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दिनाांक: १२ नोव्शेंफय २०१५ 
 

प्रिय MS-CIT+KLiC ALC समन्ळयक ळ Exclusive KLiC ALC समन्ळयक, 

 

वपे्रभ नभस्काय,  

 

प्रळषय : पात्र ALCs ळ पात्र KLiC प्रळद्यार्थयाांना MKCL तरे्फ EASY पाररतोप्रषके  

  

KLiC Courses / KLiC Diploma च्मा वप्टेंफय २०१३ त ेऑक्टोफय २०१५ फॅचवेभधीर प्रलेळाांवाठी ल षलद्मार्थमाांच्मा 
अर्थऩूर्थ अध्ममनावाठी तुम्शी वलाांनी ज ेअर्क ऩरयश्रभ घेतरेत त्माफद्दर वलथप्रर्भ तुभच ेभनाऩावून कौतुक.  

 

आऩरे नेटलकथ  KLiC कोवेवच्मा भाध्मभातून डडजजटर फ्रीराज्वांगच्मा िनुनमेत प्रलेळ कयण्मावाठी आऩल्मा षलद्मार्थमाांना 
वज्ज कयत आशे. डडजजटर फ्रीराज्वांग षेत्राचा आऩल्मा कें द्ाांना ल षलळेऴ प्राषलण्म सवध्ि कयर्ाऱ्मा KLiC षलद्मार्थमाांना 
प्रत्मष अनुबल माला मावाठी त्माांना षलळेऴ प्रोत्वाशन िेण्माच्मा शेतूने MKCL तपे Earning Assistance Services to 

Youth अर्ाथत “EASY पाररतोप्रषके” जाशीय कयताना भरा अत्मांत आनांि शोत आशे. 
 

 

1. EASY पाररतोप्रषकाांसाठी पात्र कें दे्र: 

 

 MS-CIT+KLiC  कें दे्:  

 ज्मा कें द्ाांनी लऴथ २०१४ भध्मे MS-CIT च ेककभान ५० प्रलेळ आणर् KLiC Diploma च ेककभान ३ प्रलेळ 
नोंिलरे आशेत आणर् ज्माांच ेMS-CIT कोवथवाठी २०१५ मा लऴाथवाठी नुतनीकयर् झारेरे आशे अळी कें दे् 

 

 Exclusive KLiC कें दे्: 

 ज्मा कें द्ाांनी लऴथ २०१४ भध्मे KLiC Diploma च ेककभान ३ प्रलेळ नोंिलरे आशेत आणर् ज्माांच ेKLiC 
कोवेववाठी २०१५ मा लऴाथवाठी नुतनीकयर् झारेरे आशे अळी कें दे् 

 
लयीर ननकऴाांलय मा EASY ऩारयतोषऴकाांवाठी MKCL नेटलकथ भधीर एकूर् ११७६ कें दे्र ऩात्र ठयरी आशेत. 
 

2. EASY पाररतोप्रषकाांच्या ननळड िक्रियेसाठी पात्र प्रळद्यथी: 
 

MKCL नेटलकथ  भध्मे वध्मा कामथयत अवरेल्मा वलथ अधधकृत MS-CIT+KLiC कें द्ाांत तवेच वलथ अधधकृत Exclusive 
KLiC कें द्ाांत सप्टेंबर २०१३ त ेऑक्टोबर २०१५ मा २६ फॅचवेभधीर ऩूली सळकून उत्तीर्थ झारेरे ककां ला वध्मा सळकत 

अवरेरे KLiC कोवेव/KLiC डडप्रोभाच ेवलथ षलद्मार्ी EASY ऩारयतोषऴकाांच्मा ननलड प्रकिमेत बाग घेण्मावाठी ऩात्र 
वभजण्मात मेतीर. 
 
