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अनसुशूित जातीच्या यवुक व यवुतींसाठी बकँ(IBPS), शिशपक वर्गीय पदांसाठी स्पधा 
परीक्षा पवूव तयारीसाठी प्रशशक्षण संस्थांिी नोंदणी(Empanelment) व शनवड  

 

     र्ॉ. बाबासाहेब आंबेर्कर संशोधन व प्रजशक्षण संस्था (बार्टी), पणेु यांचे वतीने अनसुजूचत िातीतील व्यक्तींना योग्य प्रमाणात 
लाभ पोहचजवण्यासाठी तयांचा शैक्षजणक असा सवांगीण जवकास होण्यासाठी जवहीत अर्टी व शतीच्या अधीन राहून अनसुजूचत िातीमधील 
यवुक व यवुतींसाठी बकँ (IBPS), जलजपक वगीय पदांसाठी स्पधा परीक्षा पवूड तयारीसाठी तीन मजहने कालावधीचे प्रजशक्षण (कोचचग) 
देण्याचा उपक्रम अशासकीय/खािगी संस्थामार्ड त राबजवण्यासाठी प्रजशक्षण संस्थांची नोंदणी (Empanelment) व जनवर् करणेसाठी अिड 
मागजवण्यात येत  आहेत. 

सदर कोचचग कायडक्रम महाराष्ट्रातील खाली नमदु केलेल्या जिल्हा मखु्यालयाच्या जठकाणी राबजवण्यासाठी कोचचग देणा-या 
सावडिजनक जवश्वस्त अजधजनयम, 1950 व संस्था नोंदणी अजधजनयम, नसुार पंिीबद्ध असलेल्या संस्थांची नोंदणी (Empanelment) व 
जनवर् करण्यासाठी जनजवदा मागजवण्यात येत आहेत. 

मुंबई उपनर्गर बीड 

1) जनजवदा र्ॉमड व जनजवदेच्या अर्टी व शती, बार्टी, पणेु कायालयामध्ये शासकीय कामकािाच्या जदवशी जदनांक. 30/08/2016 
ते 15/09/2016 पयंत सकाळी 11.00 ते  सायंकाळी 5.00 वािेपयंत उपलब्ध होऊ शकेल चकवा संस्थेच्या Website : 
http//:barti.maharashtra.gov.in >Notice Board > Sanstha Empanelment > Aug.2016 या वेब साईर्टवरून 
र्ाऊनलोर् करता येईल. 

2) जनजवदा र्ॉमडची चकमत रु.2000/- ठेवण्यात आली आहे. वेबसाईर्टवरून जनजवदा र्ॉमड र्ाऊनलोर् केल्यास तांजिक कागद 
पिाबरोबर रु.2000/- धनाकषड (Demand Draft) िोर्णे बंधनकारक राहील. चकवा कायालयीन वेळेत (शासकीय सटु्टया 
वगळून) रु.2000/- रोख रक्कम भरल्यास जनजवदा र्ॉमड उपलब्ध करून देण्यात येईल.  

3) बार्टी, पणेु  या कायालयात जनजवदा पोहोचण्याची अंजतम मदुत जदनांक. 16/09/2016  रोिी दपुारी 2.00 वािेपयंत राहील. 
तयानंतर येणा-या जनजवदा स्वीकारण्यात येणार नाहीत. (प्रतयेक जिल्हयासाठी स्वतंि जनजवदा सादर करणे बंधनकारक राहील.) 

4) जनजवदा जदनांक. 16/09/2016  सायंकाळी 4.00 वािता उघर्ण्यात येतील. 
5) जनजवदा सादर करण्यास जवलंब झाल्यास हे कायालय िबाबदार राहणार नाही. 
6) जनजवदा पोष्ट्र्टाद्वारे  मदुतीनंतर प्राप्त झाल्यास अशा जनजवदेचा जवचार करण्यात येणार नाही. तयासाठी हे कायालय िबाबदार 

राहणार नाही. 
7) कोणतीही जनजवदा स्वीकारणे अथवा नाकारणे याबाबतचा हक्क महासंचालक, बार्टी, पणेु यांनी राखनू ठेवला आहे. 

