
 

  

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

(सामाजजक न्याय व जवशेष सहाय्य जवभागाांतगडत महाराष्ट्र शासनाची स्वायत्त सांस्था ) 
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            बकँ, रेल्वे, एल.आय.सी. इत्यादी व तत्सम स्पधा पशरके्षच्या पवूवतयारी कशरता अनसुशूित जातीच्या शवद्यार्थ्यांकडून  
शन:शुल्क अशनवासी प्रशशक्षण (कोचिग) साठी अजव मागशवण्यात येत आहे 

 

डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर सांशोधन व प्रजशक्षण सांस्था, पणेु मार्ड त महाराष्ट्रातील अनसुजूचत जातीच्या जवद्यार्थ्यांसाठी बकँ, रेल्वे, एल.आय.सी. इत्यादी व 
तत्सम नोकरीच्या सांधी तसेच Aptitude Test आजण Interview वर आधाजरत खाजगी व कॉपोरेट के्षत्रातील चाांगल्या नोकरीच्या सांधी याकरीता घेतल्या जाणाऱ्या 
स्पधा पजरक्षाांच्या पवूडतयारी कजरता जन:शलु्क अजनवासी प्रजशक्षण (कोचचग) खालील नमदू केलेल्या प्रजशक्षण कें द्ाांच्या माध्यमातनू राबजवण्यात येणार आहे. इच्छूक व 
पात्र उमेदवाराांनी सांबांजधत जजल्यातील कें द्ाशी सांपकड  साधनू त्या कें द्ाकडे अजड करावा. 
                पात्र यवुक-यवुतींना https://barti.maharashtra.gov.in या वेब साईटवरून ‘Notice Board’ च्या सदराखाली बकँ, रेल्वे, एल.आय.सी. चलकवरून 
अजड डाऊन लोड करून चकवा खालील नमदु प्रजशक्षण कें द्ाच्या कायालयातनू प्राप्त करून, खालील पैकी ज्या जठकाणी त्याांना प्रजशक्षण घ्यावयाचे आहे, त्या कें द्ावर 
शद. 20 जलु,ै 2022 पयंत पजरपणूड भरलेला अजड कागद पत्राांसह सादर करावा. 
 

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

1 अकोला 
बोधीसत्व  र्ाऊां न्डेशन, नालांदा अकॅडमी उटाांगळे मांगल कायालय, आदशड कॉलनी, अकोला  
मोबाईल क्र. 7350358873 / 9850509327 

2 औरांगाबाद 
नालांदा बहुउदे्दशीय सेवाभावी सांस्था, एन.ए.पटेल कॉम्पलेक्स, रेणकुा माता मांजदराजवळ, सातारा पजरसर, बीड 
बायपास रोड, औरांगाबाद. मोबाईल क्र. 9422200143/ 02402653747/ 8055150242 दरूध्वनी क्र. 
02402994737 

3 औरांगाबाद 
सांबोधी स्पधा परीक्षा प्रजशक्षण कें द्, 3 रा मजला, C-Building, जनमाण भारती जसटी सेंटर, शासकीय 
ग्रांथालयासमोर, जनराला बाजार, औरांगाबाद.  
मो. क्रमाांक:  7020951650/9028817369/7507743322 

4 अमरावती जनाई ग्राजमण बहुउदे्दशीय जशक्षण सांस्था, 3/2 वृांदावन जबल्डींग योग भवन समोर शामनगर, अमरावती 
मोबाईल क्र. 9766363621 / 7559201204 

5 बीड 
सम्राट प्रजतष्ट्ठान उमरद खालसा सांचजलत छत्रपती राजषी शाहू महाराज स्पधा परीक्षा मागडदशडन केद्ां, सावांत 
प्लाझा, जमत्र नगर चौक, जशवाजी नगर, बीड मोबाईल क्र. 9960253461 / 9588467377 / 
9970221823/9766866868 

6 भांडारा 
ए.ई.जी. अकॅडमी, जतसरा मजला चजदाल कॉम्पलेक्स होंडा शोरुमच्या समोर, राष्ट्रीय महामागड-6, भांडारा. 
मोबाईल क्र. 9579297744 

7 बलुढाना 
आई स्वयांरोजगार सेवा सहकारी सांस्था, जजजाई कागेँ्रस नगर, जनु्या पाण्याच्या टाकी जवळ, सुांदर खेड पजरसर, 
बलुढाना-443001 ऑजर्स- शरद कला महाजवद्यालय, बलुढाना मोबाईल क्र. 8983644574/  
8446931991/9881047740/ऑर्ीस दरूध्वनी-07262299073 