वप्टेंफय २०१३ त ेऑक्टोफय २०१५ भध्मे ३००० ऩेषा जास्त कें द्ाांनी KLiC Courses / KLiC Diploma वाठी प्रलेळ 
नोंिलरे आशेत. त्माभुऱे मा ऩात्र ११७६ व्मनतरयक्त उलथरयत कें द्ाांच्मा षलद्मार्थमाांना वुद्धा मा मोजनेचा राब घेता मेर्ाय 
आशे. 
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3. EASY पाररतोप्रषकाांची ित्येक पात्र कें द्रामागे एकूण सांख्या ळ एकूण रक्कम: 

प्रत्मेक ऩात्र कें द्ाद्लाये जास्तीत जास्त ४ षलजेत्मा षलद्मार्थमाांना द्मालमाच्मा EASY ऩारयतोषऴक यकभेऩोटी कें द्ाभागे 
रु. ४१,०००/- (रुऩमे एक्केचाऱीव शजाय पक्त) याखून ठेलरे आशेत.  
(शे ४ षलजेते षलद्मार्ी केलऱ ऩात्र कें द्ाांभध्मेच सळकरेरे अवण्माची आलश्मकता नाशी शे लयीर 2. भधीर ननकऴाांलरून स्ऩष्ट आशेच.)  

 

4. EASY पाररतोप्रषकाांची ित्येक प्रळजेत्या प्रळद्यार्थयाास ळ कें द्रास ममलणारी रक्कम: 

प्रत्मेक षलजेत्मा षलद्मार्थमाथव रु. ८०००/- ल वांफांधधत ऩात्र कें द्ाव रु. २२५०/- 
म्शर्जेच ४ षलजेत्मा षलद्मार्थमाांना एकूर् रु. ३२,०००/- ल वांफांधधत ऩात्र कें द्ाव एकूर् रु. ९०००/-  

वायाांळ: रु. ३२०००/- + रु. ९०००/- = रु. ४१०००/- 
 

5. EASY पाररतोषके ममलळण्यासाठीची िक्रिया: 
 

a. वलथ ऩात्र कें द्ाांना EASY ऩारयतोषऴकाांचा राब घेण्मावाठी आऩल्मा SOLAR रॉगीन भधून Expression of 
Interest (EOI) द्माला रागेर. 

b. EOI द्मालमाची अांनतभ तायीख २८ नोव्हेंबर २०१५ अवेर. 
c. मा ११७६ कें द्ाांऩैकी जे कें द् लयीर भुितीत EOI िेर्ाय नाशी अळा कें द्ावाठी अवरेरी ऩारयतोषऴकाची यक्कभ यद्द 

कयण्मात मेईर. 
 

d. ऩात्र कें द्ाच ेचारक खुल्मा फाजायाभधून (Open Market) ग्राशकाांकडून षलद्मार्थमाांवाठी त्माांच्मा KLiC कोवथनुवाय 
प्रकल्ऩ (Projects) सभऱलतीर. विय ग्राशक कें िाच्मा नजजकच्मा ऩरयवयातरे/गालाांभधरे ककां ला ियूच े(म्शर्जेच local 
ककां ला remote/global) अवू ळकतीर. 

e. शे प्रकल्ऩ खारी िळथषलल्माप्रभारे् ळक्मतो KLiC भधीर लेगलेगळ्मा टॅ्रकव ्लयती आधायरेरे अवालेत: 
 

टॅ्रक कोसेस रक्कम रु/- 

किएटील डडजजटर आटथ टॅ्रक 
(CDA Track) 

KLiC Content Illustration, KLiC DTP, KLiC 
Graphic Designing, KLiC Photoshop, KLiC 
Stationery Designing, KLiC 2D Animation, 
KLiC Video Editing, KLiC Web Designing 

१००००/-  

प्रोग्रासभ ांग टॅ्रक    
(Programming Track) 

KLiC C, KLiC C++, KLiC AutoCAD,     
KLiC Scratch  

१००००/- 

पामना्व टॅ्रक        
(Finance Track) 

