Ref. No. –

तारीख- 08/10/2017

प्रतत,

सर्व संस्थाप्रमख
ु / प्राचार्व / संचालक,
संगणक टं कलेखन संस्था,
महाराष्ट्र र् गोर्ा राज्र्.

विषय – ETH ि सावित्रीबाई फुले पण
ु े विद्यावपठाचे संयक्
ु त अभ्यासक्रम आपल्या संगणक प्रशिक्षण
केंद्रात चालविणेबाबत...
संदर्भ – MCADC समिेत दद. 30/09/2017 अन्िये झालेला िैक्षणणक करार.
सन्मातनर् केंद्र चालक,
आपणास कळवर्ण्र्ात अत्र्ंत आनंद होत आहे की, ETH Ltd र् महाराष्ट्र संगणक आणण शैक्षणणक

वर्कास केंद्र (MCADC) हर्ांच्र्ा संर्क्
ु त वर्द्र्माने महाराष्ट्राच्र्ा शहर, तालक
ु ा र् गार् पातळीर्र संगणक

केंद्रांची तनर्क्
ं ाने MCADC च्र्ा माध्र्मातन
ु ती सरु
ु आहे . हर्ा अनष
ु ग
ू अध्र्क्ष, प्राचार्व प्रकाश कराळे सर
र्ांच्र्ा समन्र्र्ाने हा प्रकल्प आपल्र्ा संगणक केंद्रार्र राबर्ण्र्ाची संधी उपलब्ध करून दे ण्र्ात आलेली
आहे .

आपल्र्ा केंद्राची ETH मध्र्े नोंदणी होण्र्ापर्
ू ी, ETH मार्वत दे ण्र्ात आलेल्र्ा Business

Proposal / माहहती र् MCADC मार्वत कळवर्ण्र्ात आलेल्र्ा र्ोग्र् त्र्ा मागवदशवक सच
ू ना आपण

अभ्र्ासाव्र्ात. त्र्ा अनष
ं ाने आपले संगणक केंद्र ETH कडे नोंदर्न
ु ग
ू , ETH चे उपक्रम राबर्ण्र्ाची
संधीचा स्स्र्कार करुन आपण ETH र् MCADC च्र्ा उपक्रमात सहभागी व्हार्े .

हर्ा उपक्रमांतगवत, ETH र् सावर्त्रीबाई र्ुले पण
ु े वर्द्र्ापीठ अंतगवत राबर्ण्र्ात र्ेणारा अभ्र्ासक्रम
MCADC पररर्ारातील संगणक केंद्रामार्वत र्शस्र्ीरीत्र्ा राबर्ण्र्ासाठी र् आपल्र्ा केंद्राची व्र्र्सार्र्द्ध
ृ ी
होण्र्ाकररता, MCADC ने हा ऐस्च्िक उपक्रम आपल्र्ा साठी उपलब्ध करून हदलेला आहे .
ETH मार्वत आपल्र्ा व्र्र्सार् र्द्ध
ृ ीसाठी Digital Campus (DC – Light), EG-Acadmey
सारखे इतर उपक्रम सद्ध
ु ा भवर्ष्ट्र्ात र्ेळोर्ेळी सादर केले जातील, जेणेकरून आपल्र्ाला व्र्र्सार् र्ाढीच्र्ा
संधी उपलब्ध होतील. आपल्र्ा संस्थेसाठी मॉडर्अ
ु ल ३ मधुन रक्कम रुपर्े ३८०० केंद्र नोंदणी शल्
ु क मध्र्े
eth मार्वत केंद्रातील पहहले पाच वर्दर्ाथी शल्
ु क फ्री असतील. सोबत अधधकृत केंद्राचा ३*६ बॅनर, तीन
पस्
ु तके त्र्ात १.Speaking २.MS-Office र् ३.DTP ककं र्ा Financial Accounting र्ा व्र्ततररक्त उर्वररत पस्
ु तके
१३० रुपर्े शल्
ु क भरुन ममळतील र्ाप्रमाणे वर्चार केल्र्ास र्क्त ७३० रुपर्े खचावमध्र्े संगणक संस्थांना
प्राधान्र्ाने मान्र्ता ममळणार आहे त. आणण मान्र्ता प्राप्त संस्थेत सावर्त्रीबाई र्ुले पण
ु े वर्दर्ावपठाचे ३
र् ६ महहने मद
ु तीचे १९ कोसेस र् ETH चे र्रील कोसेस MCADC च्र्ा माध्र्मातन
ु उपलब्ध करुन दे ण्र्ात
आलेले आहे त.

