यता घेतलेल्या व सुंलग्न असलेल्या केवळ महाराष्ट्र राज्यातील Training Partners (TP) याुं चेकडून सन 2022-23 तसेच
सन 2023-24 या दोन आदथगक वर्ाग करीता अजग मार्दवण्यात येत आहे त. Training Partners (TP) याुं नी दजल्हादनहाय
Skill Gap Analysis नसार काम करण्यासाठी तयारी असल्याचा सुंमती अजग ददनाुं क 02 जून, 2022 पयंत महाराष्ट्र राज्य
इतर मार्ासवर्ीय दवत्त आदि दवकास महामुंडळ, प्रशासकीय भवन, 4था मजला, रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर,
मुंबई
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homsobcfdc@gmail.com या ईमेल आय.डी. वर सादर करावेत. दवदहत कालावधीनुंतर प्राप्त झालेल्या अजां चा दवचार
करण्यात येिार नाही. अजग सादर करण्यासाठी अटी व शती खालीलप्रमािे आहे त :अटी व शती :1. सुंस्थेने अजग व आवश्यक ती सहपत्रे पृष्ाुं दकत करुन सादर करिे आवश्यक आहे त.
2. Training Partners (TP) याुंनी Skill India Portal (SMART) द्वारे मान्यता व सुंलग्नता घेतलेली असावी.
3. केवळ 3 ते 5 मानाुं कन असलेल्या Training centres (TC) द्वारे च लाभार्थ्ां ना कौशल्य प्रदशक्षि दे ता येईल.
4. एका Training Partners (TP) याुं चे दकमान पाच Training Centers (TC) असतील.
5. अजाग सोबत सेक्टर व कोसगदनहाय Training Centers (TC) ची Urban Local Body (URB) दनहाय यादी जोडिे
आवश्यक राहील.
6. Training Partners (TP) याुंची वादर्गक उलाढाल (Turnover) दकमान एक कोटी इतकी असावी.
7. इतर मार्ास बहुजन कल्याि दवभार्, शासन दनिगय क्रमाुंक इमाव2021/प्र.क्र.78/महामुंडळे , दद.21 र्ेब्रवारी,
2022 अन्वये Training Partner (TP) / Training Centres (TC) याुं ना कौशल्य दवकास प्रदशक्षि राबदविेबाबत
ददलेल्या सूचना बुंधनकारक असतील.
8. Training Partners (TP) याुंना अन्य शासकीय योजनेत कौशल्य दवकास प्रदशक्षि दे ण्याचा दकमान दोन वर्ां चा
अनभव असावा व सुंस्थेने दकमान 70% प्रदशक्षिाथींना रोजर्ार उपलब्ध करुन ददलेला असावा.