KLiC Tally १००००/- 

रघ ुउद्मोग व्मलस्र्ाऩन टॅ्रक 
(Small Business Management 

Track) 

KLiC Office Assistance, KLiC Marketing 
Services, KLiC Tour Planning, KLiC 
Advanced Excel, KLiC Presentation 
Designing 

१००००/- 
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f. एका षलद्मार्थमाथरा िेण्माचा प्रकल्ऩ त्मा षलद्मार्थमाथव १ जानेळारी २०१६ त े२९ रे्फब्रुळारी २०१६ अळा २ भदश्मात 
नक्की ऩूर्थ कयता मेईर, ग्राशकाराशी शा कारालधी वोमीस्कय अवेर ल ग्राशक त्मावाठी कें द्ारा ककभान रु. ८०००/-  
िेण्माव तमाय अवेर अवा अवाला.  

g. त्माभुऱे कें द्ाव प्रत्मेक प्रकल्ऩावाठी लय 4. भध्मे िळथलरेरे रु. २२५०/- MKCL कडून ल ककभान रु. ८०००/- 
ग्राशकाकडून अवे एकूर् रु. १०२५०/- सभऱू ळकतीर. म्शर्जेच ४ षलद्मार्थमाांभागे कें द्ारा रु. ४१०००/- सभऱलता 
मेतीर. प्रत्मेक षलद्मार्थमाथरा िेण्माच ेरु. ८०००/- MKCL कडून EASY ऩारयतोषऴक स्लरूऩात सभऱतीर शे लय 
िळथषलरेरे आशेच. 

h. ग्राशकाकडून ऩैवे न घेण्माच ेककां ला रु. ८०००/- ऩेषा कभी अर्ला जास्त घेण्माच ेस्लातांत्र्म कें द्ाांना अर्ाथतच आशे. 
ग्राशकाकडून सभऱारेल्मा ऩैश्मातीर काशी लाटा षलळेऴ प्राषलण्म िाखलर्ाऱ्मा षलद्मार्थमाथरा खुळीने िेण्माचा ननर्थमशी 
कें द् चारक घेऊ ळकतात. तवेच एका ग्राशकावाठी तमाय केरेल्मा प्रकल्ऩात कें द्ाांना काशी कस्टभामझळेन करून 
तो इतय अनेक ग्राशकाांना षलकताशी मेईर.   

  

i. ग्राशकाकडून घेतरेल्मा प्रकल्ऩाच ेइच्छुक षलद्मार्थमाांना वशज वभजतीर अळा स्लरूऩातीर वषलस्तय तऩळीर 
अवरेरे ग्राशकाच ेत्माच्मा रेटयशेडलयीर ऩत्र ऩात्र कें द्ाच ेचारक MKCLच्मा EASY प्रर्ारीत EOI सह २८ 
नोव्हेंबर २०१५ ऩमांत अऩरोड कयतीर. 

j. MKCL ऩात्र कें द्ाळी वांऩकथ  करून अऩरोड केरेल्मा प्रकल्ऩाांची मोग्म ती ऩडताऱर्ी कयेर ल १५ डडसेंबर २०१५ ऩमांत 
आऩरी भा्मता/अभा्मता EASY प्रर्ारीद्लाये कें द्ाव कऱलेर. 

k. ियम्मानच्मा काऱात ननलडीवाठी ऩात्र षलद्मार्थमाांळी MKCL ल वांफांधधत ALCs तपे षलषलध प्रकाये वांऩकथ  वाधून 
त्माांना मा ऩारयतोषऴकाांची भादशती िेण्मात मेईर ल भशाआमटी जजननमवच्मा धतीलयीर “ननलड चाचर्ी” वाठी 
online अजथ बयण्माव ल चाचर्ी िेण्माव आकषऴथत केरे जाईर.  

l. डडसेंबर ७ त े१२, २०१५ मा काऱात इच्छुक षलद्मार्ी online अजाथद्लाये ननलडरेल्मा आऩल्मा ऩवांतीच्मा ऩात्र 
कें द्ातून ननलड चाचर्ी िेतीर.  