..२..

-२र्रील उपक्रम ककं र्ा अभ्र्ासक्रमाची सक्ती कुठल्र्ाही केंद्रास नाही, परं तु खऱ्र्ा अथावने व्र्र्सार्
र्द्ध
ृ ी चा मानस असलेले केंद्र र् आपल्र्ा केंद्र्र्ात इतर काही संगणक अभ्र्ासक्रम साठी पर्ावर्ी अभ्र्ासक्रम
म्हणून राबर्णारे , हर्ा सर्व संस्थांचा वर्चार करून ज्र्ेष्ट्ठ संगणक शास्त्रज्ञ मा. श्री. वर्जर्जी भटकर
र्ांच्र्ा मागवदशवनाच्र्ा माध्र्मातन
ू घडलेल्र्ा ETH LTD र् MCADC पररर्ार चे मागवदशवक माजी मशक्षण
संचालक मा. श्री. महार्ीर माने सर, अध्र्क्ष प्रकाश कराळे सर हर्ा सर्ाांच्र्ा मागवदशवनाखाली आपण हा
उपक्रम महाराष्ट्र र् गोर्ा राज्र्ाच्र्ा कानाकोप-र्ात र्शस्र्ीररत्र्ा राबर्,ू र्ाची आम्हां सर्ावना खात्री आहे .
आपण आपले केंद्र ETH कडे नोंदणी करत असताना खालील कागदपत्रांची पत
व ा करणे आर्श्र्क आहे ू त
१.

मान्र्ता कामी www.eth.co.in / www.mcadc.in र्रील माहहतीचे अर्लोकन करार्े.

२.

आपले आधार काडव

३.

आपले PAN काडव

४.

MSCE / MSSDC चे प्रमाणपत्र / संस्था कोड.

५.

केंद्र संचालकाचा र्ोटो.

६.

अधधकृत केंद्राचे मॉडर्ुअल १,२,३ पैकी ठरर्ुन हदलेले शुल्क.

७.

संगणक प्रमशक्षण केंद्राचे प्रततज्ञापत्र.

eth.co.in र्ेबसाईट र्रील ॲप्लीकेशन र्ॉमव ऑनलाईन पररपण
ु व भरुन सबममट करार्ा र् नोंदणी शल्
ु क
eth ककं र्ा MCADC बँक खात्र्ात RTGS/NEFT द्र्ारे जमा करार्े र् त्र्ाची पोहोच र् ॲप्लीकेशन र्ॉमवची
िार्ांकीत प्रत केंद्राचे स्जल्हा समन्र्र्क (District Co-ordinator) र्ांच्र्ाकडे जमा करार्ेत.
हा उपक्रम र्शस्र्ीपणे आपल्र्ा केंद्रात राबवर्ण्र्ाकामी आपण स्स्र्कार कराल अशी खात्री बाळगतोत र्
आपणास पढ
व शभ
ु ील कार्ावसाठी मन:पर्
ु क
ु ेच्िा.
आपले वर्श्र्ासु
प्रकाश कराळे

अध्र्क्ष, MCADC

सोबत खालील documents, माहहती र् अभ्र्ासण्र्ासाठी जोडत आहोत.
१.

ETH Ltd चे Business Proposal / माहहती.

२.

संगणक केंद्र Application Form.

३.

ETH कररता संगणक केंद्राचे प्रततज्ञा पत्र र् पररमशष्ट्ट १.

शशांक हहर्रकर

MD तथा CEO, eth

