
 

  

डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था (बार्टी), पणेु 
28, क्वीन्स गार्डन, कॅम्प पणेु. -411 001. 

(सामाजिक न्याय व जवशेष सहाय्य जवभागाांतगडत महाराष्ट्र शासनाची स्वायत्त सांस्था ) 
 

Website : http//:barti.maharashtra.gov.in 
 

            पोलीस व शिलीर्टरी भरती स्पधा पशरके्षच्या पवूवतयारी कशरता अनसुशूित जातीच्या शवद्यार्थ्यांकडून  शन:शुल्क 
अशनवासी प्रशशक्षण (कोचिग) साठी अजव िागशवण्यात येत आहे 

 

र्ॉ. बाबासाहेब आांबेर्कर सांशोधन व प्रजशक्षण सांस्था, पणेु मार्ड त महाराष्ट्रातील अनसुजूचत िातीच्या जवद्यार्थ्यांसाठी पोलीस व जमलीटरी भरतीतील 
नोकरीच्या संधी व त्याच बरोबर सेक्यरुरटी सर्व्हिसेस व तत्सम नोकऱयांच्या संधी प्राप्त िोण्याकरीता घेतल्या जाणाऱया स्पधा पजरक्षाांच्या पवूडतयारी कजरता जन:शलु्क 
अजनवासी प्रजशक्षण (कोचचग) खालील नमदू केलेल्या प्रजशक्षण कें द्ाांच्या माध्यमातनू राबजवण्यात येणार आहे. यामध्ये लेखी परीक्षा व शारीरीक चाचणी यांचे प्ररशक्षण 
िोईल. अन.ु जाती मधील इच्छूक व पात्र उमेदवाराांनी सांबांजधत जिल्यातील कें द्ाशी सांपकड  साधनू त्या कें द्ाकरे् अिड करावा. 

 
                पात्र यवुक-यवुतींना https://barti.maharashtra.gov.in या वेब साईटवरून ‘Notice Board’ च्या सदराखाली पोलीस व जमलीटरी भरती चलकवरून 
अिड र्ाऊन लोर् करून चकवा खालील नमदु प्रजशक्षण कें द्ाच्या कायालयातनू प्राप्त करून, खालील पैकी ज्या जठकाणी त्याांना प्रजशक्षण घ्यावयाचे आहे, त्या कें द्ावर 
जद. 09/12/2021 पयंत पजरपणूड भरलेला अिड कागद पत्राांसह सादर करावा. 
 

अ.क्र. शजल्हा प्रशशक्षण संस्थेिे नाव / पत्ता / दरूध्वनी क्रिांक 

1 अकोला 
बोधीसत्व  र्ाऊां न्रे्शन, हषड सांकुल 4 था मिला, R.L.T. कॉलेि समोर सीवील लाइन रोर्, अकोला  
मोबाईल क्र. 9309257109 / 9850509327 

2 औरांगाबाद नालांदा बहुउदे्दशीय सेवाभावी सांस्था, एन.ए.पटेल कॉम्पलेक्स, रेणकुा माता मांजदरािवळ, सातारा पजरसर, बीर् 
बायपास रोर्, औरांगाबाद. मोबाईल क्र. 9421320548 / 02402653747 

3 औरांगाबाद 
सांबोधी अकादमी सांचजलत स्पधा परीक्षा प्रजशक्षण कें द्, जतसरा मिला, जनमाण भारती जसटी सेंटर, शासकीय 
ग्रांथालयासमोर, जनराला बािार औरांगाबाद. मोबाईल क्र. 9175663341 / 9545552902 

4 अमरावती िनाई ग्राजमण बहुउदे्दशीय जशक्षण सांस्था, 3/2 व ांदावन जबल्र्ींग योग भवन समोर शामनगर अमरावती 
मोबाईल क्र. 9766363621 / 7559201204 

5 बीर् 
सम्राट प्रजतष्ट्ठान उमरद खालसा सांचजलत छत्रपती रािषी शाहु स्पधा पजरक्षा मागडदशडन केद्ां, स. मा. गगे 
वाचनालय कॅनल रोर् यशवांतराव चव्हाण  नाटयग हिवळ तुळिाई  चौक, बीर् मोबाईल क्र. 9960253461 / 
9588467377 / 9970221823 