9. कौशल्य दवकास प्रदशक्षि पूिग केलेल्या लाभार्थ्ां ना रोजर्ार उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी Training Partners (TP)
याुं नी कुंपनी / सुंस्था /प्लेसमेंट एजन्सी याुं चे समवेत टाय-अप केलेले असावे. याबाबतचे पत्र अथवा LOI ची प्रत
परावा म्हिून अजाग सोबत सादर करावी.
10. प्रदशक्षि पूिग केलेल्या दकमान 70% प्रदशक्षिाथींना दकमान वेतनानसार रोजर्ार उपलब्ध करुन दे िे आवश्यक
राहील.
11. सुंबुंदधत Sector Skill Council (SSC) कडून प्रमादित झालेले प्रदशक्षक प्रदशक्षि दे ण्यासाठी असिे बुंधनकारक
असतील.
12. Training Partners (TP)ची दनवड ही सन 2022-23 तसेच सन 2023-24 या दोन आदथगक वर्ाग करीता असेल.
Training Partners (TP) ची कामदर्री, उपलब्ध दनधी याुं चा दवचार करुन कालावधी वाढदवण्याचा दनिगय
महामुंडळाद्वारे घेण्यात येईल.
13. सुंस्थेद्वारे महामुंडळाची कौशल्य दवकास प्रदशक्षि योजना अदधक र्तीमान होण्याकरीता, लक्षीत र्टास
प्रदशक्षिाकरीता प्रवृत्त करण्याकरीता तसेच योजनेच्या जन जार्ृतीकरीता वापरण्यात येिाऱ्या कायगपध्दतीचा
तपशील अजाग त थोडक्यात नमूद करावा.
14. अजाग त ददलेल्या मादहतीच्या अनर्ुंर्ाने सुंबुंदधत कार्दपत्रे सादर करावेत.
15. अजाग त ददलेली मादहती व सादर केलेली कार्दपत्रे याुं च्यात तर्ावत अथवा चकीची मादहती आढळल्यास अजग रद्य
करण्यात येईल.
16. प्राप्त झालेल्या अजाग ची शासन दनिगयातील दनकर्ाुं नसार महामुंडळाच्या मख्यालयातील सदमतीकडून छाननी
करण्यात येईल.
17. PAN क्रमाुं क आवश्यक आहे .
18. एका दजल्ह्यातून एकाच प्रदशक्षि दवर्याशी सुंबुंदधत समान मानाुं कन (स्टार रे दटुं र्) असलेल्या एकापेक्षा जास्त
सुंस्थाुं कडून अजग प्राप्त झाल्यास,
अ. सुंस्थेकडे असलेल्या प्रदशक्षिाच्या सोयी सदवधा
आ. सुंस्थेची Online App द्वारे सुंपूिग पडताळिी
इ. सुंस्थेकडील साधन सामग्री
ई. उच्च अहग ताप्राप्त प्रदशक्षक,
उ. अद्ययावत सोई-सदवधा व प्रसाधन र्ृहासह सुंस्थेची इमारत
ऊ. त्रयस्थ सुंस्थाुं मार्गत प्रदशक्षि सुंस्थेचा तपासिी अहवाल
ऋ. सुंबुंधीत दजल्हयातील दजल्हा व्यवस्थापकाुं कडून प्राप्त झालेला छाननी अहवाल, इत्यादी दनकर्ाुं ची तलना
करुन सुंस्थेचा प्राधान्यक्रम ठरवून सुंस्थेस प्रदशक्षिाचे कायागदेश दे ण्यात येतील.
19. कोित्याही कारिादशवाय एखादा अजग स्विकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा हक्क महामुंडळ राखून ठे वत आहे .
महामुंडळाचा दनिगय हा अुंदतम असेल व सुंस्थेस बुंधनकारक असेल.
20. सुंस्थेने सादर केलेला िारस्य-अदभव्यक्ती (EOI) ची वैधता दवहीत नमन्यातील EOI सादर करण्याच्या अुंदतम
ददनाुं कापासून 90 ददवस इतकी असेल. 90 ददवसाुं पेक्षा कमी वैधता नमूद केलेल्या सुंस्थाुंचे अजग रद्द समजण्यात
येतील.

21. महामुंडळ एखाद्या सुंस्थेच्या छाननी दरम्यान अपात्र ठरवू शकेल, जर :अ. EOI अजग दवदहत नमन्यात आवश्यक त्या कार्दपत्राुं सह सादर केला नसल्यास,
आ. सुंस्थेचा राज्य/ केंद्र शासन / केंद्रशादसत राज्य अथवा राज्य महामुंडळाद्वारे काळ्या यादीत समावेश केला
असल्यास
इ. भारतातील कोित्याही शासकीय सुंस्थेसोबत न्यायालयीन दववाद असल्यास

22. Earnest Money Deposit (EMD) (सरक्षा ठे व रक्कम) :अ. अजाग सोबत सुंस्थेने रु.50,000/- इतकी रक्कम महामुंडळाकडे EMD रक्कम म्हिून NEFT / RTGS द्वारे जमा
करिे आवश्यक आहे .
ब. EMD ची रक्कम महामुंडळाच्या ICICI बँक, शाखा – बॅकबे ररक्लेमेशन,मुंबई येथील खाते क्रमाुं क

-

039305007235, IFSC - ICIC0000393 मध्ये जमा करावी व त्याबाबतची पावती / चलान ची प्रत अजाग सोबत
जोडावी.
क. महामुंडळाकडे जमा असलेल्या EMD रक्कमेवर कोितेही व्याज अदा केले जािार नाही.
ड. EMD ची रक्कम अपात्र सुंस्थेस महामुंडळाद्वारे परत करण्यात येईल. तसेच, पात्र सुंस्थेच्या EMD ची रक्कम
EOI चा कालावधी पूिग झाल्यावर महामुंडाळाद्वारा परत करण्यात येईल.
23. अजग सादर करण्याबाबतचे वेळापत्रक अ.क्र.
1.
2.

तपशील
ददनाुं क / वेळ
महामुंडाळाच्या वेबसाईटवर अजाग चा दवदहत नमना व दद.26.05.2022, सकाळी 11:00 नुंतर
अटी व शती ची उपलब्धता
सुंमती अजग सादर करण्याचा अुंदतम ददनाुं क
ददि.02.06.2022, सायुंकाळी 6:00
वाजेपयंत.

वटप :- प्राप्त पयाग यातून सुंस्थेची दनवड करण्याचे अदधकार सवगिी महामुंडळाचे असतील. तसेच आवश्यकतेनसार अटी
व शतींमध्ये बदल करण्याचा अदधकार पूिगत: महामुंडळाचा असेल.

व्यवस्थापकीय संचालक
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवगीय
ववत्त आवि ववकास महामंडळ मयाा.
*******

