डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था (बार्टी), पुणे
28, क्वीन्स गाडड न, कॅ म्प पुणे -411 001.
(सामाजजक न्याय व जवशेष सहाय्य जवभागाांतगडत महाराष्ट्र शासनाची स्वायत्त सांस्था )
Website : http//:barti.maharashtra.gov.in
महाराष्ट्रातील अनुसशू ित जातीतील मांग, मांतग, शमशनमाशदगा, दखनी-मांग,मांग-म्हशी , मदारी, गारूडी, राधे मांग, मांग-गारोडी , मांग - गारूडी समाजातील
युवक-युवतींसाठी बँक, रे ल्वे, एल.आय.सी. इ.मध्ये शलशपक वगीय स्पधा परीक्षे च्या पूवव तयारीसाठी मोफत शनवासी प्रशशक्षण कायव क्रम

अजव सादर करण्यासाठी मुदतवाढ
डॉ. बाबासाहे ब आांबेडकर सांशोधन व प्रजशक्षण सांस्था, पुणे मार्डत महाराष्ट्रातील अनुसजू चत जातीतील माांग,मातांग,माांग-गारुडी 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 व्यवस्थेसह) मोर्त प्रजशक्षण कायडक्रम (कोचचग क्लासेस ) खाजगी सांस्थेच्या माध्यमातून ओम व्व्हजन ॲकॅ डमी पुणे या एका जठकाणी राबजवण्यात येणार
आहे . या करीता इच्छू क व पात्र उमेदवाराांनी सांबांजधत केंद्राशी सांपकड साधून त्या केंद्राकडे अजड करावे असे आवाहन करण्यात आले होते .
महाराष्ट्रातील अनेक जजल््ाांमध्ये खुप मेठ्या प्रमाणात पजडन्यवृष्ट्टी तर अनेक जठकाणी पुराची पजरव्स्थती जनमाण झाली. त्यामुळे वाहतुक व दळण-वळण
व्यवस्था जवशेषत: दुरध्वनी, इांटरनेट सुजवधा प्रभाजवत झाल्या याचा जवचार करून इच्छू क व पात्र उमेदवाराांना अजड सादर करण्याकरीता मुदतवाढ करण्यात येत आहे .
अांजतम जदनाांक जद. 20/07/2022 ऐवजी पात्र युवक-युवतींना Website:http//:barti.maharashtra.gov.in या वेबसाईट वरून ‘Notice
Board’ च्या सदराखालील Coachings-Mang-Matang चलक वरून अजड डाऊनलोड करुन चकवा ओम व्व्हजन ॲकॅ डमी प्रजशक्षण केंद्र पत्ता- ओम व्हहजन
ॲकॅ डमी, स्वाध्याय महाजवद्यालय, तळ मजला लक्ष्मी रोड, सदाशीव पेठ , पुणे -411 030 सांपकड क्र. 9067436084/ 9156059201 या सांस्थेच्या कायालयातून
प्राप्त करून, या केंद्राकडे अजड जद.25/07/2022 रोजी सायांकाळी 5.00 वाजेपयंत सादर करण्यात यावे.
सदर योजनेबाबत / प्रजशक्षणाबाबत काही वाद अथवा धोरणात्मक पेच प्रसांग जनमाण झाल्यास त्यामध्ये बदल करण्याचे अथवा सदर जाजहरात रद्द करण्याचे
सवड अजधकार महासांचालक, बाटीस तसेच शासनास राहतील.
जाशहरात/मातंग समाज युवक-युवती शनवासी प्रशशक्षण/मुदतवाढ 2022

(धम्मज्योती गजजभये)
महासंिालक, बार्टी, पुणे.

