डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था (बार्टी), पुणे
28, क्वीन्स गार्ड न, कॅ म्प पुणे -411 001.
(सामाजजक न्याय व जवशेष सहाय्य जवभागाांतगडत महाराष्ट्र शासनाची स्वायत्त सांस्था )
Website : http//:barti.maharashtra.gov.in
महाराष्ट्रातील अनुसचू ित जातीतील माांग, माांतग, चमचनमाचदगा, दखनी-माांग,माांग-म्हशी , मदारी, गारूडी, राधे माांग, माांग-गारोडी , माांग - गारूडी समाजातील
युवक-युवतींसाठी बँक, रे ल्वे, एल.आय.सी. इ.मध्ये चलचिक वगीय स्िधा िरीक्षे च्या िूवव तयारीसाठी मोफत चनवासी प्रचशक्षण कायव क्रम

र्ॉ. बाबासाहे ब आांबेर्कर सांशोधन व प्रजशक्षण सांस्था, पुणे मार्डत महाराष्ट्रातील अनुसजू चत जातीतील माांग,मातांग,माांग-गारुर्ी इतर तत्सम सांवगातील
50 जवद्यार्थ्यांना आय.बी.पी.एस., एल.आय.सी., रे ल्वे, ब ँक जलपीक व त्या समकक्ष पदाच्या स्पधा पजरक्षेच्या पूवड तयारीसाठी 4 मजहन्याच्या कालावधीचे (जनवास व
भोजन व्यवस्थेसही) मोर्त प्रजशक्षण कायडक्रम (कोचचग क्लासेस ) खाजगी संस्थेच्या माध्यमातून ओम व्हिजन ॲकॅ डमी पुणे या एका ठिकाणी राबठिण्यात येणार
आिे .
िरील जातींच्या इच्छु क ि पात्र युिक-युितींना Website:http//:barti.maharashtra.gov.in या िेबसाईट िरून ‘Notice Board’ च्या
सदराखालील Coachings-Mang-Matang ललक िरून अजज डाऊनलोड करुन लकिा खालील नमूद संस्थेच्या कायालयातून प्राप्त करून, खालील ओम
व्हिजन ॲकॅ डमी प्रजशक्षण केंद्र पत्ता ओम व्हहजन ॲकॅ डमी स्वाध्याय महाजवद्यालय तळ मजला लक्ष्मी रोर् सदाशीव पेठ पुणे -411 030
सांपकड क्र.
9067436084/ 9156059201 माध्यमातून राबजवण्यात येणार आहे . इच्छू क व पात्र उमेदवाराांनी पुणे महसुल जवभागातील केंद्राशी सांपकड साधून त्या केंद्राकर्े
अजड जद. 20/07/2022 रोजी सायांकाळी 5.00 वाजेपयंत सादर करण्यात यावे. सदर योजनेबाबत / प्रठिक्षणाबाबत कािी िाद अथिा धोरणात्मक पेच प्रसंग ठनमाण
झाल्यास त्यामध्ये बदल करण्याचे अथिा सदर जाठिरात रद्द करण्याचे सिज अठधकार मिासंचालक, बाटीस तसेच िासनास राितील.

जाचहरात/

/मातांग समाज युवक-युवती चनवासी प्रचशक्षण/ 2022

(धम्मज्योती गजठभये)
महासंचालक, बार्टी, पुणे.

डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था (बार्टी), पुणे
28, क्वीन्स गार्ड न, कॅ म्प पुणे. -411 001.
(सामाजजक न्याय व जवशेष सहाय्य जवभागाांतगडत महाराष्ट्र शासनाची स्वायत्त सांस्था )
Website : http//:barti.maharashtra.gov.in
मिाराष्ट्रातील अनुसठू चत जातीतील मांग, मांतग, ठमठनमाठदगा, दखनी-मांग,मांग-म्ििी , मदारी, गारूडी, राधे मांग, मांग-गारोडी , मांग - गारूडी
समाजातील युिक-युितींसािी बँक, रे ल्िे, एल.आय.सी. इ.मध्ये ठलठपक िगीय स्पधा परीक्षेच्या पूिज तयारीसािी मोफत ठनिासी प्रठिक्षण कायजक्रम
र्ॉ. बाबासाहे ब आांबेर्कर सांशोधन व प्रजशक्षण सांस्था, पुणे मार्डत महाराष्ट्रातील अनुसजू चत जातीतील माांग,मातांग,माांग-गारुर्ी इतर तत्सम सांवगातील
50 जवद्यार्थ्यांना आय.बी.पी.एस., एल.आय.सी., रे ल्वे, ब ँक जलपीक व त्या समकक्ष पदाच्या स्पधा पजरक्षेच्या पूवड तयारीसाठी 4 मजहन्याच्या कालावधीचे (जनवास व
भोजन व्यवस्थेसही) मोर्त प्रजशक्षण कायडक्रम (कोचचग क्लासेस ) खाजगी संस्थेच्या माध्यमातून ओम व्हिजन ॲकॅ डमी पुणे या एका ठिकाणी राबठिण्यात येणार
आिे . या प्रठिक्षण केंद्रािर नमूद जातीतील 50 युिक-युितींना गुणितेनस
ु ार प्रिेि दे ण्यात येईल. यातील 30% जागा मठिलांकरीता राखीि राितील. 3 % जागा
ठदहयांग हयक्तींसािी राखीि राितील. या प्रठिक्षण केंद्रािर नमूद जातीतील 50 युिक-युितींना गुणितेनस
ु ार प्रिेि दे ण्यात येईल. यातील 30% जागा मठिलांकरीता
राखीि राितील. 3 % जागा ठदहयांग हयक्तींसािी राखीि राितील.
िरील जातींच्या इच्छु क ि पात्र युिक-युितींना Website : http//:barti.maharashtra.gov.in या िेबसाईट िरून ‘Notice Board’ च्या
सदराखालील Coachings-Mang-Matang ललकिरून अजज डाऊन लोड करुन लकिा खालील नमूद संस्थेच्या कायालयातून प्राप्तकरून, खालील ओम
व्हिजन ॲकॅ डमी प्रजशक्षण केंद्र पत्ता ओम व्हहजन ॲकॅ डमी स्वाध्या महाजवद्यालय तळ मजला लक्ष्मी रोर् सदाशीव पेठ पुणे-411 030 सांपकड क्र. 9067436084
माध्यमातून राबजवण्यात येणार आहे . इच्छू क व पात्र उमेदवाराांनी पुणे महसुल जवभागातील केंद्राशी सांपकड साधून त्या केंद्राकर्े अजड जद. 20/07/2022 रोजी
सायांकाळी 5.00 वाजेपयंत सादर करण्यात यावे.
अ.क्र.

खाजगी सांस्थे िे नाव व ित्ता मुख्यालय – चठकाण

1.

ओम व्व्हजन ॲकॅ र्मी स्वाध्याय महाजवद्यालय
तळ मजला लक्ष्मी रोर् सदाशीव पेठ
पुणे-411 030
सांपकड क्र. 9067436084/ 9156059201

पात्रता :1)
2)
3)
4)
5)

महाराष्ट्रातील अनुसजू चत जातीतील माांग,मातांग,माांग-गारुर्ी इतर तत्सम सांवगातील असावा.
अजडदाराचे वय 18 ते 34 पयडन्त असावे.
अजडदार जकमान 12 िी उतीणड असावा.
उमेदिार मिाराष्ट्राचा रठििासी असािा.
ठनिड केले ल्या उमेदिारांची प्रठिक्षणा दरम्यान ठनिासाचा ि भोजनाच्या खचासािी िासन ठनणज यानुसार ठनणज यानुसार बाटी कडू न िर नमूद संबंठधत
संस्थेला ठनधी दे ण्यात येईल ि उमेदिारासािी ठन:िुल्क ठनिास ि भोजन हयिस्था िर नमूद संस्थेमाफजत करण्यात येईल.
6) उमेदिारांना बाटी माफजत ठलपीक स्पधा पठरक्षा तयारीसािी रु.3000/- लकमतीचे पुस्तकांचा संच दे ण्यात येईल.
7) जवहीत नमुन्यामध्ये आवश्यक कागदपत्राांसहीत अजड दाखल केलेल्या पात्र उमेदवाराांची चाळणी परीक्षा (screening test) वर नमुद सांस्थेमार्डत
ठद. 31 जुलै, 2022 रोजी सकाळी 10.30 िा. घे ण्यात येईल. त्याआधारे उमेदवाराांची गुणानुक्रमे कोंजचगसाठी जनवर् करण्यात येईल.
8) उमेदिारांनी अजज करण्याची अंठतम ठद.20 जुलै 2022 सायंकाळी 5.00 िाजे पयंत रािील.
9) सदर प्रठिक्षण ठद. 01 ऑगस्ट 2022 पासून बाटीने ठनधारीत केलेल्या ठिठित तारखेला सुरू करण्यात येईल.
अजासोबत जोडावयाची कागदपत्रे :1) उमेदवाराचा पासपोर्ड आकाराचा र्ोर्ो
2) जातीच्या प्रमाणपत्राची साांक्षाजकत प्रत
3) कोणत्याही शाखेतील 12 वी उत्तीणड केलेले प्रमाणपत्र साांक्षाजकत
4) िाळा सोडल्याचा दाखला (TC) साांक्षाजकत प्रत
5) उमेदिाराचे आधार काडज साांक्षाजकत प्रत
6) जदव्याांग असल्यास 40% पेक्षा जास्त प्रमाणात असलेल्या जदव्याांगत्वाचा दाखला साांक्षाजकत प्रत

जाचहरात/

/मातांग समाज युवक-युवती चनवासी प्रचशक्षण/ 2022

(धम्मज्योती गजठभये)
महासंचालक, बार्टी, पुणे.

