छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रवशक्षण
ि मानि विकास संस्था (सारथी), पुणे
(महाराष्ट्ट्र शासनािंी स्वायत्त संस्था)

बालशिंत्रवाणी, र्ोपाळ र्णेश आर्रकर रोड, सेनापती बापट रोडच्या मार्े, पुणे (महाराष्ट्ट्र) - 411004
Email ID : sarthipune@gmail.com

CIN- U74999PN2018NPL177394

Website : https://sarthi-maharashtragov.in

सारथी कौशल्य विकास कायय क्रम (CALL FOR APPLICATION)
छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशशक्षण व मानव शवकास संस्था (सारथी), पुणे यांच्या द्वारे मराठा,
कुणबी, कुणबी-मराठा व मराठा-कुणबी समाजाच्या उमेदवारांसाठी मोफत अशनवासी कौशल्य शवकास प्रशशक्षण
काययक्रमांतर्यत खाली दशयशवलेल्या प्रशशक्षणाकशरता पात्रता धारक उमेदवारांकडू न ऑनलाईन अजय मार्शवण्यात
येत आहे त:अ.
क्र.

1.

2.

प्रवशक्षणाचे नाि

जीएसटीसह
लेखा
काययकारी
(Accounts
Executive
with GST)
डोमेस्स्टक
डे टा एंट्री
ऑपरे टर
(Domestic
Data Entry
Operator)

प्रवशक्षण विकाण

उपलब्ध
क्षमता

यशस्िी अॅकडमी फॉर
स्स्कल्स,
शशवर्ंर्ादे वी
शवद्यालय, 569, कााँग्रेस
भवन जवळ, शशवाजी नर्र,
पुणे – 411005.

30

यशस्िी

अॅकडमी

फॉर

शै क्षवणक
पात्रता

बी.कॉम.
उत्तीणय

प्रवशक्षणाचा
कालािधी

संपकय क्रमांक

3 मशहने

8380006203

60

बी.कॉम.
उत्तीणय

3 मशहने

7350014530

यशस्िी अॅकडमी फॉर
स्स्कल्स,
शशवर्ंर्ादे वी
शवद्यालय, 569, कााँग्रेस
भवन जवळ, शशवाजी नर्र,
पुणे – 411005.

30

12 वी
उत्तीणय

3 मशहने

8380006203

यशस्िी अॅकडमी फॉर
स्स्कल्स, सर्व्हे नं. 169/1/A,
स्टे शन रोड, चिंिंवड, पुणे.

60

12 वी
उत्तीणय

3 मशहने

7350014530

स्स्कल्स, सर्व्हे नं. 169/1/A,
स्टे शन रोड, चिंिंवड, पुणे.

यशस्िी

अॅकडमी

स्स्कल्स,
शवद्यालय,

फॉर

शशवर्ंर्ादे वी
569,

कााँग्रेस

30

12 वी
उत्तीणय

3 मशहने

8380006203

60

12 वी
उत्तीणय

3 मशहने

7350014530

60

12 वी
उत्तीणय

3 मशहने

8879629305

30

12 वी
उत्तीणय

भवन जवळ, शशवाजी नर्र,
पुणे – 411005.
यशस्िी

अॅकडमी

फॉर

स्स्कल्स, सर्व्हे नं. 169/1/A,

3.

दस्तऐवजीकरण
सहाय्यक
(Documentation
Assistant)

स्टे शन रोड, चिंिंवड, पुणे.
हॉवलस्स्िक स्स्कल,
639/1 ब खोडद रोड, पोस्ट
ऑशफस जवळ, नारायणर्ाव
तालुका जुन्नर शजल्हा पुणे
– 410504
सोमेश्िर एज्युकेशन ट्रेननग
सेंिर, 431, करं जीपूल
राजशकरण कॉम्प्लेक्स,

3 मशहने

9421079983
7887394213

बारामती, पुणे – 412306
ऑल इंवडया इस््स्िट्यूि

4.

5.

