नािशक महानगरपािलका,
महानगरपािलका, नािशक
रा ीय नागरी उपिजिवका अिभयान (NULM)
NULM)
क शासन व महारा शासन यांचे संयु अिभयान
कौश य िश णा ारे रोजगाराची उपल धता आिण वयंरोजगार काय म
या घटकांअत
ं गत लाभाथ न दणी करणेक रता िवशेष न दणी अिभयान
या योजनेचा लाभ कोणाला िमळू शके ल?
ल?
 दा र रे षेखालील असले या व वय वष १८ पूण झाले या नागरीकास योजनेचा लाभ िमळू शके ल.
 सव अनु .जाती/ जमाती, ीया, अ पसं याकं ,व अपंग नाग रकांना या योजनेचा लाभ िमळू शके ल.
योजनेचा फायदा काय ?
 योजने अंतगत कौश य िश णा ारे रोजगाराची उपल धता होऊ शके ल.
 िश ण पूण झा यावर वसाय िश ण मंडळामाफत िश ण पूण वाचे माणप .
अ.नं
कोसचे नाव
पा ता
अ.नं
कोसचे नाव
१ अक ट अिस टंट (TALLY)
१०/१२ वी कॉमस
१९ िबजनेस आिण कॉमस
मेिडकल/ न सग / हॉि पटिलटी
२ कॉ पुटर हाडवेअर व मटेन स
१०/१२ वी व पुढे
२०
अिस टंट
३ कॉ पुटर नेटवक अिस टंट
१०/१२ वी व पुढे
२१ टु रझम व ॅ ह लग
िडिजटल कॅ मेरा फोटो ाफ /
४ डी.टी.पी.(D.T.P)
१०/१२ वी व पुढे
२२
हीडीओ ाफ

पा ता
१०/ १२वी कॉमस
१०/१२वी सायं स
८ वी पुढे
१०/१२ वी व पुढे

५

डाटा ए ी/ BPO-Non Voice १०/१२ वी व पुढे

२३

मोबाईल दु ती/टेिलकॉम

८ वी पुढे

६
७
८

१०/१२ वी व पुढे
८ वी पुढे
१०/१२ वी व पुढे

२४
२५
२६

िवमा एजंट
युमन रीसोस असोिसएट
अ
या/

८ वी पुढे
१०,१२वी व पुढे
१०,१२वी व पुढे

८ वी पुढे

२७

८ वी पुढे
१०/१२ वी व पुढे

२८
२९

जे स व वलरी
मश म
या

८ वी पुढे

३०

फळे आिण भाजीपाला

१३

कॉ पुटर स टवेअर
रटेल / से समन
एनीमेशन व म टीमीिडया
साईट सूपरवायजर/ हायवे वक
सूपरवायजर
माक टग
अ ीक चर
युटीपालर/ टेल रग/ फॅ शन
िडझाय नग
लाि टक ोसे सग/ फॅ ीके शन

८ वी व पुढे

३१

वेब िडझाय नग/ प ली शग

१०/१२ वी व पुढे

१४

बँ कग, अक टग व फायनां स

१०/१२ वी कॉमस

३२

सी .एन. सी. ट नग

१०/१२ वी व पुढे

९
१०
११
१२

मॉल ऑ फस को-ऑड नेटर

८ वी पुढे
८ वी पुढे
८ वी पुढे

या

८ वी पुढे

८ वी पुढे

३३

िस यु रटी गाड

८ वी व पुढे

१६

आटोमोबाईल / बेिसक
ऑटोमोटी ह स ह सग
इले ॉिनक/ इले ीकल

८ वी पुढे

३४

गाड नग

१०/१२ वी पुढे

१७

हॉटेल मॅनेजमट/ कु क

८ वी व पुढे

३५

ाय हग(Driving)

८ वी व पुढे

१५

१८

सॅा ट ि कल/ पोकन इं लीश
८ वी व पुढे
३६ पसनािलटी डे ह पमट
८ वी व पुढे
िश णासाठी आव यक कागदप :े १) दा र रे षच
े े माणप २) आधारकाड/ रे शनकाड/ मतदानकाड/ ३) शाळा सोड याचा दाखला ४) शै णीक माणप
५) दोन पासपोट साईज फोटो
वयंरोजगारासाठी कज योजना:
योजना:दा र रे षेखालील कु ठ याही
ला व सव अनु. जाती/जमाती, ि या, अ पसं यांक व अपंग नाग रकांना या योजनेचा
लाभ िमळु शके ल. वसाय सु कर यासाठी व सु असलेला वसायाची ा ी वाठिव यासाठी पये २ लाखा पयत व
दा र रे षेखालील बचत गटांना पये १० लाख पयत बँकेमाफत सवलती या ाज दराने कज उपल ध
वयंरोजगारासाठी कज योजनासाठी आव यक कागदप
कागदप :आव यक कागदप :- १) दा र रे े षेचे माणप २) आधारकाड/रे शनकाड/मतदानकाड ३) शै िणक माणप ४) दोन
पासपोट साईज फोटो ५) वसाय न दणी माणप ६) वसाय जागेचा पुरावा (करारनामा)/ जागा मालकाचे
समंतीप ७)

वसायाचे कोटेशन (VAT) 8) ोजे ट रपोट ९) हमीप १० ) वसायाचा फोटो

न दणी िशिबराचे व अज भर याचे थळ दनांक व वेळ:महा मा फु ले कलादालन,
कलादालन, शालीमार,
शालीमार, नािशक दनांक २०/
२०/०९/
०९/२०१६ वेळ सकाळी १०:
१०:०० ते ६:०० वा.
वा.पयत
कायम व पी न दणी व अज भर याचे थळ:
थळ:रा ीय नागरी उपिजिवका अिभयान (NULM) क , नािशक महानगरपािलका, नािशक, राजीव गांधी भवन, शरणपुर रोड,
नािशक कायालयीन संपक (०२५३) २२२२४३० वेळ सकाळी १०:०० ते ६:००
लाभा यानी न दणी क न यावी आिण आिभयानाचा जा तीततीत-जा त लाभ यावा
(मा.अशोकभाऊ मुतडक)
महापौर

(मा.अिभषेक कृ णा)
(मा.गु िमत ब गा)
आयु
उपमहापौर
तसेच सव स मानीय सद य
नािशक महानगरपािलका,
महानगरपािलका, नािशक

नािशक महानगरपािलका,
महानगरपािलका, नािशक

(मा.सलीम शेख)
थायी सिमती सभापती