अजव सादर करण्यािी अंशतम तारीख – 16 सप्र्टेंबर, 2016  

 

पाहत रहा- Website : http//:barti.maharashtra.gov.in >Notice Board > Sanstha Empanelment > Aug.2016   
 
                  

Advt/  30 /  08  /2016        महासंिािक, बार्टी. 
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अर्टी व शती 

शासनाच्या अनसुजूचत िाती जवषयक कल्याणकारी धोरणांचा अनसुजूचत िातीतील व्यक्तींना योग्य 
प्रमाणात लाभ पोहचजवण्यासाठी तयांचा शैक्षाजणक जवकास होण्यासाठी शासन स्तरावर जवजवध योिना राबजवण्यात 
येतात. अनसुजूचत िातीच्या उमेदवारांकजरता स्पधातमक परीक्षेसाठी महाराष्ट्र राज्यातील संबंजधत जिल्हयांमध्ये 
स्पधा पजरक्षा मागडदशडन कें दे्र सरुू करण्यास खालील जवहीत अर्टी व शतीच्या अधीन राहून शासनाने मान्यता जदली 
आहे. 

र्ॉ. बाबासाहेब आंबेर्कर संशोधन व प्रजशक्षण संस्था (बार्टी), पणेु यांच्या करू्न अनसुजूचत िातीच्या 
यवुक व यवुतींसाठी बकँ, रेल्वे व एल.आय.सी. इ. जलजपक वगीय पदांच्या स्पधा पजरक्षेची पवूडतयारी करुन 
घेण्यासाठी तीन मजहने कालावधीचे प्रजशक्षण (कोचचग) देण्याचा उपक्रम अशासकीय / खािगी संस्थामार्ड त 
राबजवण्यात येणार आहे. 

अशासकीय / खािगी संस्थांची नोंदणी व जनवर् करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यातील संबंजधत जिल्हयात 
िाजहरात जदलेली आहे. 

प्रशशक्षण संस्थांिी नोंदणी व शनवडीसाठी पात्रता:- 

1. प्रजशक्षण संस्था सावडिजनक जवश्वस्त अजधजनयम 1950 व संस्था नोंदणी अजधजनयम नसुार पंिीबंध 
असावी. 

2. प्रजशक्षण संस्थेकरे् आवश्यक प्रमाणात पणूडकाजलक चकवा अंशकाजलक अनभुवी तज्ञ प्रजशक्षक वगड 
असणे आवश्यक आहे. 

3. 3 मजहने कालावधीसाठी प्रजशक्षण कें द्रावर 50 जवद्यार्थ्यांच्या एका बचॅला प्रजशक्षण देण्यात येईल. 
4. प्रजशक्षण संस्थेकरे् प्रजशक्षणासाठी असणारी िागा स्वत:च्या मालकीची / भार्याची असणे बंधनकारक 

राजहल. 
5. प्रजशक्षण संस्थेचा अनभुव तसेच संस्थेत प्रजशक्षण देणाऱ्या जशक्षकांचे / व्याख्याते यांचे शैक्षाजणक अहडता 

व अनभुव इ. बाबत योग्य तो जनकष मा. महासंचालक, बार्टी, हे ठरवतील व तयांचा जनणडय अंजतम राजहल. 
6. प्रजशक्षण संस्थेकरे् प्रजशक्षणासाठी वगड / खोल्या, (50 जवद्यार्थ्यांसाठी बसण्याची व्यवस्था र्र्ननचरसह), 

प्रजशक्षण साजहतय, गं्रथालय, वाचनालय, जपण्याचे पाणी, स्वच्छतागहृ, जविेची सोय व प्रजशक्षण कें द्रामध्ये 
परेुशी हवा येण्यासाठी इमारतीला दारे-जखर्क्या स्वत:च्या मालकीचा / भार्याच्या इमारतीमध्ये असणे 

mailto:directorbarti@gmail.com


आवश्यक आहे. प्रजशक्षण हॉल 30 X 20, गं्रथालय 20 X 10, वाचनालय 10 X 15, कायालय 15 X 
10, स्वच्छतागहृ 15 X 15 (मलुांसाठी व मलुींसाठी स्वतंि स्वच्छतागहृ असणे आवश्यक आहे.) 
याप्रमाणे साधारणत: िागेचे कमीत कमी क्षेिर्ळ (चौरस रू्र्टामध्ये) असणे आवश्यक आहे.  