8 चांद्परु 
यकु्ती मल्टीपपडज सोसायटी, ब्राईट इांग्ललश स्कुल, आांबेकर ले- आऊट, पाण्याच्या टाकीजवळ, चोर जखडकी, 
चांद्परु मोबाईल क्र. 9422141309 / 9156194605 / 8390419305 

9 धळेु बहुजन जहताय एज्यकेुशन रस्ट धळेु,  स्पधा परीक्षा मागडदशडन कें द्, नेहरू नगर, देवपरू, धळेु मोबाईल क्र. 
9860113078 / 9422288741 

10 गडजचरोली भारतीय सामाजजक बहुउदे्दशीय जवकास सांस्था, दातारकर हाऊस, राधे जबल्डींग जवळ, चामोशी रोड, ता.जज. 
गडजचरोली. मोबाईल क्र. 9767153810/ 8668703362 / 9511674985 

11 चहगोली 
उदयलक्ष्मी चजॅरटेबल रस्ट, सांचजलत उदयलक्ष्मी स्पधा प्रजशक्षण कें द्, आदशड माध्यजमक जवद्यालयासमोर 
पाण्याच्या टाकीजवळ, देशमुख याांची इमारत ता. जज. चहगोली मोबाईल क्र. 8669017629/7276904040/ 
7479727777  
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12 चहगोली भरारी बहु उदे्दशीय सेवाभावी सांस्था,  द्वारा ज्ञान प्रबोजधनी स्पधा परीक्षा प्रजशक्षण कें द्, सावके सराांची इमारत, 
अकोला बायपास रोड, चहगोली. मोबाईल क्र. 9765852574 / 9699124152 

13 चहगोली 
सांबोधी स्पधा परीक्षा प्रजशक्षण कें द्, C/O गौतम चसग, आदशड महाजवद्यालया जवळ, जजजामाता नगर, चहगोली 
मो. क्रमाांक. 7020111196/9922240685/9404736894 

14 जालना 
नालांदा बहुउदे्दशीय सेवाभावी सांस्था, प्लॉट नां 61, पागारकर नगर, अांबर रोड, जालना 
मोबाईल क्र. 9049314444 / 8055150243 

15 मुांबई 
सम्यक जनवास सेवाभावी सांस्था, यशवांत सदन, पजहला मजला, जनुी सरस्वती हायस्कुल, सदानांद जाधव मागड 
गोचवदजी केनी मागड, नायगाांव, दादर (पवूड) मुांबई-400014 मोबाईल क्र.9869052636/ 
9137306648/9221867601/9867540516 

16 नागपरू 
सम्यक जनवास सेवाभावी सांस्था, सधुा राजजनवास जवळ सजुाता नगर चौक, इांजडयन ऑईल पेरोल पांप, कमाल 
चौक जबनाकी रोड, प्लॉट क्रां  1070, वैशाली नगर, नागपरु उत्तर 440017 मोबाईल क्र.  7218767625/ 
7122995338 

17 नागपरु 
यकु्ती मग्ल्टपपडज सोसायटी  तजनष्ट्क नजसंग स्कूल, साईनाथ हायस्कूल समोर, नालांदा नगर पोस्ट, भगवान नगर, 
नागपरू 440027 
मोबाईल क्र. 9503528736 / 9518744933 / 7387173118 

18 नाजशक 
भरारी बहु उदे्दशीय सेवाभावी सांस्था, गजानन क्लासेस गजानन भवन जसदे्धश्वर मांदीराजवळ औदुांबर बस स्टॉप, 
महाराणा प्रताप चौक, नजवन जसडको, नाजशक मोबाईल क्र. 9765852574/9561273806/ 
9503455149. 