m. ननलड चाचर्ीचा अांनतभ ननकार १५ डडसेंबर २०१५ ऩमांत जाशीय कयण्मात मेईर. 
n. काशी कें द्ाांभध्मे ४ ऩेषा जास्त षलद्मार्ी इच्छुक अवू ळकतीर. अळा कें द्ात ज े४ षलद्मार्ी ननलड चाचर्ीभध्मे 

उत्तीर्थ शोऊन वलाथधधक गुर् सभऱलतीर त ेमा प्रकल्ऩावाठी ऩात्र ठयतीर. वभान गुर् सभऱाल्माव Lucky Draw 
द्लाये षलद्मार्थमाांची ननलड कयण्मात मेईर. 
 

o. MKCL कडून भा्मता सभऱाल्मानांतय कें द्चारक तो प्रकल्ऩ, ननलडरेल्मा  षलद्मार्थमाांऩैकी एका षलद्मार्थमाथरा अर्ला 
षलद्माधर्थनीरा नेभून िेईर. 

p. षलद्मार्ी लय दिरेल्मा काऱात त्मा प्रकल्ऩालय कें द् चारकाच्मा भागथिळथनाखारी त्मा कें द्ात काभ कयतीर आणर् 

प्रकल्ऩाची Outputs ल Processfolio  लेऱेत EASY प्रर्ारीत अऩरोड कयतीर. 
q. MKCL प्रकल्ऩाची ऩडताऱर्ी कयेर. Output भध्मे व्मालवनमक दृष्टीकोनातून काशी वुधायर्ा शव्मा अवतीर तय 

वुचलेर ल ळेलटी आऩरी भा्मता/अभा्मता १५ माचा २०१६ ऩमांत कऱलेर. 

r. MKCL कडून भा्मता सभऱाल्मानांतय कें द्चारक तो प्रोजेक्ट ज्मा ग्राशकाकडून आर्रा शोता त्माांना वािय कयेर ल 
त्मात काशी ककयकोऱ फिर अवल्माव षलद्मार्थमाांकडून करून घेईर ल त्मा प्रोजेक्टच्मा ऩूर्थत्लाची ग्राशकाने दिरेरी 
ऩोशोच अऩरोड कयेर. 
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s. त्मानांतय अळा मळस्लीयीत्मा ऩूर्थ कयण्मात आरेल्मा प्रत्मेक प्रकल्ऩावाठी MKCL वांफांधधत कें द्ाच्मा Advance 

Account भध्मे रु. २२५०/- ३१ माचा २०१६ पूळी जभा कयेर ल वांफांधधत षलद्मार्थमाथराशी चकेद्लाये रु. ८०००/- च ेEASY 

ऩारयतोषऴक प्रिान कयेर.  

 

आऩल्मारा मा वांिबाथत काशी ळांका अवल्माव त्मा १८ नोव्शेम्फय २०१५ ऩमांत atulp@mkcl.org ल cc 
veenak@mkcl.org मेरे् इभेरद्लाये षलचायाव्मा.  
 
आऩल्मा कें द्ातीर KLiC च्मा प्रलेळाांवाठी आणर् बयघोव व्मालवानमक ल ळैषणर्क मळावाठी भनाऩावून ळुबेच्छा िेलून आणर् 
आऩरे, आऩल्मा कुटुांबफमाांच ेआणर् आऩल्मा कें द्ातीर वलथ वशकाऱ्माांचे ल षलद्मार्थमाांचे MKCL तपे 
दिलाऱीननसभत्त शादिथक असबष्टधचांतन करून शे “EASY ऩारयतोषऴक” बेट ऩत्र वांऩषलतो.  
 

आऩरा स्नेशाांककत, 

  

प्रळळेक साळांत 

व्यळस्थापकीय सांचाऱक  

महाराष्ट्ट्र ज्ञान महामांडल मयााददत  
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