7. प्रजशक्षण कें द्राच्या इमारतीचे भारे् देखभाल व दरुुस्ती, जमळकत कर इतयादीचा खचड प्रजशक्षण संस्थेने 
करावयाचा आहे. 

8. कोचचगमध्ये समाजवष्ट्र्ट करावयाचे जवषय:- 

अ.क्र शवषय 

1 Reasoning 

2 Numerical Ability 

3 GeneralAwareness 

4 English Language  

5 Computer Knowledge 
 

9. प्रजशक्षण कें द्र चालक संस्थेने दररोि जवद्यार्थ्यांची/व्याख्याते यांची उपस्स्थती बायोमरॅीक मजशनवर नोंद 
ठेवणे आवश्यक आहे. 

10. ज्या संस्थेचे / र्मडचे नाव काळया यादीत आहे तया चकवा तयांच्या चालकांचा कोणतयाही नातेवाईकास 
काम देण्यात येणार नाही. 

11. नोंदणी व जनवर् केलेल्या संस्थेस र्ॉ. बाबासाहेब आंबेर्कर संशोधन व प्रजशक्षण संस्था, पणेु यांच्या 
बरोबर रु. 500 च्या स्र्टपँ पेपरवर लेखी करार करावा लागेल. 

ब) अजािा नमनुा:- 

1) संबंजधत संस्थेने प्रजशक्षणासाठी जनवर् झालेल्या उमेदवारांचे नावे, पते्त व तयांचे र्ोर्टो र्ॉ. बाबासाहेब आंबेर्कर 
संशोधन व प्रजशक्षण संस्था बार्टी, पणेु यांचेकरे् सादर करणे आवश्यक आहे. 

2) प्रजशक्षण देणाऱ्या तज्ञ व्यक्तींची / व्याख्याते यांची यादी बायोरे्र्टासह अिासोबत िोर्ावी लागेल. 

3) प्रजशक्षण कें द्र जिल्हा मखु्यालयाच्या जठकाणी सरुु करावयाचे आहे.मखु्यालयाचे नाव संस्थेने जनवेदेमध्ये 
स्पष्ट्र्टपणे नमदु करणे आवश्यक आहे. (जिल्हा मखु्यालयापासनू 10 जकमीच्या आत प्रजशक्षण कें द्र असणे 
आवश्यक आहे.) 



4) प्रजशक्षण कें द्र चाल ुकरण्याकजरता उपलब्ध वगड खोल्यांची संख्या, तयांचा आकार यांची माजहती व मंिरु नकाशा 
अिड  जनजवदे सोबत िोर्ावे लागेल. 

5) जनजवदाधारकाने तयांचा अिड भरुन पाकीर्टावर "स्पधा पशरक्षा कोचिर्ग कें द्रासाठी" अिड असे ठळक अक्षरात 
जलहून खालीलप्रमाणे अिड सादर करावा.  यामध्ये अिड र्ॉमड अ व तयासोबत आवश्यक ती प्रमाणपिे / कागदपिे 
िोर्ावीत. 

6) अिड स्वीकारण्याचे, उघर्ण्याच्या तारखेमध्ये, वेळेमध्ये बदल करण्याचे तसेच कोणताही अिड कोणतेही कारण 
न दाखजवता अंशत: चकवा पणूडत: मंिरू करण्याचे अजधकार चकवा नामंिरू करण्याचे अजधकार महासंचालक, बार्टी 
यांनी राखनू ठेवले आहेत. 

7) अिातील प्रतयेक पानावर जनजवदाधारकाची स्वाक्षरी व जशक्का असणे आवश्यक आहे. 

8) या संस्थेतरे् प्रजशक्षण कें द्रास आदेश देण्यापवूी महासंचालक, बार्टी अथवा तयांनी प्राजधकृत केलेले अजधकारी 
संबंजधत संस्थेस भेर्ट देऊन तयांनी अिामध्ये नमदु केलेली माजहती बरोबर व वस्तजुनष्ट्ठ असल्याची खािी करतील 
आजण तयांचा अहवाल समाधानकारक आल्यानंतरच व इतर बाबी योग्य असल्यास संस्थेची नोंदणी केली िाईल. 

