
जाहिरात 
डॉ.बाबासािेब आंबेडकर संशोधन व प्रहशक्षण संस्था, पणेु 

व 
टाटा कम्यनुिटी इनिनिएनटव्हज ट्रस्ट (टाटा स्ट्राइव्ह) 

ढोले - पाटील रोड, पणेु. 
 यांच्या संयकु्त हवद्यमाने आयोहजत  

हवनामलू्य अहनवासी 
स्वयंरोजगार व उद्योजकता हवकास प्रहशक्षण  

 
महाराष्ट्रातील अनसुचूित जातीच्या उमेदवाराांना स्वयांरोजगार व उद्योजकता चवकास अचनवासी प्रचिक्षण बार्टी, पणेु व टाटा कम्यनुिटी 
इनिनिएनटव्हज ट्रस्ट (टाटा स्ट्राइव्ह), पणेु याांच्या सांयकु्त चवद्यमाने टाटा कम्यनुिटी इनिनिटीव्ह ट्रस्ट (टाटा स्ट्राइव्ह) ढोले – पाटील रोड, पणेु 
येथे राबचवण्यात येणार आहे. उमेदवाराांनी सदर प्रचिक्षण यिस्वीचरत्या पणूण केलेनांतर रोजगार सांधी (PLACEMENT) देण्यात येईल. 

    अहनवासी प्रहशक्षण अभ्यासक्रमाचा तपशील :   
Sr.no. Course name Training 

Duration 

 

Qualification 

1 Assistant Beauty Therapist 12 weeks 8th Pass 

2 Business Development Executive 
Batch 1 

7 weeks 
Any Graduate 

3 Business Development Executive 
Batch 2 

7 weeks 
Any Graduate 

4 Business Development Executive 
Batch 3 

7 weeks 
Any Graduate 

5 
BLENDED Cyber Security 1 15 weeks 

BE with C & C++ 
Language 

6 General Duty Assistant 1 8 weeks 10th Pass 

7 BLENDED Retail Sales Associate_1 10 weeks 12th Pass 

 
   उमेदवारांची पात्रता :  

1. उमेदवार हा महाराष्ट्रातील रचहवासी असावा व अनसुचूित जाती सांवगातील असावा.  
2. उमेदवारािे वय १८ ते 3५ वर्षापयंत असावे.  

 अजज कसा करावा :  
उमेदवाराांना अजािा नमनुा हा www.barti.in या सांकेतस्थळावर नोर्टीस बोर्ण (Notice Board) मध्ये उपलब्ध होईल. सदरिा अजण 
पणूण भरून त्यासोबत आधारकार्णिी व जातीिा दाखल्यािी स्वयांसाक्षाांचकत (Self Attested) प्रत जोरू्न नि. 30 एनिल २०22, 
सायंकाळी ५.०० वाजेपयंत पढुील पत्त्यावर स्वहस्ते, रचजस्र्टर, स्पीर् पोस्र्ट ककवा कुरीयरने पाठवावा. चवचहत मदुतीनांतर प्राप्त अजांिा 
चविार केला जाणार नाही. पाचकर्टावर प्रनिक्षण िावासनहत अजण” असा स्पष्ट्र्ट उल्लेख असावा. त्यािबरोबर ऑनलाइन अजण करण्या 
कचरता “https://forms.gle/RET4347YhyyzZfQ8A” या गगुल कलक वर अजण सादर करता येईल. 
पत्ता :  
मा.संचालक,  
टाटा कम्यनुिटी इनिनिएनटव्हज ट्रस्ट (टाटा स्ट्राइव्ह),  
ढोले पाटील रोड, नज.पणेु  - 411001  
मो. क्र.  8605194785 (श्रीमती चंचल चव्हाण, टीम मेंबर), 020-66869100 (टाटा स्ट्राइव्ह कायालय)  

     अटी व शती :  
1. प्रचिक्षणासाठी कोणत्याही प्रकारिा प्रवास खिण,चवदयावेतन, प्रचिक्षण खिण  देय असणार नाही.  
2. प्राप्त अजािी छाननी केल्यावर चनवर्लेल्या पात्र उमेदवाराांनाि प्रचिक्षणािा लाभ देण्यात येईल.  
3. प्रचिक्षण कायणक्रम व उमेदवार चनवर्ी बाबतिे  चनणणय घेण्यािा अांचतम अचधकार मा. महासांिालक, बार्टी, पणेु व टाटा कम्यनुिटी 

इनिनिटीव्ह ट्रस्ट (टाटा स्ट्राइव्ह) , पणेु याांना असतील.  
          

                                                                                                         (धम्मज्योती गजहिये) 
            मिासंचालक, बार्टी, पणेु 

http://www.barti.in/
https://forms.gle/RET4347YhyyzZfQ8A


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण कें द्र , पणेु 

टाटा कम्यशुनटी इशनशशएशटव्ह ट्रस्ट (टाटा स्ट्राइव्ह), पणेु काययक्रमासाठी शवद्यार्थी नोंदणी फॉमय 

 

पणूय नाव - ----------------------------------------------------------------------------------- 

जन्मतारीख ---------------------------------------------------------------------------------- 

मोबाईल क्रमांक ------------------------------------------------------------------------------ 

पत्ता - ---------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

तालुका ------------------------------ शजल्हा ------------------------ शपन कोड - ----------- 

ई - मेल आयडी - --------------------------------------------------------------------------- 

वर्य --------------------------------------------------------------------- 

लार् ूकेलेल ेअभ्यासक्रमाचे नाव -------------------------------------------------------------- 
 

अ क्र दस्तऐवज संलग्न तपशील शटप्पणी (होय/नाही) दस्तऐवज अपलोड 
करा (होय/नाही) 

1 एस एस सी प्रमाणपत्र   
2 एच एस सी प्रमाणपत्र   
4 पदवी/पदशवका प्रमाणपत्र   
5 अशधवासाचे प्रमाणपत्र (महाराष्ट्ट्र)   
6 जातीचा दाखला   

  

Sr.no. Course name Training 

Duration 

 

Qualification 

1 Assistant Beauty Therapist 12 weeks 8th Pass 

2 Business Development 
Executive Batch 1 

7 weeks 
Any Graduate 

3 Business Development 
Executive Batch 2 

7 weeks 
Any Graduate 

4 Business Development 
Executive Batch 3 

7 weeks 
Any Graduate 

5 
BLENDED Cyber Security 1 15 weeks 

BE with C & C++ 
Language 

6 General Duty Assistant 1 8 weeks 10th Pass 

7 BLENDED Retail Sales 
Associate_1 

10 weeks 
12th Pass 


