नािशक महानगरपािलका,नािशक
मिहला व बाल कल्याण िवभाग
नािशक महानगरपािलका क्षे�ातील मिहला व मुलींसाठी खालील कौशल्य िवकास �िशक्षण कायर्�माचे आयोजन
करण्यात येत आहे. इच्छुक मिहला व मुलीं यांनी अजर् करावेत.
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बेकरी

मोफत �िशक्षणासाठी लागणारी आवश्यक कागदप�
1.शाळा सोडल्याचा दाखला / जन्म दाखला 2) माकर्िशट, 3)रेशनकाडर्, 4) आधार काडर्, 5) पॅनकाडर्, 6)पासपोटर्
साईज फोटो
(वरील सवर् कागदप�े तीन �ती साक्षांिकत (ॲटेस्टेड) केलेल्या असाव्यात)
अटी शत� खालील �माणे
1. एक �िशक्षणाथ�ला एकच कोसर् करता येईल.
2. सदर �िशक्षणाथ� ही नािशक महानगरपािलका ह�ीतील रिहवासी असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पुरावा
दाखल, घरपटटी, पाणीबील, लाईटबील, वास्तव्याचा करारनामा,रेशनकाडर् यापैकी दोन पुरावे सादर करावे.
3. कोसर् िनहाय शैक्षिणक अहर्ता धारण करणे आवश्यक आहे.
4. �िशक्षणाथ� हीचे वय 15 ते 45 दरम्यान असावे.
5. �िशक्षणाथ� िहचे कुटुंबाचे वा�षक उत्पन्न हे र.�. 1,50,000 चे आत असावे.
6. अजर् �स्वकारण्याचा / सादर करण्याचा कालावधी िदनांक 20/12/2021 ते 10/01/2022 पावेतो रािहल
�िशक्षणाचे �वेश अजर् भरण्याचे िठकाण
1.पंचवटी िवभाग - इं�िजत टे�क्नकल इन्स्टीटयुट नािशक िसध्दाथर् कॉम्प्लेक्स, बस स्टॉप शेजारी,
पंचवटी,कारंजा,नािशक 422003 संपकर् 0253-2620299 / 7378661001
2.नािशकरोड िवभाग - इं�िजत टे�क्नकल इन्स्टीटयुट, नवले कॉलनी, उडडाणपुलाजवळ, िशवाजी महाराज
पुतळयासमोर, नािशकरोड – संपकर् 9607381111
3.नािशक पुवर् िवभाग - इं�िजत टे�क्नकल इन्स्टीटयुट, गोखले पाकर्, अशोकस्तंभ, नािशक संपकर् –
8975432646
4.नािशक प�श्चम िवभाग - इं�िजत टे�क्नकल इन्स्टीटयुट, िशव�ताप कॉलनी, मॅग्नम हॉस्पीटल समोर,
पाटील लेन नं.2, कॉलेज रोड, नािशक संपकर् – 9096080960
5.निवन नािशक िवभाग (िसडको) - इं�िजत टे�क्नकल इन्स्टीटयुट, पुरब-प�श्चम प्लाझा, ि�मुत� चौक,
िंलकरोड, नािशक - संपकर् – 9607881111
6.सातपुर िवभाग - इं�िजत टे�क्नकल इन्स्टीटयुट, प्लॉ.नं.39, सावरकर नगर, अशोक नगर, सातपुर, नािशक
संपकर् – 7385071001
�वेश अजर् महानगरपािलकेच्या www.nmc.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध.
�वेशाबाबत खालील व्हाटसअप नंबर वर सिवस्तर मािहती उपलब्ध
7378661001/9689981002/7378661011/7378661033
Sd/आयुक्त्
नािशक महानगरपािलका,नािशक