6 भांर्ारा ए.ई.िी. अकॅर्मी, साई मांदीर रोर्, रांगारी दवाखान्यािवळ, भांर्ारा. मोबाईल क्र. 9579297744 

7 बलुढाना 
आई स्वयांरोिगार सेवा सहकारी सांस्था, जििाई का ाँगे्रस नगर, िनु्या पाण्याच्या टाकी िवळ, सुांदर खेर् पजरसर, 
बलुढाना-443001 मोबाईल क्र. 8983644574 / 7796197796 

8 चांद्परु 
यकु्ती मल्टीपरपि सोसायटी, ब्राईट इांग्ललश स्कुल, आांबेकर ले- आऊट, पाण्याच्या टाकीिवळ, चोर जखर्की, 
चांद्परु मोबाईल क्र. 9422141309 / 9156194605 / 8390419305 

9 धळेु बहुिन जहताय एज्यकेुशन रस्ट धुळे,  स्पधा परीक्षा मागडदशडन कें द्ा, िोशाबा प्रोरे्सेर कॉलनी रोर्, चांदन नगर, 
देवपरू, धळेु मोबाईल क्र. 9860113078 / 9422288741 

10 गर्जचरोली 
भारतीय सामाजिक बहुउदे्दशीय जवकास सांस्था, दातारकर हाऊस, राधे जबल्र्ींग िवळ, चामोशी रोर्, ता.जि. 
गर्जचरोली. मोबाईल क्र. 9767153810/ 8668703362 / 9511674985 

11 चहगोली उदयलक्ष्मी चजॅरटेबल रस्ट, संचरलत उदयलक्ष्मी स्पधा प्ररशक्षण कें द्र, चहगोली रेल्वे स्टेशन रोर्, बरे्रा 
कॉम्प्लेक्स िवळ ता. जि. चहगोली मोबाईल क्र. 7479727777 / 8421885555 

12 चहगोली भरारी बहु उदे्दशीय सेवाभावी सांस्था,  द्वारा ज्ञान प्रबोजधनी स्पधा परीक्षा प्रजशक्षण कें द्, सावके सराांची इमारत, 
अकोला बायपास रोर्, चहगोली. मोबाईल क्र. 9765852574 / 9699124152 

13 चहगोली 
सांबोधी अकादमी सांचजलत स्पधा परीक्षा प्रजशक्षण कें द्, c/o रश्मी देशमखु, जििामाता नगर, आदशड 
महाजवद्यालयािवळ, चहगोली मोबाईल क्र. 7020111196 / 9404736892 

14 िालना नालांदा बहुउदे्दशीय सेवाभावी सांस्था, प्लॉट नां 61, पागारकर नगर, अांबररोर्, िालना 
मोबाईल क्र. 9049314444 / 9422200143 

15 मुांबई सम्यक जनवास सेवाभावी सांस्था, यशवांत सदन, पजहला मिला, हॉल एर् 5 व 6, चहदमाता जसनेमािवळ 
गोचवदिी केनी मागड, नायगाांव, दादर (पवूड) मुांबई. मोबाईल क्र. 9892810667 / 9137306648 

16 नागपरू 
सम्यक जनवास सेवाभावी सांस्था, सधुा रािजनवास प्लॉट क्रां  1070, वैशाली नगर, नागपरु उत्तर 44017 
मोबाईल क्र.  7218767625/ 9503190703/ 9833280531 

17 नागपरु यकु्ती मल्टीपपडि सोसायटी, तजनष्ट्क नजसंग स्कूल, भगवान नगर, नागपरू   
मोबाईल क्र. 9503528736 / 9518744933 / 7387173118 
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18 नाजशक 
भरारी बहु उदे्दशीय सेवाभावी सांस्था, N-9, H-3 1/1, राम कुऱ्हे सराांचे घर (साई क पा क्लासेस) हरेश्वर 
मांजदरािवळ, महाराणा प्रताप चौक, जसर्को नाजशक मोबाईल क्र. 9765852574/ 8698801078/ 
9503455149. 