फ्लेबोटॉमी
तंत्रज्ञ
(Phlebotomy
Technician)

ऑफ लोकल सेल्फ

डीस्ट्रीब्यूशन
सेल्समन
(Distribution
Salesman)

नंदादीप व्होकेशनल ट्रेननग

गव्हनयमेंि, शपनाक मेमोशरज,
एल शबल्ल्डर्, फेज – 2,

60

कोथरूड स्टाँड जवळ,

12 वी
(शवज्ञान)
उत्तीणय

3 मशहने

10 वी
उत्तीणय

3 मशहने

020-25468302
020-25460793

कोथरूड, पुणे – 411038.

सेंिर (शेप), हाउस नं .
274, पवयती र्ाव, पुणे –
411009.

60

8378982221

6.

फील्ड
टे स्क्नशशयन
कॉम्प्यूचटर्
आशण
पेशरफेरल्स
(Field
Technician
Computing
and
Peripherals)

अस्पायर नॉलेज &
स्स्कल्स, प्रशतभा स्कील
डे र्व्हलपमेंट सेंटर, KES’S
PSDC, ब्लॉक D-III, ्लॉट
नं. 03, मेहता हॉस्स्पटल च्या
पाठीमार्े, मुंबई-पुणे रोड,
चिंिंवड, पुणे – 411019.

60

10 वी
उत्तीणय

3 मशहने

9168646595

अस्पायर नॉलेज &
स्स्कल्स - िे क्नो हाडय
कॉम्प्यूिसय, काशशनाथ सदन,
1289, शशवाजीनर्र, पुणे 411005.

50

10 वी
उत्तीणय

3 मशहने

9156616668

अस्पायर नॉलेज &
स्स्कल्स, 1289, जे. एम.
रोड, हॉटे ल स्वान इन च्या
समोर, शशवाजीनर्र, पुणे –
411005.

50

10 वी
उत्तीणय

3 मशहने

9422696837

नंदादीप व्होकेशनल ट्रेननग
सेंिर (शेप), हाउस नं .
274, पवयती र्ाव, पुणे –
411009.

60

10 वी
उत्तीणय

3 मशहने

8378982221

महें द्र िे स्क्नकल
इस््स्िट्यूि, 3/B पशहला
मजला, एम.बी. क्लाशसक,
कैलास डे अरी जवळ,
चिंिंवड स्टे शन, पुणे –
411019

60

10 वी
उत्तीणय

3 मशहने

9822009128

स्िे प एज्युकेशन /
ज्ञानशक्ती विकास
िावहनी, DSK शबल्डींर्,
मुळेवाडी िंौक, मंिंर,
तालुका आंबेर्ाव शजल्हा
पुणे.

60

10 वी
उत्तीणय

3 मशहने

9822076699

30

10 वी
उत्तीणय

सोमेश्िर एज्युकेशन ट्रेननग
सेंिर, 431, करं जीपूल
राजशकरण कॉम्प्लेक्स,
बारामती, पुणे – 412306

9421079983
3 मशहने
7887394213

7.

फील्ड
टे स्क्नशशयन
यूपीएस आशण
इन्र्व्हटय र
(Field
Technician UPS
& Inverter)

8.

9.

सीएनसी
ऑपरे टर कोसय
प्रमाणपत्र
(Certificate
Course In CNC
Operator)

मोटर मेकॅशनक
4 र्व्हीलर
प्रमाणपत्र कोसय
(Certificate
Cours in Motor
Mechanics 4
Wheeler)

नंदादीप व्होकेशनल ट्रेननग
सेंिर (शेप), हाउस नं .
274, पवयती र्ाव, पुणे –

60

10 वी
उत्तीणय

3 मशहने

60

8 वी
उत्तीणय

3 मशहने

60

8 वी
उत्तीणय

3 मशहने

60

10 वी
उत्तीणय

3 मशहने

9168646595

50

10 वी
उत्तीणय

3 मशहने

9422696837

30

10 वी
उत्तीणय

8378982221

411009.

सुखकता जनरल
इंवजनीअनरग क्लस्िर प्रा.
वल., ्लॉट नं. 51, D-1
ब्लॉक, MIDC, चिंिंवड,

7507144244
9595715702

पुणे - 411019.

