
Google Form Link वर क्लिक केल्यानतंरची माक्िती 

क्लिक केल्यावर गगुि फॉमम ऑपन झाल्यावर सदर फॉमम मध्य ेअचूक माक्िती भरावी. तसेच, * माकम  असणारे माक्िती गुगि 

फॉमममध्ये भरण ेबंधनकारक रािीि. 

१. क्िल्िाचे नाव* :- 

२. शिराचे नाव* :- 

३. सोसायटीच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करताना तुम्िािा प्राप्त CEMP ID भरा (उदा. CEMP1234) *:- 

४. तुम्िाच्या प्रक्शक्षण संस्थेचे नाव* :- 

५. सोसायटीच्या संकेतस्थळावर ज्या ददवशी तुम्िी संस्था नोंदणी केिी आि ेत्या ददवसाची ददनांक* :- 

६. प्रक्शक्षण संस्थेची क्स्थती (under inspection/inspection completed/empanelment 

done/Inspection Approved) कोणत्यािी एकावर टटक करावे*:- 

 Under inspection 

Inspection completed 

Empanelment done 

Inspection Approved 

७. संस्थेची तपासणी करण्यात आिेिी ददनांक* :- 

८. प्रक्शक्षण संस्थेद्वारे संस्थचे्या तपासणी (Inspection) कटरता रक्कम अदा केिी आि ेका? कोणत्यािी एकावर टटक 

करावे* :- 

िो  

नािी  

९. िर िो असेि तर तपासणी रक्कम अदा केल्याची ददनांक* :-  

१०. रक्कम अदा केल्याचा (Bank Statement/Payment receipt) पुरावा सादर करण्यात यावा*:- 

११.  प्रक्शक्षण संस्थेच्या सूचीबद्धतेकाटरता (Empanelment) रक्कम अदा केिी आि ेका? कोणत्यािी एकावर टटक 

करावे*:- 

िो  

नािी  

१२. िर िो असेि तर सूचीबद्धतेकाटरता रक्कम अदा केल्याची ददनाकं* :- 

१३. रक्कम अदा केल्याचा (Bank Statement/Payment receipt) पुरावा सादर करण्यात यावा*:- 

१४. प्रक्शक्षण संस्था सूचीबद्ध आि ेका?(िो/नािी) कोणत्यािी एकावर टटक करावे*:- 

िो  

नािी  

१५. िर िो असेि तर प्रक्शक्षण संस्था आय.डी (VTP ID) *:- 



 

ज्या बकेँतनू तपासणी (Inspection fees) रक्कम अदा करण्यात आिी आि.ेत्याकटरता  

१६. बँकेचे खाते क्र*:- 

१७. बँकेचे नाव* :- 

१८. ज्या सदस्य/प्रक्शक्षण संस्थेद्वारे अदा करण्यात आिे आि ेत्यांचे नाव*:- 

१९. IFSC code* :- 

२०. रक्कम अदा करण्यात आल्याची ददनांक* :- 

२१. TRN (Transaction Number) क्रमांक* :- 

२२. सदर बँकेची Cancle चेकची प्रत अद्यावत करण्यात करून फाईि सबक्मट करावी*:- 

 

ज्या बकेँतनू तपासणी (Empanelment fees) रक्कम अदा करण्यात आिी आि.ेत्याकटरता  

२३. बँकेचे खाते क्र*:- 

२४. बँकेचे नाव*:- 

२५. ज्या सदस्य/प्रक्शक्षण संस्थेद्वारे अदा करण्यात आिे आि ेत्यांचे नाव*:- 

२६. IFSC code*:- 

२७. रक्कम अदा करण्यात आल्याची ददनांक*:- 

२८. TRN (Transaction Number) क्रमांक* :- 

२९. सदर बँकेची cancelled चेकची प्रत अद्यावत करण्यात करून फाईि सबक्मट करावी*:- 

 

**************** 