19 नाजशक प्रबोधन बहुउदे्दशीय सांस्था, सांचजलत स्पेक्रम अकॅर्मी, दसुरा मिला, वर्नगरे भवन,  सकड ल जसनेमा समोर, 
अशोक स्तांभािवळ, नाजशक. मोबाईल क्र. 0253 2318894 / 9225129681 

20 उस्मानाबाद 
र्ॉ. बाबासाहेब आांबेर्कर बहुउदे्दशीय सेवाभावी सांस्था, व्हिजन कररअर ॲकडमी, सेंरल जबल्र्ींग समोर, बाशी 
बायपास रोर्, सांभािी नगर, उस्मानाबाद  मोबाईल क्र. 9011635596 / 9922570844 

21 पालघर 
गॉर् र्ादर सेवाभावी बहुउदे्दशीय जशक्षण सांस्था, शॉप नां. 129 ते 132, भास्कर कमर्शशयल जबल्र्ींग प्लटॅ र्ॉमड 
नां. 1 रेल्वे स्टेशन जवराट नगर, जवराट वेस्ट, पालघर- 401303  
मोबाईल क्र. 9768998194 / 9767374351 

22 परभणी सांबोधी अकादमी सांचजलत स्पधा परीक्षा प्रजशक्षण कें द्, सी/ओ सांबोधी जवद्यालय, धार रोर्, परभणी.  
मोबाईल क्र. 9922240685 / 7741092978 

23 परभणी 
उदयलक्ष्मी चजॅरटेबल रस्ट, संचरलत उदयलक्ष्मी स्पधा प्ररशक्षण कें द्र, जनुापेडगाव रोड, SBI बकेँ जवळ, जनुा 
पेडगाव रोड, ता. जि. परभणी  मोबाईल क्र. 9822944347 / 8600711010 

24 पणेु 
तै्रलोक्य बौध्द महासांघ सहाय्यक गण, सांचजलत र्ॉ. बाबासाहेब आांबेर्कर स्पधा परीक्षा मागडदशडन कें द्, 85-अ, 
धम्मचक्र प्रवतडन महाजवहार, रािा हजरश्चांद् रोर्, दापोर्ी, पणेु. मोबाईल क्र. 8551007233 / 9823099103 / 
9049518043 

25 नवी मुांबई अनसुजूचत िाती िमाती जशक्षण सांस्था, ए.ई.िी ॲकेर्मी हॉल नां. 001, जवक्रम टॉवर, प्लॉट नां. 2, सेक्टर 10, 
कामोठे नवी मुांबई. मोबाईल क्र. 8830988391 

26 रत्नाजगरी सेवा सामाजिक जवकास सांस्था, जशके प्लाझा जबल्र्ींग, 3 रा मिला कलेक्टर ऑजर्स समोर, ियस्तांभ िवळ, 
रत्नाजगरी. मोबाईल क्र. 8149109572 / 7875696845 / 8793353766 

27 साांगली 
बहुिन जहताय जशक्षण सांस्था, गलुाब कॉलनी, र्ॉ. बाबासाहेब आांबेर्कर सावडिनीक वाचानालयाच्या पाठी मागे, 
रािषी शाहू मागड तथा 100 रु्टी रोर्, दजक्षण जशवािीनगर, साांगली  मोबाईल क्र. 9890011435 / 
9960304482 / 0233-2320799 

28 सातारा प्रथम इन्र्ोटेक र्ाऊां रे्शन, पेस प्रजशक्षण कें द्, लाहोटी कॉम्लेक्स, राजधकारोर्, कदम पेरोल पांपािवळ, सातारा. 
मोबाईल क्र. 9503726193 / 8788530397 / 8888483350 

29 वधा 
भारतीय सामाजिक बहुउदे्दशीय जवकास सांस्था, गिानन सायकल स्टोअसड िवळ, ICICI एटीएम च्या समोर, 
रामनगर, वधा मो. क्र.- 8956311689 

30 वाजशम 
प्रसांग मागासवगीय समाि कल्याण सांस्था, र्ाांगे कॉम्प्लेक्स, योिना पाकड  िवळ, पांचायत सजमतीच्या पाठी मागे, 
जसजवल लाईन, ता. जि. वाजशम. मोबाईल. क्र.-  9765706628/ 9403220359 

                 

               उपरोक्त प्रत्येक प्रजशक्षण कें द्ामध्ये 100 अनसुजूचत िातीचे जवद्याथी जनवर् केले िातील व  20 जवद्यार्थ्यांची प्रजतक्षा यादी ठेवण्यात येईल. त्यामध्ये 30 
टक्के िागा मजहलाांसाठी िागा राखीव राहतील. 
 
