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अर्जाचज नमुनज
दिन ांक :
प्रती,
मज.जर्ल्हज अजियजन सच
ं जलक तथ
म . मख्ु य क ययक री अदिक री, दि.प. बीड
मह र ष्ट्र र ज्य ग्र मीण िीवनोन्नती अदिय न
दिल्ह अदिय न व्यवस्थ पन कक्ष, दिल्ह ग्र मीण दवक स यांत्रण ( DRDA) ,
िीप दहरो शो रूम च्य वरती, नगर रोड, बीड.
जिषय : प्रजिक्षण कें द जनिडीबजबतची मजजहती सजदर करण्यजबजबत
सांििय : आपली दिन ांक

/

/२०१८ रोिी --------------------------वतयम नपत्र त प्रदसद्ध झ लेली ि दहर त

महोिय,
वरील दवषय स अनसु रून मी प्रदशक्षण कें ि दनवडीब बतच्य दनदवि प्रदियेमध्ये सहि गी होण्य ब बत ल गण री म दहती
ख ली प्रम णे स िर करीत आहोत.
सस्ं थेचे नजि /सेिज परु िठजदजरजचे नजि ि पत्तज मोबजईल
क्रमजंक
प्रकजर (िैयजिक,िजगीदजरी,अिजसकीय सस्ं थज इ )
D.S.C. ( Digital Signature ) आहे कजय?
संस्थज Mahatenders.gov.in िरनोंदणीकृत आहे कज?
असल्यजस id नमूद करजिज
Shop & Establishment Act अंतगात नोंदणीकृत आहे
कजय?
Pan card आहे कज? सोबत छजयजंजकत प्रत द्यजिी
GST registration आहे कज? सोबत छजयजंजकत प्रत
द्यजिी
प्रजिक्षणजसजठी जकती हॉल आहेत ? चौ.फुटज मध्ये
आकजरमजन नमूद करजिे

प्रजिक्षणज सजठी एकज िेळी जकती व्यिी बसू िकतील ?
प्रजिक्षण हॉल मध्ये पख
ं े , टेबल, खर्चु यजा , कुलर, र्नरेटर,
ई आिश्यक सुजिधज पैकी कोणती बजबी आहेत? (
उपलब्ध बजबींचज उल्लेख करजिज)
रजहण्यजची सोय आहे कजय? असल्यजस एकज िेळी जकती
व्यिी रजहू िकतजत ?
जनिजसी खोल्यजंची सख्
ं यज
रजहण्यजर्चयज जठकजणी कजय सजु िधज आहेत ? ( पलगं गजदी,
उिी, चजदर )
पुरुष
एकूण जकती िौचजलय ि स्नजनगृह आहेत?
स्त्री
एकज िेळेस जकती लोक
र्ेिू िकतजत
िोर्न व्यिस्थज

आचजरी आहे कज?
इतर सोई सुजिधज
CCTV

सरु क्षेर्चयज दृष्टीने कजय व्यिस्थज आहे ?
सरु क्षज रक्षक ( गजडा)
वर नमिू के लेली म दहत दह बरोबर असनू प्रत्येक्ष िेटी िरम्य न ती उपलब्ि असेल य ची मी ख त्री िेतो

संस्थेचे नजि ि जिक्कज
सपं का क्र