19 नाजशक स्पेक्रम अकॅडमी, दसुरा मजला, वडनगरे भवन, सकड ल जसनेमासमोर, अशोक स्तांभ, नाजशक 0253 
2318894, मोबाईल क्रमाांक 9225129681 

20 उस्मानाबाद 
डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर बहुउदे्दजशय सेवाभावी सांस्था सांचजलत ग्हहजन कजरअर अकॅडमी & जरसचड सेंटर 
जेतवन कॉलनी, शाहूनगर उस्मानाबाद. 
मोबाईल नां.9922570844/9960584587/ 9822698282 

21 पालघर 
गॉड र्ादर सेवाभावी व बहुउदे्दशीय जशक्षण सांस्था, शॉप नां. 129 ते 132, भास्कर कमर्शशयल जबल्डींग जवराट 
नगर प्लटॅ र्ॉमड नां. 1 रेल्वे स्टेशन जवरार, ईस्ट, पालघर- 401303  
मोबाईल क्र. 9763293032 / 9768998194 

22 परभणी सांबोधी स्पधा परीक्षा प्रजशक्षण कें द्, C/O सांबोधी जवद्यालय, सारनाथ कॉलनी, धार रोड, परभणी 
मो. क्रमाांक. 7741092978/9404736892/8208723885 

23 परभणी 
उदयलक्ष्मी चजॅरटेबल रस्ट, सांचजलत उदयलक्ष्मी स्पधा प्रजशक्षण कें द्, आझम चौक बजाज यजुनहहरसल चा 
वरचा मजला दगारोड ता. जज. परभणी मोबाईल क्र. 8378810100/8668745103/9822944347/ 
9890949402 

24 पणेु 
तै्रलोक्य बौध्द महासांघ सहाय्यक गण, सांचजलत डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर स्पधा परीक्षा मागडदशडन कें द्, 85-अ, 
धम्मचक्र प्रवतडन महाजवहार, राजा हजरश्चांद् रोड, दापोडी, पणेु. मोबाईल क्र. 8551007233 / 9823099103 
/9049518043 

25 नवी मुांबई 
ए.ई.जी ॲकेडमी, अनसुजूचत जाती जमाती जशक्षण सांस्था, F- 501, 502 पाचवा मजला, टॉवर 2, नेक्सस 
सीवडु्स मॉल जबल्डींग, सीवडु्स रेल्वे स्टेशन, सेक्टर 40, सीवडु्स नवी मुांबई-400706. मोबाईल क्र. 
8830988391/8976623733 

26 रत्नाजगरी 
सेवा सामाजजक जवकास सांस्था, जशके प्लाझा जबल्डींग, 3 रा मजला कलेक्टर ऑजर्स समोर, जयस्तांभ जवळ, 
रत्नाजगरी. मोबाईल क्र. 7875696845/8432310350/8149109572/8983909485 

27 साांगली 

बहुजन जहताय जशक्षण व सांशोधन सांस्था, साांगली  गलुाब कॉलनी, डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर वाचनालयाचे  
मागे, राजषी शाहू महाराज मागड  (100 रु्टी रोड), साांगली. ०२३३ २३२०७९९ मोबाईल क्र. 9422409546/ 
9867905409/ 9421151718  



 

28 सातारा सेवा सामाजजक जवकास सांस्था, पेस प्रजशक्षण कें द्, लाहोटी कॉम्लेक्स, राजधकारोड, कदम पेरोल पांपाजवळ, 
सातारा. मोबाईल क्र. 9503726193 / 8788530397 / 8888483350 

29 वधा 
भारतीय सामाजजक बहुउदे्दशीय जवकास सांस्था, गजानन सायकल स्टोअसड जवळ, ICICI एटीएम च्या समोर, 
रामनगर, वधा मो. क्र.- 8956311689/7378627737 

30 वाजशम प्रसांग मागासवगीय समाज कल्याण सांस्था, ढगे कॉम्प्लेक्स, योजना पाकड  जवळ, पांचायत सजमतीच्या पाठी मागे, 
जसजवल लाईन, ता. जज. वाजशम. मोबाईल. क्र.-  9765706628/ 9403220359 

                 
               उपरोक्त प्रत्येक प्रजशक्षण कें द्ामध्ये 150 अनसुजूचत जातीचे जवद्याथी जनवड केले जातील व  20 जवद्यार्थ्यांची  प्रजतक्षा यादी ठेवण्यात येईल. त्यामध्ये 30 
टक्के जागा मजहलाांसाठी, 4 टक्के जागा “शदवयांग” असलेल्या वयक्ती (Person with Disability) जागा राखीव राहतील. 
 
पात्रता :- 

1) महाराष्ट्र राज्याचा अनसुजूचत जाती मधील उमेदवार असावा. 
2) अजडदाराचे वय 18  ते 34 पयंत असावे. 
3) अजडदार जकमान 12 वी उतीणड असावा. 