सुखकता जनरल
इंवजनीअनरग क्लस्िर प्रा.
वल., ्लॉट नं. 51, D-1
ब्लॉक, MIDC, चिंिंवड,

7507144244
9595715702

पुणे - 411019.
अस्पायर नॉलेज &
स्स्कल्स, प्रशतभा स्कील
डे र्व्हलपमेंट सेंटर, KES’S
PSDC, ब्लॉक D-III, ्लॉट

10.

फील्ड
टे स्क्नशशयन नेटवशकिंर् आशण
स्टोरे ज (Field
Technician Networking
And Storage)

नं. 03, मेहता हॉस्स्पटल च्या
पाठीमार्े, मुंबई-पुणे रोड,
चिंिंवड, पुणे – 411019.
अस्पायर नॉलेज &
स्स्कल्स, 1289, जे. एम.
रोड, हॉटे ल स्वान इन च्या
समोर, शशवाजीनर्र, पुणे –
411005.
सोमेश्िर एज्युकेशन ट्रेननग
सेंिर, 431, करं जीपूल
राजशकरण कॉम्प्लेक्स,
बारामती, पुणे – 412306

3 मशहने

9421079983
7887394213

11.

12.

मोबाइल फोन
हाडय वेअर
दुरुस्ती तंत्रज्ञ
(Mobile
Phone
Hardware
Repair
Technician)

संर्णक
हाडय वेअर आशण
नेटवशकिंर्
(Computer
Hardware
And
Networking)

अस्पायर नॉलेज &
स्स्कल्स, प्रशतभा स्कील
डे र्व्हलपमेंट सेंटर, KES’S
PSDC, ब्लॉक D-III, ्लॉट
नं. 03, मेहता हॉस्स्पटल च्या
पाठीमार्े, मुंबई-पुणे रोड,
चिंिंवड, पुणे – 411019.

60

10 वी
उत्तीणय

3 मशहने

9168646595

अस्पायर नॉलेज &
स्स्कल्स - िे क्नो हाडय
कॉम्प्यूिसय, काशशनाथ सदन,
1289, शशवाजीनर्र, पुणे 411005.

50

10 वी
उत्तीणय

3 मशहने

9156616668

अस्पायर नॉलेज &
स्स्कल्स, 1289, जे. एम.
रोड, हॉटे ल स्वान इन च्या
समोर, शशवाजीनर्र, पुणे –
411005.

50

10 वी
उत्तीणय

3 मशहने

9422696837

महें द्र िे स्क्नकल
इस््स्िट्यूि, 3/B पशहला
मजला, एम.बी. क्लाशसक,
कैलास डे अरी जवळ,
चिंिंवड स्टे शन, पुणे –
411019

60

10 वी
उत्तीणय

3 मशहने

9822009128

स्िे प एज्युकेशन /
ज्ञानशक्ती विकास
िावहनी, DSK शबल्डींर्,
मुळेवाडी िंौक, मंिंर,
तालुका आंबेर्ाव शजल्हा
पुणे.

30

10 वी
उत्तीणय

3 मशहने

9822076699

अस्पायर नॉलेज &
स्स्कल्स, शंकरराव पाटील
िं ॅशरटे बल ट्रस्ट, सर्व्हे नं.
269/1A, प्रथमेश
कॉम्प्लेक्स, टी. सी. कॉलेज
समोर, बारामती - 413102

60

12 वी
उत्तीणय

3 मशहने

9096966683

13.

14.

15.

संर्णक
हाडय वेअर
सहाय्यक
(Computer
Hardware
Assistant)

अकाऊंट
युचसर् टॅली
(Account
Using
Tally)

जनरल ्लंबर
(General
Plumber)
रे डीओलॉशज

16.

