
The program details are as follows: 

Job Fair for Persons with Disabilities 

Date of Job Fair: 20th May 2022, Friday 

Venue:  Bal Kalyan Sanstha Pune, near Raj Bhavan, 
Ganesh Khind Road, Pune:411007. 

 

 
 

 



 

Education criteria of participants (Candidates):  

 

Below 10th / 10th / 12th pass, ITI, Diploma, Graduates, 
and Post Graduates 
 

Age of Candidates: 18-35 
 

Candidates are required to carry a Xerox/photocopy 
of the following documents: 
 

-Aadhar card 
-Disability Certificate 
-Education mark sheet 
-Ration card/Voter card 
-Photo 
-Resume/CV/Biodata 
 
Candidates registration form : 

https://forms.gle/zcarfZ3f6zTgUVxW6 

Contact Persons:  

Manasvi -9082803687, manasvi@youth4jobs.org 

Ashish-  9347412594, pe.pune@youth4jobs.org 
 

 

 



पु यनगरीत िद यागं य त साठी रोजगार मेळा याचे आयोजन 

 स या येक नोकरीइ छुक उमेदवार उपजीिवकेच ेसाधन िमळिव या या आटोकाट य नात अस याचे 

िदसून येते.   अशा उमेदवारांना नोकरी या िविवध संधी उपल ध क न दे यासाठी िज हा कौश य िवकास, 

रोजगार व उ ोजकता मागदशन क , 481, रा ता पेठ, पुणे-11 हे काय लय नेहमीच अ ेसर व य नशील 

असते.   

 याच अनुषंगाने Youth4Jobs (युथ फॉर जॉ स) या सामािजक सं थेमाफत, “फ त िद यांग बेरोजगार 

उमेदवारांसाठी रोजगार मेळावा” हा काय म शु वार, िदनाकं : 20 मे, 2022 रोजी -- बाल क याण सं था, 

राज भवन जवळ, गणेश खड रोड, पणेु - 411 007 येथे सकाळी - 09.00 ते 05.00 या वळेेत -- आयोिजत 

कर यात आलेला असून, यास िज हा कौश य िवकास रोजगार व उ ोजकता मागदशन क , पणेु - 11 या 

काय लयामाफत सहकाय कर यात येत आहे.   

 या रोजगार मेळा यासाठी मॅ युफॅ चर ग (उ पादन), िरटेल, बीपीओ, आयटी, जे स ॲ ड वलेरी (र ने 

आिण दािगने), हॉ पटॅिलटी, दूरसंचार यांसार या े ातील 20 पे ा अिधक नामवतं उ ोजक, यां याकडील  

वगेवगे या िर तपदांसह सहभाग न दिवणार आहेत.   ही सव िर तपदे फ    िद यांग उमेदवारांमधून भरली 

जाणार असून, या  उमेदवारांचे िश ण इ. 10 वी पे ा कमी, 10 वी, 12 वी, पदवीधर, पद यु र पदवीधर (पो ट 

ॅ युएट), आय.टी.आय., िड लोमा इ. झालेले असेल, अशा िद यांग उमेदवारांना या मेळा या ारे नोकरीची 

उ म संधी िमळणार आहे.   

या तव वरील माणे पा ता धारण करणा-या नोकरीइ छुक िद यांग उमेदवारांनी 

https://forms.gle/zcarfZ3f6zTgUVxW6 या लक ारे आपली न दणी करावी.   तसेच आपले आधार काड, 

िद यांग माणप , शै िणक कागदप े, रेशन काड/मतदान ओळखप , फोटो आिण आपला अज 

(िर युमे/सी ही/बायोडाटा) यांसह शु वार, िद. 20 मे, 2022 रोजी मेळा या या िठकाणी उप थत राहाव ेव या 

संधीचा अव य लाभ यावा.  आव यकता भास यास सं थेचे संपक अिधकारी - Manasvi -

9082803687,  Ashish-  9347412594 यांचेशी संपक साधावा, असे आवाहन ीमती किवता ह. जावळे, 

सहायक आयु त, कौश य िवकास, रोजगार व उ ोजकता, पणेु यांनी केले आहे. 

 

(किवता ह. जावळे) 

सहायक आयु त, 

कौश य िवकास, रोजगार व उ ोजकता, पुणे 
 


