
  
 

 

युकेआयबीसीयुकेआयबीसीयुकेआयबीसीयुकेआयबीसी    आ
णआ
णआ
णआ
ण    लवासालवासालवासालवासा    कॉप�रेशनकॉप�रेशनकॉप�रेशनकॉप�रेशन    िलिमटेडम�येिलिमटेडम�येिलिमटेडम�येिलिमटेडम�ये    वत�नूिश�णवत�नूिश�णवत�नूिश�णवत�नूिश�ण    सु�सु�सु�सु�    

कर�यासाठ!कर�यासाठ!कर�यासाठ!कर�यासाठ!    सामंजःयसामंजःयसामंजःयसामंजःय    करारकरारकरारकरार    
मुंबईमुंबईमुंबईमुंबई,,,,    जानेवार'जानेवार'जानेवार'जानेवार'    16161616,,,,    2014 2014 2014 2014 ◌ः◌ः◌ः◌ः युके इं0डया 1बझनेस कौ
4सल (भारत) आ
ण 0हंदःुतान क4ःश;शन कंपनीची 

(एचसीसी) एक उपकंपनी असले@या द लवासा कॉप�रेशन िलिमटेड (एलसीएल) यांAयात मॅCय ू हॅनकॉक, युकेचे 

कौश@य आ
ण उEोजकता खाHयाचे राIयमऽंी यांAया उप
ःथतीत महाराLातील िनयो
जत शहर असले@या 

लवासाम�ये वत�नूिश�ण काय�बम सु� कर�यासाठ! सामंजःय करारावर आज ःवा�या� कर�यात आ@या. 
 

बांधकाम आ
ण सुर�ा Pयवसायातील कम�चायाQना अिधक कुशल बनवणे आ
ण Hयांना कामाAया अिधक चांग@या 

संधी उपलSध क�न देणे, हे या सामंजःय कराराचे उ0TU आहे. या ूक@पाAया मा�यमातून, 1व1वध 

कौश@यांम�ये पारंगत असले@या तV माग�दश�कांना एकऽ आणून युकेआयबीसी म�यःथाची भूिमका पार पाडणार 

आहे. हा तVांचा गट एलसीएलमधील कम�चार' आ
ण ःथािनक समाजघटकांAया कौश@यांना पलै ूपाड�यासाठ! 

एलसीएलसोबत काम करणार आहे.   
 

भारतातील कौश@य आ
ण िश�ण �ेऽ स�या एका पYरवत�नाAया 
ःथतीतून जात आहे. भारतातील तZणांची 

लोकसं[या आ
ण वेगान ेवाढणाया� अथ�Pयवःथा पाहता देशाला Hयाच वेगान ेवाढणाया� महHवाकां�ी मनुंयबळाची 

कौश@ये वाढव�यावर भर देणे आवँयक आहे. 2020 पयQत 11,000 नवीन शाळा उभा�न Hयात चार कोट' 

पदवीधर िनमा�ण करणे, हे या ूक@पांAया उ0TUांपैक` एक आहे. भारतातील िश�णाचा दजा� उंचाव�याAया 

सरकारAया ूयaांना जोड देणारे ह' कौश@य परुवणार' कb िे dहणजे इंeलंडमधील जागितक दजा�Aया कौश@य 

ूिश�कांसाठ! एक मोठ! संधी आहे. 
 

1व1वध कौश@य ूिश�णांम�ये इंeलंडमधील िश�णसंःथांनी आंतरराLीय ःतरावर Pयावसाियक मानदंड ूःथा1पत 

केले आहेत आ
ण भारतातील हे उ0TU, इंeलंडमधील कौश@य परुवठादारांसाठ! भारतात अनेक संधी उपलSध 

क�न देणार आहेत. पाऽता आ
ण मानदंड यांत िसट' ऍ�ड िग@gस, एडे;ःलो आ
ण ःकॉ0टश ;वॉिल0फकेशन 

ऑथॉYरट' यासार[या संःथा भारतीय बाजारपेठेत यापूवjच काय�रत आहेत.  
 

मा. प0ॅशिशया हय़ुइट, अ�य�, युकेआयबीसी, या सामंजःय कराराबTल बोलताना dहणाले, `फl लवासामधील 

कम�चार'च नPहे, तर लवासामधील 1व1वध समाजघटकांना ूिश�ण दे�यासाठ! उपयुl ठरणाया� या करारावर 

युकेआयबीसी आ
ण लवासा कॉप�रेशनने ःवा�या� के@याचा मला आनंद आहे. मला 1वmास आहे क`, भारतीय 

Pयवसायांम�ये मोठय़ा ूमाणावर सु� असलेले ूिश�ण समजून घेत, युकेतफn  ना1व4यपणू� कौश@य आ
ण तVांचे 

माग�दश�न इथे लाभेल. युके आ
ण भारतातील ूिश�ण संःथांमधील भागीदार' वाढत असली ती या �ेऽात 

आणखी बराच वाव आहे.' 
 