टे स्क्नशशयन
(Radiology
Technician)

अस्पायर नॉलेज &
स्स्कल्स, शंकरराव पाटील
िं ॅशरटे बल ट्रस्ट, सर्व्हे नं.
269/1A, प्रथमेश
कॉम्प्लेक्स, टी. सी. कॉलेज
समोर, बारामती –
413102

60

10 वी
उत्तीणय

3 मशहने

9096966683

अस्पायर नॉलेज &
स्स्कल्स, शंकरराव पाटील
िं ॅशरटे बल ट्रस्ट, अल्फा
बाईट कॅ म्पपस, 161/1 बाजार
तळ, नर्र पाशलकेच्या मार्े,
इंदापूर, पुणे – 413106.

60

12 वी
उत्तीणय

3 मशहने

9975967777

अस्पायर नॉलेज &
स्स्कल्स, शंकरराव पाटील
िं ॅशरटे बल ट्रस्ट, सर्व्हे नं.
269/1A, प्रथमेश
कॉम्प्लेक्स, टी. सी. कॉलेज
समोर, बारामती –
413102

60

12 वी
उत्तीणय

3 मशहने

9096966683

जी. के. सॉफ्ि स्कील,
र्वत बाजार, रशववार पेठ,
जुन्नर, शजल्हा पुणे.

60

12 वी
उत्तीणय

3 मशहने

7387717171

60

10 वी
उत्तीणय

2 मशहने

9172216002
7875621709
9823719674

30

10 वी
उत्तीणय

ज्ञानदा इस््स्िट्यूि ऑफ
फ्लो पायनपग िे क्नॉलॉजी,
जर्ताप वस्ती, वाघोली,
पुणे.
मोरया सामावजक
प्रवतष्िान, सर्व्हे नं. 135,
शबला मेमोशरयल हॉस्स्पटल
कॅ म्पपस, चिंिंवड, पुणे –
411033

3 मशहने

9422036639
9763716462

डायलेसीस
17.

टे स्क्नशशयन
(Dialysis
Technician)
डायलेसीस

18.

अशसस्टं ट
(Dialysis
Assistant)
डें टल हायजीन
अशसस्टं ट

19.

(Dental
Hygiene
Assistant)

मोरया सामावजक
प्रवतष्िान, सर्व्हे नं. 135,
शबला मेमोशरयल हॉस्स्पटल
कॅ म्पपस, चिंिंवड, पुणे –
411033

मोरया सामावजक
प्रवतष्िान, सर्व्हे नं. 135,
शबला मेमोशरयल हॉस्स्पटल
कॅ म्पपस, चिंिंवड, पुणे –
411033

मोरया सामावजक
प्रवतष्िान, सर्व्हे नं. 135,
शबला मेमोशरयल हॉस्स्पटल
कॅ म्पपस, चिंिंवड, पुणे –
411033

30

10 वी
उत्तीणय

30

10 वी
उत्तीणय

30

10 वी
उत्तीणय

30

10 वी
उत्तीणय

9422036639
3 मशहने

3 मशहने

3 मशहने

9763716462

9422036639
9763716462

9422036639
9763716462

बेशसक ऑफ
अनाटोमी &
20.

शफजीओलॉजी
(Basics of
Anatomy &
Physiology)

मोरया सामावजक
प्रवतष्िान, सर्व्हे नं. 135,
शबला मेमोशरयल हॉस्स्पटल
कॅ म्पपस, चिंिंवड, पुणे –
411033

3 मशहने

9422036639
9763716462

बेडसाईड
21.

अशसस्टं ट
(Bedside
Assistant)

22.

टॅक्सी ड्रायर्व्हर
(Driver
LMV)

मोरया सामावजक
प्रवतष्िान, सर्व्हे नं. 135,
शबला मेमोशरयल हॉस्स्पटल
कॅ म्पपस, चिंिंवड, पुणे –
411033

9422036639

30

8 वी
उत्तीणय

3 मशहने

स्िे प एज्युकेशन /
ज्ञानशक्ती विकास
िावहनी, DSK शबल्डींर्,
मुळेवाडी िंौक, मंिंर,
तालुका आंबेर्ाव शजल्हा
पुणे.