पात्रता :- 

1) महाराष्ट्र राज्याचा अनसुजूचत िाती मधील उमेदवार असावा. 
2) अिडदाराचे वय 19 ते 32 पयडन्त असावे. 
3) अिडदार जकमान 10 वी 12 वी उतीणड असावा. 
4) मरिला उमेदवारांची उंची रकमान 155 से.मी. असणे आवश्यक आिे.  
5) परुुष उमेदवारांना उंची रकमान 165 से.मी. असणे आवश्यक आिे. तसेच छाती रकमान 79 से.मी.  व फुगवनू 79 + 5से.मी. असणे आवश्यक आिे. 
6) पोरलस व रमलीटरी भरतीच्या शारीरीक क्षमता चाचणीच्या पात्रतेनसुार उमेदवारांना रनकष लाग ुराितील. 

 
प्रशिक्षणाच्या अटी व िती :-  

1) वर नमदु प्रजशक्षण कें द्ाांकरे् अिड दाखल करण्याची शेवटची तारीख 09/12/2021 आहे. 
2) प्रजशक्षण कालावधी 4 मजहन्याांचा राहील. 
3) जवहीत नमनु्यामध्ये आवश्यक कागदपत्राांसहीत अिड दाखल केलेल्या पात्र उमेदवाराांची चाळणी परीक्षा (screening test) वर नमदु कें द्ाांमार्ड त 

जदनाांक12/12/2021 रोिी दपुारी 03.00 वा. घेण्यात येईल. उमेदवाराांची गणुानकु्रमे प्रजशक्षणासाठी जनवर् करण्यात येईल. 
4) प्रजशक्षण कोंजचग क्लास शि. 15 शिसेंबर, 2021 व त्या दरम्यान सरुु करण्यात येईल. 
5) जनवर् झालेल्यापैंकी पात्र जवद्याथी प्रजशक्षणाकरीता लेखी व शारीरीक क्षमता चाचणी पवूव तयारी करीता रोि 4 तास व त्यापेक्षा िास्त कालावधीकरीता 

उपग्स्थत राहील. तसेच जवद्याथी एकूण दरमहा 75 टक्के पेक्षा िास्त कालावधी प्रजशक्षणास उपग्स्थत राहील त्या जवद्यार्थ्यांना दरमहा रुपये 6000/- 
जवद्यावेतन (Stipend) देण्यात येईल.  

6) रवद्यार्थ्यांना रु. 5000/- एवढ्या चकमतीचे जन: शलु्क अभ्यास साजहत्य व पसु्तकाांचा सांच बाटी व्दारे प्रजशक्षण कें द्ा मार्ड त देण्यात येईल. तसेच रनवड 
झालेल्या रवद्यार्थ्यांना बटु व इतर आवश्यक सारित्य खरेदी करण्याकरीता रु. 3000/- इतका रनधी बाटी माफव त एक वेळ रदला जाईल. 

7) सदर प्रजशक्षण (Coaching) कायडक्रम 30 प्रजशक्षण कें द्ामार्ड त राबजवण्यात येणार आिे. तरी त्या-त्या जिल्यामध्ये कोंजचग घेण्यासाठी इच्छुक उमेदवार 
त्या जिल्यातील संबंरधत प्ररशक्षण कें द्रावर िाजहरातीनसुार अिड करु शकतील. 



 
8) जवहीत नमनु्यातील अिड वर नमदु केलेल्या प्रजशक्षण कें द्ाांच्या कायालयाकरू्न चकवा बाटी, पणेु या सांस्थेच्या वेबसाईट वरुन प्राप्त करुन भरता येईल. 

अजधक माजहतीसाठी वर नमदु प्रजशक्षण कें द्ाांच्या कायालयाशी सांपकड  साधावा. 
अिासोबत िोर्ावयाची कागदपते्र :- 

1) उमेदवाराचा पासपोटड आकाराचा र्ोटो 
2) िातीच्या प्रमाणपत्राची साांक्षाजकत प्रत. 
3) 10 वी व 12 वी उत्तीणड केलेल्या प्रमाणपत्राच्या साांक्षाजकत प्रती. 
4) शाळा सोडल्याचा दाखला (TC) साांक्षाजकत प्रती. 
5) उमेदवाराचे आधार काडव साांक्षाजकत प्रती. 

 
          (धम्िज्योती गजशभये) 

Adv/       / 2021/                                                                                                                                                     िहासंिालक, बार्टी, पणेु.                                                                                                                                                

 