क) प्रशशक्षण (Coaching) बाबत संशक्षप्त माशहती:- 

1) प्रजशक्षण कायडक्रमाची योिना प्रथम: 3 मजहन्यासाठी असेल, तयामध्ये प्रतयेक कें द्रामध्ये एक बचॅ 50 जवद्यार्थ्यांची 
राहील. म्हणिेच एका कें द्रामध्ये 3 मजहन्यासाठी समुारे 50 प्रजशक्षणाथींना चकवा महासंचालक, बार्टी यांनी जनधाजरत 
केलेल्या उमेदवारांना प्रजशक्षण दयावे लागेल. प्रजशक्षणाच्या बचेॅस व जवद्यार्थ्यां संख्या वाढजवण्याचे चकवा कमी 
करण्याचे अजधकार महासंचालक, बार्टी यांना राहतील. 

2) उपरोक्त पजरच्छेदात [ब-(3)] नमदु केल्याप्रमाणे जिल्हा मखु्यालयाच्या जठकाणी प्रजशक्षण कें द्र सरुू करण्यात 
येईल. 

3) संस्थेचे मागील दोन वषाचे झालेले लेखापजरक्षण (सदर लेखा पजरक्षण अहवालात  गंभीर स्वरुपाचे आक्षेप 
नसावेत.) अिासोबत अहवाल िोर्णे आवश्यक आहे. 

4) बकँ, रेल्वे, एल.आय.सी व इतर ततसम स्पधा पजरक्षांकजरता पाि उमेदवारांकरु्न अिड मागवनु तयांची सामाईक 
प्रवेश पजरक्षा घेऊन पाि उमेदवारांची गणुवते्तनसुार व जवजहत केलेल्या अर्टी व शतीनसुार बार्टी, पणेु जनवर् करील. 
जनवर् प्रजक्रयेमध्ये संस्थेचा सहभाग असेल. (तथाजप यासाठी आवश्यक तो िाजहरातीचा खचड र्ॉ. बाबासाहेब 
आंबेर्कर संशोधन व प्रजशक्षण संस्थेमार्ड त केला िाईल.) 

5) या संस्थेचे महासंचालक चकवा तयांनी प्राजधकृत केलेले अजधकारी वेळोवेळी पाहणी करतील व तयाबाबतचा 
अहवाल  महासंचालक यांना सादर करतील. 



6) संस्थेच्या कामावर सजनयंिण ठेवणे, मलु्यमापन करणे व लेखापजरक्षणाबाबतची कायडवाही करणे इ.बाबींचे 
अजधकार महासंचालक, बार्टी, पणेु यांचेकरे् राहतील. 

7) जनजवदाधारकाच्या संस्थेच्या अध्यायन कें द्रामध्ये काही अर्चणी जनमाण झाल्यास, चकवा प्रजशक्षणाच्या कायात 
अजनयजमतता आढळुन आल्यास चकवा संस्था अयोग्य आहे असे आढळल्यास संस्थेचे प्रजशक्षण कें द्र बंद 
करण्याचा अजधकार महासंचालक, र्ॉ. बाबासाहेब आंबेर्कर संशोधन व प्रजशक्षण संस्थेने राखनु ठेवला आहे. 

8) उमेदवारांची जनवर् खालील जनकषांच्या आधारे केली िाईल. 

 सदरील प्रजशक्षण हे महाराष्ट्र राज्याचे रजहवासी असलेले अनसुजूचत िातीच्या जवद्यार्थ्यांना देण्यात येईल. 
 30% िागा अनसुजूचत िातीच्या मजहला उमेदवारासाठी राखीव असतील. 
 शासजकय धोरणाप्रमाणे 3 % िागा अनसुजूचत िातीच्या जदव्यांग असलेल्या व्यक्ती (Person With 

Disability) साठी राखीव राहील. 
 बकँ (IBPS), रेल्वे, एल.आय.सी इ. जलजपक वगीय पदाच्या सेवाभरतीसाठी मंर्ळामार्ड त आयोजित 

करण्यात येणाऱ्या जलपीक पजरक्षांसाठी जवजहत केलेल्या इतर सवड अहडता उमेदवाराकरे् असणे अजनवायड 
आहे. 

 या प्रजशक्षणाचा लाभ उमेदवारांना एकादच घेता येईल. 
 या प्रजशक्षणाचा लाभ र्क्त प्रजशक्षणापरुता असेल. 