युकेआयबीसीबरोबरAया या सामंजःय कराराबTल बोलताना नॅथन अँडय़ूस, अ�य�, लवासा कॉप�रेशन िलिमटेड 

dहणाले, `पाहुणचार, िश�ण, ूवास आ
ण मौजमजेची साधन ंपरुवणाया� स�या असले@या अनेक उEोगांसोबतच 

आणखी नPया उEोगांचं लवासाम�ये ःवागतच आहे. येथील मनुंयबळाला ूिश
�त कर�यासाठ!Aया 



  
 

युकेआयबीसीसोबतAया या करारामुळे, या थंड हवेAया शहरात येऊ पाहणाया� Pयवसायांना ूिश
�त आ
ण हुशार 

कम�चायाQसोबत काम कर�यात मदतच होणार आहे. लवासाम�ये स�या काम करत असले@या ःथािनकांनाह' या 

ूिश�णामुळे HयांAयातील कौश@य वाढव�याची आ
ण Hयाrारे अिधक चांग@या कामाAया संधी शोध�यात मदत 

होणार आहे.' 
 

लवासालवासालवासालवासा    कॉकॉकॉकॉप�रेशनप�रेशनप�रेशनप�रेशन    िलिमटेडिलिमटेडिलिमटेडिलिमटेड    ((((एलसीएलएलसीएलएलसीएलएलसीएल))))बTलबTलबTलबTल    :::: लवासा हे भारतातील प0हले िनयो
जत थंड हवेचे 0ठकाण आहे 


जथे नागYरक िनसगा�Aया सािन�यात राहू शकतात, काम क� शकतात, िशकू शकतात आ
ण खेळू शकतात. 

लवासा कॉप�रेशन िलिमटेडतफn  (एलसीएल) 1वकिसत कर�यात आलेले हे एक खास शहर आहे. 10,000 

हे;टस�वर वसलेल े हे शहर आधुिनक शहर'करणाAया तHवावर आधारलेले आहे. मुंबईहून तीन तासांAया तर 

प�ुयाहून तासाभराAया रःHयाAया ूवासाने लवासाला पोहोचता येते. भ1वंयात पाहुणचार, पय�टन, िश�ण, 

आरोeय, Pयावसाियक संशोधन आ
ण कारखाने यासार[या �ेऽात लवासातफn  जागितक नेHयांची एक फळ'च 

उभारली जाणार आहे. या थंड हवेAया 0ठकाणी भाडेतHवावर'ल घरे, अपाट�मbट आ
ण 1वलाजAया �पात काह' 

पारंपYरक आ
ण कालातीत वालःतूशाऽाचे नमून ेपहायला िमळतात. अितशय उAच दजा�Aया सोयीसु1वधांमळेु हे 

शहर इथ@या नागYरकांना एक संुदर आयुंय जग�याची संधी देते. 
 

युकेआयबीसीबTलयुकेआयबीसीबTलयुकेआयबीसीबTलयुकेआयबीसीबTल:::: द युके इं0डया 1बझनेस कौ
4सल (युकेआयबीसी) ह' भारत आ
ण युके या दोन देशांमधील 

Pयापार आ
ण गुंतवणूक`ला ूाधा4य देणार' Pयावसाियक संःथा आहे. Pयावसाियक संवादाAया मा�यमातून युके 

आ
ण भारत या दोन देशांमधील Pयापार व1ृuंगत करणे, हे या संःथेचे मु[य उ0TU आहे. Iयात मुl Pयापार 

आ
ण गुंतवणकु`ची भरभराट होते असे वातावरण िनमा�ण कर�यात आ
ण 0टकवनू ठेव�यात युकेआयबीसी ूभावी 

भूिमका बजावते. भागीदायाQसाठ! सुयोeय सु1वधा आ
ण ूभावी कंप4या आ
ण Pय1lगत सदःयांAया नेटवक� Aया 

मा�यमातून यूकेआयबीसी इंeलंडमधील कंप4यांना भारतात@या उदयमान संधींचा जाःतीत जाःत लाभ घेता यावा 

यासाठ! आवँयक संसाधन,ं Vान आ
ण पायाभूत पाठबळ िमळवनू देत.े अिधक मा0हतीसाठ! www.UKIBC.com 

वर संपक�  साधावा. 
 

अिधक मा0हतीसाठ! संपक�  - 

ऍडफॅ;टस� पीआर 

ौी. पर'
�त जोशी - 9833917030 
parikshit.joshi@adfactorspr.com  
ौी. िननाद िसuये - 9619500760 
ninad.siddhaye@adfactorspr.com 
लवासा कॉप�रेशन िलिमटेड 

ौी. अ
mन शे}ट'- 9967024293 
ashwin.shetty@lavasa.com 
ौी. अकुंल भावसार - 9820168842 
ankul.bhavsar@lavasa.com  
 
 


