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प्रिय MS-CIT कें द्र समन्वयक, 
सिेम नमस्कार 
 
प्रवषय : ऑक्टोबर आप्रण नोव्हेंबर बॅचेसमध्ये मेगा िवेश करण्यासाठी MS-CIT Diwali Dhamaka 2014 

पाररतोप्रषक योजना 
 
िथमत: तमु्हाला आप्रण तुमच्या कुटुप्रबयाांना येणाऱ्या दीपावलीच्या हाप्रदिक शभेुच्छा! 
 

MS-CIT व्यवसायामध्ये वषि २०१३च्या तलुनेत एप्रिल ते सप्टेंबर २०१४ या बॅचेसच्या िवेशासाठी तमु्ही 

सवाांनी जे पररश्रम घेतले आप्रण या कालावधीत िवेशाांमध्ये महाराष्ट्र पातळीवर गेल्या वषीपेक्षा वाढ केल्याबद्दल 

कृतज्ञता आप्रण सवि सेंटसिचे मन:पवूिक अप्रभनांदन! तसेच जलैु ते सप्टेंबर या तुलनेने कमी व्यवसायाच्या काळात 

आपल्यापैकी बहुताांशी कें द्राांनी ‘वेव्ह आप्रण प्रक्लक प्रडप्लोमा’स खपू चाांगला िप्रतसाद प्रदला याबद्दलही 

धन्यवाद. 
 
आपण एकत्र ियत्न केल्यास ऑक्टोबर- नोव्हेंबर बॅचेसमध्येही चाांगले िवेश होव ूशकतात ह ेआपण २००८, 

२००९ व २०१२ या वषाांत अनभुवलेले आह.े याही वषी आपण या दोनही  बॅचेससाठी प्रवशेष ियत्न करुया. 

जोर लावयूात. कॉलेज प्रवद्याथी, ज्येष्ठ नागररक, मप्रहला, जनु्या प्रवद्यार्थयाांचे पालक याांना उद्दशेनू माकेटींगचे  

उपक्रम करूया आप्रण वषि २०१४ च्या अांप्रतम टप्प्यात ऑक्टोबर आप्रण नोव्हेंबर बॅचेसमध्ये मोठ्या िमाणवर 

MS-CITचे िवेश करूया. आपल्या ियत्नाांना उत्तेजन दणे्यासाठी नवी पाररतोप्रषक योजना जाहीर करताना मला 

मनापासनू आनांद होत आह.े  

MS-CIT Diwali Dhamaka 2014 

कें द्रातील ऑक्टोबर आप्रण नोव्हेंबर 

२०१४ मधील एकप्रत्रत िवेश 
अवाडिस ्

>=25 to <=49 

Award Amount of Rs 4,500/- equivalent to  

Center Renewal Fee  
for the year 2015 

>=50 to <= 99 
Award Amount of Rs 8,000/- equivalent to  

Common Marketing Fund  



for the year 2015 

>=100 

Award Amount of Rs 12,500/- equivalent to  

Center Renewal + Common 

Marketing Fund  
for the year 2015 

 

१. सदर योजनेसाठी वषि २०१४ मध्ये कायिरत असणारी एमकेसीएलची सवि अप्रधकृत MS-CIT अध्ययन 

कें द्रे पात्र समजण्यात येतील.  

२. MS-CIT ऑक्टोबर आप्रण नोव्हेंबर या दोन्ही बॅचेस प्रमळून प्रकमान २५ व त्याहून अप्रधक प्रवद्यार्थयाांचे 

confirm िवेश करणारी कें द्रे वरील तक्त्यानसुार रोख पाररतोप्रषकास पात्र ठरतील. 

३. पाररतोप्रषकाांची रक्कम रोख स्वरुपात नोव्हेंबरच्या २०१४ च्या शेवटच्या आठवड्यात आपल्या सोलार 

अॅडव्हान्स अकाऊां टमध्ये जमा करण्यात येईल. आपल्याला या रकमेचा प्रवप्रनयोग Center 

Renewal/ CMF साठी  करता येईल. 

४. जी कें द्रे एमकेसीएलच्या पवूिसपू्रचत प्रनयमाांनसुार अथवा इतर कारणास्तव वषि २०१५ कररता ररन्य ुहोणार 

नाहीत अथवा नेटवकि  बाहरे पडणार असतील त्याांना ही पाररतोप्रषक योजना लाग ूहोणार नाही याची 

कृपया नोंद घ्यावी. 
 

तमुच्या कें द्रातील MS-CIT ऑक्टोबर आप्रण नोव्हेंबर २०१४ बॅचेसच्या िवेशासाठी आप्रण भरघोस यशासाठी 

तसेच येणाऱ्या दीपावलीसाठी पनु्हा एकदा मनापासनू शभेुच्छा देवनू ह ेप्रवशेष पत्र सांपप्रवतो. 
 

आपला स्नेहाांप्रकत,  
 
 
वििेक सािंत 
व्यवस्थापकीय सांचालक  
महारष्ट्र ज्ञान महामांडळ मयािप्रदत  

 
 

हे पत्र सर्व ALCs ना त्र्ररत ई-मेऱने पुढे पाठर्ण्याची संबंधित LLCsना नम्र वर्नंती.  
 