9) पजरस्स्थतीनसुार योग्य तया नवीन अर्टी करारनाम्यामध्ये समाजवष्ट्र्ट करण्याचे अथवा तयानंतर एखाद्या जनयमात 
रे्रर्ार करण्याचा अथवा पणूडपणे वगळण्याचा संपणूड अजधकार महासंचालक बार्टी यांनी राखनू ठेवला आहे. 

10) अिड आजण तयाबाबतच्या अर्टी व जनयम यांचा अथड लावण्याचा संपणूड अजधकार या कायालयास राहील आजण 
महासंचालक, बार्टी, पणेु यांचा जनणडय अंजतम राहील. 
 

 

 

महासंिािक, 
र्ॉ. बाबासाहेब आंबेर्कर संशोधन 

व प्रजशक्षण संस्था, पणेु 
 

 
 
 
 



डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था, पणेु 
28, क्वीन्सस र्गाडवन, पणेु -411 001. 

Website : http//:barti.maharashtra.gov.in   ई-मेि directorbarti@gmail.com 

बकँ, रेल्वे, एि.आय.सी. इ. शिपीक वर्गीय स्पधा पशरके्षकरीता मार्गवदशवन करण्याकरीता संस्थांिी 
नोंदणी (Empanelment)करण्याकरीता अजव  

अजव फॉमव- अ 

(साक्षांशकत प्रती जोडणे आवश्यक आहे.) 
अ.क्र शवषय माशहती पषृ्ठ क्रमांक 

1 जनजवदा भरणाऱ्या संस्थेचे संपणूड नांव   

2 जनजवदा भरणाऱ्या संस्थेचे संपणूड पत्ता   

3 दरूध्वनी क्रमांक   

4 मोबाईल क्रमांक   

5 ई-मेल आय र्ी   

6 संस्थेचा नोंदणी क्रमांक,  प्रमाणपिासह   

7 संस्थेचा सेल्स र्टकॅ्स नंबर/व्हरॅ्ट नंबर   

8 संस्थेने मागील तीन वषात आयकर भरला आहे 
काय? असल्यास तयाबाबतचे आयकर जववरणपि 
सादर करावेत. 

  

9 संस्थेचे खाते असलेल्या बकेँचे नाव व पत्ता (एका 
पेक्षा िास्त बकँात खाती असल्यास तयांचाही तपशील 
द्यावा.) 

  

10 संस्थेने बकँांमध्ये काढलेल्या खातयांचा प्रकार व 
तयांचे क्रमांक (पासबकुाची / जकमान सहा 
मजहन्याच्या व्यवहाराची झेरॉक्स चकवा सहा 
मजहन्यांचे स्रे्टर्टमेर्ट िोर्णे आवश्यक) मागील 3 
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वषाचा लेखापरीक्षणाचा अहवाल (Audit 
Report) िोर्ावा. 

11 संस्थेची बकँ खाती कोणाच्या नावावर आहेत 
तयांची नावे व पते्त 

  

12 संस्थेने बकँांकरु्न किड घेतले असल्यास तया 
बकँांची नावे व किाची रक्क्म व किड काढण्याचे 
कारण नमदू करावे. 

  

13 संस्थेच्या नावाचे रु.50,000/- हिार एवढ्या 
रक्कमेचे राष्ट्रीकृत बकँचे निीकच्या कालावधीचे 
हैजसयत प्रमाणपि सादर करणे आवश्यक आहे. 

  

14 अिासोबत जवजहत हमीपि सोबत िोर्ावे. 

(हमीपि नमनुा िोर्ला आहे) 

  

15 संस्थेस बकँ, रेल्वे, एल.आय.सी.इ. जलपीक वगीय 
भरतीपवुड प्रजशक्षणाचा शक्यतो अनभुव असावा. 

  

16 संस्थेमधील तज्ञ व्यक्तींची (Resource Person) 
संख्या व तयांची नावे (तयांचा बायोरे्र्टा सोबत िोर्णे 
आवश्यक) 

  

17 अशा प्रकारच्या प्रजशक्षणाकरीता इतर जठकाणी 
भाग घेतला असल्यास तयासंबंधीची माजहती द्यावी. 

