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तातड ने कािशत क़र यासाठ

आयसीआयसीआय फाऊंडे शनतफ आयसीआयसीआय अॅकॅडमी फॉर
#$क%स सु'
•

त(णांसाठ दे शभर ,यावसाियक िश.ण काय/0म दे णार अकादमी

•

प2ह%या वष5 या काय/0मांतग/त 5,000 त(णांना िश.ण

•

थे
अकादमीकडू न जयपूर, सांगली,
ली पुणे, ब8गळु ', कोइ;बतूर, चे=नई व है दराबाद येथे
क8Aांची $थापना केली जाईल

जयपूर ◌ः आयसीयसीआय फाऊंडे शन फॉर इ= लु#ज,ह Dोथने (आयसीआयसीआय फाऊंडे शन)
आिथ/क #$थती नाजूक असले%या वगा/तील युवकांना रोजगार िमळव यासाठ मदत कर यासाठ
,यावसाियक

िश.ण पुरव यासाठ आयसीआयसीआय अकादमी फॉर #$क%स सु' के%याची

आज घोषणा केली.
भारतात समावेशक वाढ ला चालना दे याGया आयसीआयसीआय समूहाGया धोरणातील पुढचे
पाऊल असले%या या अकादमीमIये प2ह%या वषा/मIये दे शभरातील आठ िश.ण क8Aांत 5000
त(णांना िश#.त केले जाईल. सन 2016 पयJत या उप0मामाफ/त दे शभरातील 15,000 त(णांना
िश#.त कर याचे लLय आहे .
गे%या पाच वषाJमIये, आयसीआयसीआय फाऊंशेनने िश.ण, आरोMयसेवा, शाNत रोजगारासाठ
कौश%यPवकास आ#ण आिथ/क समावेशकता या चार मुQय .ेRांवर भर दे त आहे आ#ण लोकांना
दे शातील आिथ/क संधींमIये सहभागी हो यासाठ स.म करत आहे . या उप0मांनी दे शभरातील
एक कोट हून अिधक लोकांGया आयुTयावर पUरणाम घडवून आणला आहे .
ह घोषणा करत असताना आयसीआयसीआय बँकेGया ,य$थापकWय संचालक व मुQय काय/कार
अिधकार चंदा कोचर यांनी सांिगतले कW ◌ः ‘भारताला लोसंQयेGया वैPवIयतेचा मोठा व खास
फायदा िमळतो. परं त,ु या वैPवIयतेचे 'पांतर वाढ व भरभराट यामIये कर यासाठ
रोजगारिनिम/तीची आ#ण त(णांना रोजगाराGया संधींचा लाभ घेता ये यासाठ कौश%ये Pवकसीत
कर याची आवYयकता आहे . आयसीआयसीआय अॅकॅडमी फॉर #$क%समाफ/त आ;ह भरभराट
झाले%या भारताचे $व[न साकार यासाठ योगदान दे त आहोत. असा भारत \यामIये

]येक

,य^W रोजगार िमळव यासाठ आ#ण दे शाGया वाढ मIये भाग घे यासाठ कौश%यपूण/ असेल.’

1

ICICI Foundation For Inclusive Growth
ICICI Bank Towers
Bandra-Kurla Complex
Bandra (E) Mumbai-400051

या उप0माची ठळक वैिशT_ये पुढ ल आहे त :
•

जयपूर, सांगली व कोइ;बतूर येथे िनवासी क8Aे आ#ण ब8गळु ', चे=नई, है दराबाद, जयपूर व
पुणे येथे Pबगर-िनवासी क8Aे . तसेच, पूव/ भारतात क8A $थापन कर याची श यता आ;ह
पडताळत आहोत.

•

सहा अ`यास0म 2दले जातील ◌ः पदवीधरांसाठ Pव0Wचे कौश%य, काया/लयीन शासन व
वेब 2डझाइन; दहावी उaीण/ झाले%यांसाठ PवजेGया व घरगुती उपकरणांची द(
ु $ती,
रे 2bजरे शन व एअर कं2डशिनंग द(
ु $ती आ#ण 2डझेल जनरे टर व प;प द(
ु $ती.

