
                                                               
                   

 
महाराष्ट्रातील अनसुचूित जातीच्या उमेदवाराांना स्वयांरोजगार व उद्योजकता चवकास अचनवासी प्रचिक्षण डॉ. बाबासाहेब   

आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था बार्टी, पणेु व र्टार्टा कम्यशुनर्टी इशनशशएशर्टव्हज ट्रस्र्ट (र्टार्टा स्ट्राइव्ह), पणेु याांच्या 
सांयकु्त चवद्यमाने टाटा कम्यचुनटी इचनचिटीव्ह रस्ट (टाटा स्राइव्ह) शिवाजी नगर पणेु येथे राबचवण्यात येणार आहे. उमेदवाराांनी सदर 
प्रचिक्षण यिस्वीचरत्या पणूण केलेनांतर रोजगार सांधी (PLACEMENT) देण्यात येईल.  

अननवासी प्रनिक्षण अभ्यासक्रमाचा तपिील :   
Sr.no Course name Duration Qualification 
1 General Duty Assistant 7 weeks 10th Pass 
2 Assistant Beauty Therapist 7 weeks 8th Pass 
3 Business Development Executive 7 weeks Graduate 
4 Cyber Security 15 weeks BE(CS/IT/ENT),B.Tech,MCA 

5 Auto Sales Consultant 4 weeks Graduates 
6 Retail Sales Executive 10 weeks 12th Pass 
7 Android App Developer 12 weeks BCA, BCS, Engineering(no 

mechanical, electrical & 
electronics) 

8 Automotive Consultant 4 weeks Graduate 
9 2-Wheeler Technician 13 weeks 10th Pass 
10 Automotive Tele-Caller 4 weeks Graduates 

 
उमेदवाराांची पात्रता :  
1. उमेदवार हा महाराष्ट्रातील रचहवासी असावा व अनसुचूित जाती सांवगातील असावा.  
2. उमेदवारािे वय १८ ते 3५ वर्षापयंत असावे.  
 
अर्ज कसा करावा :  
उमेदवाराांना अजािा नमनुा हा www.barti.inया सांकेतस्थळावर नोटीस बोडण (Notice Board) मध्ये उपलब्ध होईल. सदरिा अजण 
पणूण भरून त्यासोबत आधारकाडणिी व जातीिा दाखल्यािी स्वयांसाक्षाांचकत (Self Attested) प्रत जोडून नद. 05/12/२०22, सायं 
5.00 वारे्पयंत पढुील पत्त्यावर स्वहस्ते ,रचजस्टर, स्पीड पोस्ट ककवा कुरीयरने पाठवावा. चवचहत मदुतीनांतर प्राप्त अजांिा चविार 
केला जाणार नाही. पाचकटावर प्रचिक्षण नावासचहत अजण ” असा स्पष्ट्ट उल्लेख असावा. त्यािबरोबर ऑनलाइन अजण करण्या  कचरता 
“ https://forms.gle/UVKMrabms6hyVPLs5 ” या गगुल कलक वर अजण सादर करता येईल. 
पत्ता :  
सांिालक,  
टाटा कम्यनुनटी इनननिएनटव्हर् ट्रस्ट (टाटा स्ट्राइव्ह), मेफेअर टॉव्हर नं.1 यशुनट नं. 501, व 602 वाकडेवाडी शिवाजी नगर पणेु -
411005, मो. क्र.  8605194785 (श्रीमती िांिल िव्हाण, टीम मेंबर), मो. क्र. 9920934096 (श्री. करण कदम )  
अटी व िती :  
1. प्रचिक्षणासाठी कोणत्याही प्रकारिा प्रवास खिण,चवदयावेतन, प्रचिक्षण खिण देय असणार नाही.  
2. प्राप्त अजािी छाननी केल्यावर चनवडलेल्या पात्र उमेदवाराांनाि प्रचिक्षणािा लाभ देण्यात येईल.  
३. प्रचिक्षण कायणक्रम व उमेदवार चनवडी बाबतिे  चनणणय घेण्यािा अांचतम अचधकार मा. महासांिालक, बाटी, पणेु व टाटा कम्यचुनटी     
    इचनचिटीव्ह रस्ट (टाटा स्राइव्ह) , पणेु याांना असतील.  
 

(धम्मज्योती  गजशिये)  
             महासांचालक,  
  डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर सांिोधन 

व प्रनिक्षण सांस्था, पणेु 

डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर सांिोधन व प्रनिक्षण सांस्था,पणेु 
व टाटा कम्यनुनटी इनननिएनटव्हर् ट्रस्ट (टाटा स्ट्राइव्ह),पणेु 

याांच्या सांयकु्त नवद्यमाने आयोनर्त 
नवनामलू्य अननवासी स्वयांरोर्गार व उद्योर्कता नवकास प्रनिक्षण 

  

http://www.barti.in/
https://forms.gle/UVKMrabms6hyVPLs5

