सव व ा याना व पालकांना वनंती
गे या काह

दवसात, काह

ठकाणी SiiT Education ची बोगस, खोट Certificates व ा याना दली गे याची

दसून आले आहे . अशा बोगस सं थांवर व य
व ा याना व पालकांना आ ह

वर आ ह कायदे शीर कारवाह केली आहे . या सुचने

वनंती करतो क, आम या वेब साईट www.siitcertification.org वर आ ह

Verify Certificate हा ऑपशन उपल ध केला आहे . या
अथवा

आपण

आप या

Certificate

ची

ारे आपण आपले Certificate हे रफाय क

कॅन

कॉपी

हे रफाय

info@siiteducation.com या ई-मेल वर पाठवू शकता. www.siiteducation.com या
आमची मा यता ा
यावा.

ारे

कर यासाठ

शकता.

आम या

वेब साईट वर आ ह

EXAM CENTERS ची िल ट दली आहे . ती पाहू नच व ा यांनी व पालकांनी

एखा ा Course ची Fees ( ै िनंग फ स ) कती आकारायची हे आपण

वेश

वेश घेतलेली सं था ठरवते. या

म ये SiiT Education या सं थेचा कोणताह सहभाग अथवा शेअर नाह . व ा याचे कोणते ह नुकसान होऊ
नये या साठ

ह सूचना आहे .

Request For Parents & Students
Some of the Unauthorized Institutes & Persons are issuing the Fake, Duplicate Certificates of
SiiT Education to the students. We have launched the Complements against them. We are
requesting herewith to verify your certificate visiting our web site www.siitcertification.org using
the option Verify Certificate. Or you can send us the scan copy of the certificate to the e-mail
address info@siiteducation.com. We have displayed the list of the our approved EXAM
CENTERS at our web site www.siiteducation.com, please refer the link “Our Exam Centers”.
SiiT Education is only EXAM taking Authority; we are not concern with the Training Fees &
Tuition Fees charged by the Institution. We don’t charge or demand any share in the
Tuition/Training fees from the Institution.