•

अ`यास0म अंदाजे 8-12 आठवडे इत या कालावधीचे असतील.

•

या अ`यास0मांचा क टे ट ठरव यासाठ आयसीआयसीआय बँकेने अनेक आघाड Gया
भागीदारांशी भागीदार केली आहे . हे भागीदार आहे त : काया/लयीन
सो%यूश=स

शासनासाठ टॅ ली

ा. िल., रे 2bजरे शन व एअर कं2डशिनंगबाबत cलू $टार िल., वेब

2डझायिनंगसाठ एनआयआयट आ#ण PवजेGया व घरगुती उपकरणांGया द(
ु $तीसाठ
#dडर इले# eक इं 2डया ा. िल.
•

आयसीआयसीआय फाऊंडे शन ऑनलाइन जॉब पोट/ ल तयार करणार आहे आ#ण ]यामIये
िश#.त त(णांची नfदणी केली जाईल. संभा,य ए;[लॉयरमIये या पोट/ लचा सार केला
जाईल.

आयसीआयसीआय फाऊंडे शन फॉर इ= ल#ज,ह DोथPवषयी ◌ः
आयसीआयसीआय फाऊंडे शन फॉर इ= ल#ज,ह Dोथची (आयसीआयसीआय फाऊंडे शन) $थापना
आयसीआयसीआय समूहाने 2008 Gया सु(वातीGया कालावधीत, आयसीआयसीआय समूहाची
आिथ/क समावेशकतेची परं परा जप यासाठ व पुढे ने यासाठ कर यात आली. दे शातील आिथ/क
संधींमIये सहभागी हो यासाठ

आवYयक असले%या मुQय घटकांमIये सहभागी होऊन

आयसीआयसीआय फाऊंडे शन समावेशक वाढ ला चालना दे याचा

यg करते.

ाथिमक

आरोMयसेवा, ाथिमक िश.ण, कौश%य Pवकास व शाNत रोजगार आ#ण आिथ/क समावेशकता
अशा मुQय .ेRांतील उप0मांमाफ/त आयसीआयसीआय फाऊंडे शन भPवTयात अनुकरण करता
येईल व वाढवता येईल असे क%पक मॉडे ल Pवकसीत कर याचा आ#ण .मता Pवकसीत कर याचा
यg करत आहे . आयसीआयसीआय अॅकॅडमी फॉर #$क%स हे आयसीआयसीआय फाऊंडे शनGया
अंतग/त काम करते.
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Except for the historical information contained herein, statements in this release, which contain words or
phrases such as 'will', 'would', etc., and similar expressions or variations of such expressions may
constitute 'forward looking statements'. These forward-looking statements involve a number of risks,
uncertainties and other factors that could cause actual results to differ materially from those suggested
by the forward-looking statements. These risks and uncertainties include, but are not limited to our
ability to obtain statutory and regulatory approvals and to successfully implement our strategy, future
levels of non-performing loans, our growth and expansion in business, the adequacy of our allowance
for credit losses, technological implementation and changes, the actual growth in demand for banking
products and services, investment income, cash flow projections, our exposure to market risks as well
as other risks detailed in the reports filed by us with the United States Securities and Exchange
Commission. ICICI Bank undertakes no obligation to update forward-looking statements to reflect events
or circumstances after the date thereof. All reference to interest rates, penalties and other terms and
conditions for any products and services described herein are correct as of the date of the release of this
document and are subject to change without notice. The information in this document reflects prevailing
conditions and our views as of this date, all of which is expressed without any responsibility on our part
and is subject to change. In preparing this document, we have relied upon and assumed, without
independent verification, the accuracy and completeness of all information available from public
sources. ICICI Bank and the "I man" logo are the trademarks and property of ICICI Bank. Any reference to
the time of delivery or other service levels is only indicative and should not be construed to refer to any
commitment by us. The information contained in this document is directed to and for the use of the
addressee only and is for the purpose of general circulation only.
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Sujit Ganguli
ICICI Group
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Chief Operating Officer
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