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संिर्क :-

राज्य प्रशिक्षण धोरण - सा.प्र.शि. िासन शनणणय क्र.टीआरएन ०९/प्रक्र.३९/

-1 यांिा “Project Management - Basics” प्रभिक्षणास पाठभर्णे बाबत
०९/१२अ, शि.२३/९/२०११.

खालील नमुि प्रशिक्षणिर्गाकशरता प्रबोशधनीतर्फे सोबत जोडलेल्या यािीनुसार अशधकायाांची शनिड करण्यात आलेली आहे . तरी सिर प्रशिक्षण िर्गास हजर राहण्यासाठी सांबांधीताांना आपल्या
स्तरािर सूशचत करािे ि तयाांना शनयोशजत िेळेत कायणमुक्त करािे ही शिनां ती. प्रशिक्षणार्थींना
प्रशिक्षणासांबांधी द्याियाच्या सूचना प्रबोशधनीच्या सांकेत स्र्थळािर (िेबसाईटिर) प्रशसध्ि करण्यात
आलेल्या आहे त. तसेच संबधीत प्रशिक्षण संगणकािी शिगडीत असल्यामु ळे सर्व प्रशिक्षणार्थींिी Laptop
र् शर्षयाच्या िोटस घेणेस्तर् (सॉफ्ट कॉपी) पे ि ड्राइव्ह सोबत आणार्ा.
प्रशिक्षण िर्गाचे नाांि

: Project Management Basics

प्रशिक्षणाचा कालािधी

: 27/11/2017 to 30/11/2017

प्रशिक्षणाचे शठकाण

: म. अ. प्र. प्रबोशधनी, नाशिक.

शनिड झालेल्या अशिर्ाऱ्याने प्रशिक्षणास ठीर् पशिल्या शिििी ठीर् १०.०० िाजता
उपस्थित रािणे आिश्यर् आिे .

प्रशिक्षणाच्या आिल्या शिििी मुक्र्ामी याियाचे असल्यास मे री

िसतीगृि (०२५३-२५३१२४९) या क्रमांर्ािर संपर्क सािािा.
शनिडलेल्या अशिर्ाऱ्यांपैर्ी र्ोणाचे सिर प्रशिक्षण यापू िी झालेले असल्यास तसेच संयुक्तीर्
अडचणीमुळे र्ोणी अशिर्ारी प्रशिक्षणास उपस्थित रािू िर्त नसल्यास िा सेिाशनिृत्त झालेले असल्यास
तयांचेऐिजी िुसऱ्या अशिर्ाऱ्यास प्रशिक्षणास पाठिािे शि शिनं ती. या खेरीज यािीत नाि नसलेल्या
अशिर्ा-यांना सिर प्रशिक्षणास उपस्थित रिाियाचे असल्यास तयांनी शनयोजीत िेळीस उपस्थित रिािे.
संबशित अशिर्ारी शिनापरिानगी प्रशिक्षणास अनुप थिीत राशिल्यास रु. 2,000/प्रशत शिन
याप्रमाणे िं ड आर्ारण्यात येईल.
सोबत: १) अशिर्ाऱ्याची यािी

कायणकारी अशियांता ि प्रपाठक
मिाराष्ट्र अशर्यांशिर्ी प्रशिक्षण प्रबोशिनी, नाशिर्
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