प्रशशक्षणाच्या अर्टी व शती :- 
1) वर नमदु प्रजशक्षण कें द्ाांकडे अजड दाखल करण्याची शेवर्टिी तारीख शद.20 जलुै, 2022 
2) प्रजशक्षण कालावधी 6 मजहन्याांचा राहील. 
3) जवहीत नमनु्यामध्ये आवश्यक कागदपत्राांसहीत अजड दाखल केलेल्या पात्र उमेदवाराांची चाळणी परीक्षा (screening test) वर नमदु सांस्थेमार्ड त           

शद.31 जलुै, 2022 रोजी सकाळी 10.30 वा. घेण्यात येईल. त्याआधारे उमेदवाराांची गणुानकु्रमे कोंजचगसाठी जनवड करण्यात येईल. 
4) प्रशशक्षण कोंशिग क्लास शद. 17 ऑगस्र्ट, 2022 चकवा  त्या दरम्यान सरुु करण्यात येईल. 
5) जनवड झालेल्यापैंकी पात्र जवद्याथी प्रजशक्षणाकरीता रोज जकमान 3 तास व त्यापेक्षा जास्त कालावधीकरीता उपग्स्थत राहील. तसेच एकूण दरमहा 75 

टक्के पेक्षा जास्त कालावधी प्रजशक्षणास उपग्स्थत असणाऱ्या जवद्यार्थ्यांना दरमहा रुपये 6000/- जवद्यावेतन (Stipend) अनजेु्ञय राहील  
6) जवद्यार्थ्यांना रु. 5000/- एवढ्या चकमतीचे जन: शलु्क अभ्यास साजहत्य व पसु्तकाांचा सांच बाटी हदारे प्रजशक्षण कें द्मार्ड त देण्यात येईल. 
7) सदर प्रजशक्षण (Coaching) कायडक्रम उपरोक्त 30 प्रशशक्षण कें द्रामार्व त राबजवण्यात येणार आहे. तरी त्या - त्या जजल्यामध्ये कोंजचग घेण्यासाठी 

इच्छुक अन.ु जाती मधील उमेदवार त्या जजल्यातील सांबांजधत प्रजशक्षण कें द्ावर जाजहरातीनसुार अजड करु शकतील. 
8) जवहीत नमनु्यातील अजड वर नमदु केलेल्या प्रजशक्षण कें द्ाांच्या कायालयाकडून चकवा बाटी, पणेु या सांस्थेच्या वेबसाईट वरुन प्राप्त करुन भरता येईल. 

अजधक माजहतीसाठी वर नमदु प्रजशक्षण कें द्ाांच्या कायालयाशी सांपकड  साधावा. 
9) ज्या उमेदवाराांनी यापवूी बाटी, पणेु मार्ड त बकँ, रेल्वे, एल.आय.सी. इत्यादी व तत्सम स्पधा परीक्षा व तसेच MPSC / UPSC प्रजशक्षण (कोंजचग) घेतले 

असेल, त्याांची पनु्हा नहयाने  प्रजशक्षणासाठी गणुाक्रमे जनवड केली जाणार नाही. 
10) सदर योजनेबाबत / प्रजशक्षणाबाबत काही वाद अथवा धोरणात्मक पेच प्रसांग जनमाण झाल्यास याबाबतचे अांजतम सवड अजधकार महासांचालक, बाटी तसेच 

शासनास राहतील.  
अजासोबत जोडावयािी कागदपते्र :- 

1) उमेदवाराचा पासपोटड आकाराचा र्ोटो. 
2) जातीच्या प्रमाणपत्राची साांक्षाजकत प्रत. 
4) अजडदार जकमान 12 वी उतीणड अथवा कोणत्याही शाखेची पदवी उत्तीणड केलेले प्रमाणपत्राची साक्षाांकीत प्रत. 
3) शाळा सोडल्याचा दाखला (TC) साांक्षाजकत प्रत. 
4) उमेदवाराचे आधार काडड साांक्षाजकत प्रत. 
5) जदहयाांग असल्यास 40% पेक्षा जास्त प्रमाणात असलेल्या जदहयाांगत्वाचा दाखला साांक्षाजकत प्रत. 
6) जवद्या वेतनकजरता सद्यग्स्थतीत सरुू असलेले स्टेट बकँ ऑर् इांजडया चे बचत खाते असणे अजनवायड राजहल. 
 

जाजहरात/बचॅ क्र.05/आय.बी.पी.एस/2022/                                              (धम्मज्योती गजशिये) 
महासंिालक, बार्टी, पणेु. 

                                                                                                                                               
 


