डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था, पुणे
डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर समता प्रशतष्ठान, नागपूर
व
शिल्म अॅड टे शिव्हहजन इन्सस्टीट्युट ऑि इंशडया, पुणे
यांच्या संयक्
ु त शवद्यमाने
गोंशिया, गडशिरोिी, िंद्रपूर व भंडारा या पूवव शविभातीि झाडीपट्टी भागात अनुसशू ित जातीच्या
किावंतांना Foundation Course in Screen Acting प्रशशक्षणाकशरता अजव
अ क्र
माशहतीिे स्वरूप
1
उमेदवाराचे संपर्
ू ण नाव
2
उमेदवाराचा कायमचा पत्ता

उमेिवारािी माशहती
श्री/श्रीमती

3

उमेदवाराचा सध्याचा पत्ता

4

जिल्हा व जपनकोड

5

उमेदवाराचा मोबाईल
1.
क्रमांक
2.
उमेदवाराचा
ई-मेल आय डी
उमेदवाराचा आधार क्रमांक

6
7
8
9
10

ललग
उमेदवाराच्या िातीचा प्रवगण
उमेदवाराच्या िाती
प्रमार्पराचा तपशील

पुरुष /स्त्री
अनुसजू चत िाती/ नवबौद्ध
िात :
िातीचे प्रमार्पर दे र्ाऱ्या अजधकाऱ्याचे पदनाम
प्रमार्पर िारी केल्याचे जिकार्
जिल्हा
िातप्रमार्पराचा क्रमांक व जदनांक
/
/
इ.5 वी पयंत
इ. 10 वी पयंत
इ.12 वी पयंत /
पदवी पयंत
पदव्युत्तर
रु.

11
12

उमेदवाराचा िन्म जदनांक
उमेदवाराची शैक्षजर्क
पारता

13

उमेदवाराच्या कुटुं बाचे
वार्षषक उत्पन्न
उमेदवाराच्या बँक खात्याचा बँकेचे नाव :
तपशील
शाखा :

14

खाते क्रमांक :
IFSC कोड :

15

उमेदवाराने अभ्यासक्रम
(कोसण )संदर्भात इतर
प्रजशक्षर् घे तले आहे का ?

16

उमेदवाराला टीव्ही /
व्व्हडीओ जनर्षमतीचा
अनुर्भव आहे काय?

17

उमेदवाराने प्रजशक्षर् घे तले
असल्यास कोर्त्या
साजहत्यावर अथवा
सोफ्टवेअर वर प्रजशक्षर्
घे तले आहे ?
अजर्भनय क्षेरात अनुर्भव
असल्यास नमूद करावा

18

19

20

21
22

होय /नाही
होय असल्यास,प्रजशक्षर्ाचे नाव व वषण नमूद करावे.
1.
2.
3.
4.
होय/नाही
असल्यास अनुर्भव नमूद करावा.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

उमेदवाराने प्रजशक्षर्
घे ण्याचा उद्दे श थोडक्यात
नमूद करावा?
उमेदवारास कोर्ती इतर
माजहती दे र्े आवश्यक
वाटत असल्यास नमूद
करावी
उमेदवारास कोर्ता
शारीजरक आिार आहे का?
शारीजरक आिार
असल्यास तातडीने संपकण
करावायची व्यक्ती व
क्रमांक

उमे िवारािे नाव व स्वाक्षरी

अजासोबत पुढीि कागिपत्रे जोडणे बं धनकारक आहे तसेि सािर करावयािी कागिपत्रे स्वयं साक्षांशकत
(Self Atttested)असावीत:
1. आधारकाडव प्रत
2. जात प्रमाणपत्र प्रत
3. रशहवास प्रमाणपत्र प्रत
4. किावंत असल्याबाबत नोंिणीकृ त मं डळािे पत्र
5. अनुभव प्रमाणपत्र प्रत
सूिना :


अिाचा नमुना हा www.barti.maharashtra.gov.in या संकेतस्त्थळावरील Notice Board येथे उपलब्ध
असेल.



अिण करताना पाजकटावर “Foundation Course in Screen Acting प्रजशक्षर्ासािी अिण” असा उल्ले ख
करावा. अिामध्ये आधार क्रमांक, शैक्षजर्क माजहती तसेच िातप्रमार्पर क्रमांक नमूद करर्े बंधनकारक
आहे .



उमेदवारांनी आपला अिण जद.3 ऑगस्त्ट 2018 पयंत “डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण
संस्था, 28, क्वीन्सस गाडव न, जुन्सया सर्ककट हाउस जवळ, पुणे -1” या पत्त्यावर स्त्पीड लकवा रजिस्त्टर
पोस्त्टानेच पािवावे. अंजतम मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या व अपूर्ण अिांचा जवचार केला िार्ार नाही.



प्राप्त होर्ाऱ्या अिांमधून छाननी केल्यानंतर मुलाखतीसािी 1 : 3 या प्रमार्ात उमेदवारांना बोलावण्यात
येईल. मुलाखतीच्या आधारे अंजतम जनवड करण्यात येईल.



मुलाखती सािी येण्या िाण्याचा खचण दे ण्यात येर्ार नाही.



अंजतम जनवड झालेल्या उमेदवारांची यादी www.barti.maharashtra.gov.in या संकेतस्त्थळावरील Notice
Board वर प्रकाजशत करण्यात येईल.



उमेदवार जनवडीबाबतचे अंजतमत: अजधकार मा.महासंचालक, बाटी व मा.संचालक, FTII, पुर्े यांचे राहतील.

वरील अटी व शर्ती मला मान्य आहे र्त.

उमे िवारािे नाव व स्वाक्षरी