30

8 वी
उत्तीणय

3 मशहने

9822076699

मोरया महालक्ष्मी नॅशनल
ड्रायव्व्हग ट्रेननग
इस््स्िट्यूि, सेक्टर नं. 06,
संत नर्र, मोशी प्राशधकरण,
पुणे -412105.

30

10 वी
उत्तीणय

3 मशहने

9890050767

9763716462

प्रवशक्षणा कवरता पात्रता:1. उमेदवार हा महाराष्ट्ट्र राज्यातील रशहवाशी असावा. (सक्षम प्राशधकरणाद्वारे जारी केलेले रशहवास प्रमाणपत्र
सादर करणे आवश्यक आहे .)
2. उमेदवार मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा व मराठा-कुणबी या लशक्षत र्टातील असावा. (सक्षम
प्राशधकरणाद्वारे जारी केलेले जात प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे .)
3. उमेदवार व तयांच्या कुटुं बािंे सवय स्त्रोतातून वार्षिक उत्त्पन्न रु. 8 लक्ष चकवा तयापेक्षा कमी (नॉनशक्रमीलेअर र्टातील) असणे आवश्यक आहे . सक्षम प्राशधकरणाद्वारे जारी केले ले नॉन-शक्रमीलेअर
प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे . (संदभय: सामाशजक न्याय व शवशेि सहाय्य शवभार्, महाराष्ट्ट्र
शासन शनणयय क्र. सीबीसी. - 10/2008/प्र. क्र.697 / शवभाजक – 1, शदनांक 16 शडसेंबर, 2017)
4. उमेदवार 18 ते 45 या वयोर्टातील असावा.

उमेदिारांसािी सूचना:1. सदर प्रशशक्षणािंा संपण
ू य खिंय सारथी माफयत करण्यात येईल.
2. दररोज शकमान 6 तास प्रशशक्षण दे ण्यात येईल.

3. प्रशशक्षण सुरु झाल्यानंतर उमेदवारांस प्रशशक्षणास र्ैरहजर राहता येणार नाही अथवा प्रशशक्षण मध्येिं
सोडू न जाता येणार नाही.
4. प्रशशक्षण अभ्यासक्रमािंे घटक, कालावधी व प्रवेश क्षमतेबाबतिंे सवय अशधकार सारथी संस्थेकडे राखीव
असतील.
5. प्रशशक्षणासाठी प्रथम येणाऱयांना प्राधान्य दे ण्यात येईल. (First Come – First Serve).
6. प्रशशक्षणासाठी उमेदवार शनवडीिंे अंशतम अशधकार मा. र्व्यवस्थापकीय संिंालक, सारथी पुणे यांना
असतील.
7. उमेदवाराने आपली आवड पाहू न प्रशशक्षण कोसय शनवडावा. तसेिं उमेदवाराने ऑनलाईन अजय करताना
आपली आवड पाहू न कोणतयाही तीन प्रशशक्षणाकशरता प्राधान्यक्रम दे ण्यात यावा.
8. पुणे व चपपरी चिंिंवड मनपा हद्दीच्या बाहे र तसेिं तालुका स्तरावर नर्रपाशलका क्षेत्राच्या बाहे र
राहणाऱया उमेदवारांना SARTHI Lodging Allowance @ Rs. 300/Day दे ण्यात येईल. तयासाठी
उमेदवारांिंी शकमान 90% उपस्स्थती अशनवायय आहे .
9. सवय उमेदवारांना प्रशशक्षण स्थळी पोहोिंण्यासाठी व एकवेळ नाष्ट्टा करण्यासाठी SARTHI Day
Boarding Allowance @ Rs. 75/Day दे ण्यात येईल. तयासाठी उमेदवारांिंी शकमान 90% उपस्स्थती
अशनवायय आहे .

ऑनलाईन अजय करण्याची अंवतम तारीख :- 28/02/2021

ऑनलाईन अजय करण्यासािी नलक:https://forms.gle/Q6yanqWEUGU9x4s39

श्री. अशोक काकडे (भा.प्र.से.)
व्यिस्थापकीय संचालक,
छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रवशक्षण ि
मानि विकास संस्था (सारथी), पुणे