  

18 प्रजशक्षण कें द्र ज्या जिल्हा मखु्यालयाच्या जठकाणी 
सरुु करणार आहे तया जठकाणाचे नाव, पते्त व 
प्रजशक्षण केद्रांचा संपणूड पत्ता द्यावा. 

  

19 इमारत भाड्याची आहे की, स्वत:ची(स्वत:ची 
असल्यास परुाव ेिोर्ाव े/ भाड्याची असल्यास जलव्ह 
लायन्सस करारनामा िोर्ावा.) 

  



20 इमारतीमध्ये असलेल्या खोल्यांची संख्या व तयांचे 
अंदािे क्षेिर्ळ, इमारतीचा मंिरु नकाशा  सोबत 
िोर्ावा. प्रजशक्षण हॉल 30 X 20, गं्रथालय 20 X 
10, वाचनालय 10 X 15, कायालय 15 X 10, 
स्वच्छतागहृ 15 X 15 (मलुांसाठी व मलुींसाठी 
स्वतंि स्वच्छतागहृ असणे आवश्यक आहे.) 
याप्रमाणे िागेचे कमीत कमी क्षेिर्ळ (चौरस 
रू्र्टामध्ये) असणे आवश्यक असणे बंधनकारक 
राहील. 

  

21 वगड खोल्यांमध्ये वायजुविन प्रजक्रया होते काय?   

22 इमारतीमध्ये परेुशी दारे, जखर्क्या, जवद्यतु 
व्यवस्था, पंखे, र्ळा, खचु्या, रे्टबल इ. साजहतय 
ससु्स्थतीत आहे काय?(बाबजनहाय माजहती स्वतंि 
िोर्ावी) 

  

23 मजहला व परुुषांकरीता स्वतंि स्वच्छता गहृाची 
सोय आहे काय? ?(बाबजनहाय माजहती द्यावी) 

  

24 गं्रथालयाची सजुवधा आहे काय?   

25 गं्रथालयातील पसु्तकांची, माजसके, वतडमान पिे 
यांची संख्या नमदु करावी. 

  

26 इमारतीमध्ये स्वच्छ जपण्याच्या पाण्याची सोय आहे 
काय? ?(तपशीलवार माजहती द्यावी) 

  

27 प्रजशक्षण देणाऱ्या प्रजशक्षकांव्यस्क्तजरक्त अन्य 
कमडचाऱ्यांची संख्या (तयांची नावे व पदनामे सोबत 
स्वतंिपणे देणे आवश्यक) 

  

28 प्रजशक्षण कें द्रामध्ये दरूदशडन संच, संगणक, 
प्रोिेक्र्टर, झेरॉक्स, दकृश्राव्यमाध्यमे इ. 
सजुवधाबाबतची माजहती द्यावी. 

  



29 सध्या कोणतया अभ्यासक्रमाचे प्रजशक्षण वगड सरुू 
आहेत तयांची माजहती  

(तयाची यादी सोबत िोर्णे आवश्यक आहे.) 

  

30 मागदशडन कें द्रा व्यजतजरक्त इतर शैक्षजणक 
कायडक्रमाबाबतची माजहती. 

  

31 मागडदशडन कें द्राचे र्ोर्टोग्रार्स  

(सोबत िोर्णे आवश्यक आहे.) 

  

32 मागडदशडन कें द्राचे स्व्हर्ीओ शचुर्टग करुन पाच ते 
दहा जमजनर्टांची जर्ल्मची सी.र्ी.  

(सोबत िोर्णे आवश्यक आहे.) 

  

 

स्थळ:-         अजवदारांिे नांव:- 

शदनांक:-       संस्थेिे नाव व शशक्का:- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



हमीपत्र 

 

 मी श्री/श्रीमती………………………………………………………….. हुद्या (संस्थेतील पद नमदु 

करावे)………………………………………. असे हमीपि जलहुन देतो/देते की, या अिात नमदु करण्यात आलेली सवड 

माजहती खरी व बरोबर आहे.तसेच अिासोबत िोर्लेल्या अर्टी व शती मी पणुडपणे वाचल्या असनू तया मला मान्य 

आहेत. 

 

 

शदनांक:- 

वेळ:-  

शठकाण:- 

      अजवदारािी सही 

      नांव:- श्री/श्रीमती 

      पत्ता:- 

 

      संस्थेिे नाव/शशक्का:- 

 

 

 

 

 

 


