डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था (बार्टी), पुणे
28, क्वीन्स गार्ड न, कॅ म्प पुणे -411 001.
(सामाजिक न्याय व जवशेष सहाय्य जवभागाांतगडत महाराष्ट्र शासनाची स्वायत्त सांस्था )
Website : http//:barti.maharashtra.gov.in

महाराष्ट्र राज्यातील अनुसचू ित जातीच्या उमेदवाराांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग - राज्यसेवा परीक्षा-2023 या परीक्षेसाठी
चन:शुल्क, अचनवासी प्रचशक्षण (कोचिग) साठी अजज मागचवण्यात येत आहे .
र्ॉ. बाबासाहे ब आांबेर्कर सांशोधन व प्रजशक्षण सांस्था, पुणे मार्डत महाराष्ट्रातील अनुसजू चत िातीच्या जवद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग राज्यसेवा परीक्षा-2023 जन:शुल्क अजनवासी प्रजशक्षण (कोचचग) खालील नमूद केलेल्या प्रजशक्षण केंद्राच्या माध्यमातून राबजवण्यात येणार आहे . इच्छू क व पात्र
युवक युवतींनी सांबांजधत प्रजशक्षण केंद्राशी सांपकड साधून त्या केंद्राकर्े Online स्वरूपात अिड करावा.
उमेदवारानी प्रवेश परीक्षेिे स्वरुप, अजज भरण्यािी पध्दत व मुदत, प्रचशक्षण कायजक्रमािे स्वरुप व सचवस्तर माचहती करीता बार्टी सांकेतस्थळ
Website : http//:barti.maharashtra.gov.in यावर भेट द्यावी. तसेच ऑनलाईन पध्दतीने अिड जप्रयदशी चरॅ ीटे बल सोसायटी व्दारा सांचजलत प्रज्ञा प्रबोचिनी
कचरअर अकॅ डमी , नागपूर याांच्या https://ppcacademy.org या सांकेतस्थळावरील "REGISTRATION FOR BARTI MPSC TRAINING Program
2023 " या र्टॅब वर उपलब्ि नमुन्यात ऑनलाईन पद्धतीने चद. 22 जुलै, 2022 सायांकाळी 5.00 वाजे पयंत अजज मागचवण्यात येत आहे त.
अ.क्र.

महसुल
विभाग

प्रशशक्षण केंद्राचे नाव / पत्ता / दूरध्वनी क्रमांक

1

नागपुर

चप्रयदशी ि ॅरीर्टे बल सोसायर्टी, कुरखेडा द्वारा सांिचलत प्रज्ञा प्रबोचिनी कचरअर अकॅ डमी, प्लॉर्ट नां. 6 अ, पचहला माळा, अपोलो
फामजसी च्या वर, जुना सुभेदार लेआऊर्ट, शारदा िौक, HDFC ब ँक च्या बाजुला, अयोध्या नगर, नागपुर. मोबाईल क्र.
8605121950/9356697719

उपरोक्त प्रजशक्षण केंद्रामध्ये 200 अनुसजू चत िातीच्या जवद्यार्थ्यांची जनवर् करण्यात येईल. (सकाळच्या सत्रातील 100 जवद्यार्थ्यांची एक बॅच व दुपारच्या सत्रातील 100 जवद्यार्थ्यांची
दुसरी बॅच याप्रमाणे ) त्यामध्ये 30 टक्के िागा मजहलाांसाठी, 4 टक्के िागा “शदव्ांग” असलेल््ा व्क्तींसाठी (Person with Disability), 5% िागा अनुसजू चत िाती
अांतगडत वांजचत िाती मधील (वाल्ल्मकी व तत्सम िाती- होलार, बेरर्, मातांग, माांग, मादगी, इ.) जवद्यार्थ्यांकरीता आरक्षीत असतील, एकूण जागाांच्या 5% जागा चवशेष बाब म्हणून

राखीव ठे वण्यात याव्यात.
पात्रता :1)
2)
3)
4)
5)

महाराष्ट्र राज्याचा रजहवासी असावा. उमेदवाराकर्े महाराष्ट्रातील अनुसजू चत िातीिा दाखला व अजधवास दाखला असावा.
उमेदवारािे वय महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग- राज्यसेवेच्या अर्टी व शती नुसार असावे.
अजजदार कोणत्याही शाखेिा पदवीिर असावा. चकवा पदवीच्या शेवर्टच्या वषाला असावा.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामाफजत 2023 मध्ये घे ण्यात येणाऱ्या स्पिा परीक्षाांस बसणेसाठी पात्र असावा.
उमेदवाराांनी अजज करताना उत्पन्नाांिा दाखला जोडावा.

विद्यार्थी वनिडीचे वनकष : प्रचशक्षणातील सवज जागाांसाठी प्रािान्याने गुणवत्ता यादीतील रु. 8 लाखाांपयंत उत्पन्न मयादा असलेल्या सवज पात्र उमेदवाराांना प्रवेश दे ण्यात येईल.
प्रशशक्षणाच््ा अर्टी व शती :1) वर नमुद प्रजशक्षण सांस्थेकर्े ऑनलाईन स्वरूपात अिड दाखल करण्याची शेवर्टची तारीख 22/07/2022
2) प्रशशक्षण कालावधी 10 मशहन्ांचा राहील.
3) जवहीत नमुन्यामध्ये आवश्यक कागदपत्राांसहीत अिड दाखल केलेल्या पात्र उमेदवाराांची चाळणी परीक्षा (MPSC CET-2021) वर नमुद सांस्थेमार्डत शदनांक 07/08/2022
रोिी घे ण्यात येऊन उमेदवाराांची गुणानुक्रमे कोंजचगसाठी जनवर् करण्यात येईल.
4) प्रशशक्षण कोंशचग क्लास शदनांक 16/08/2022 रोजी सुरु करण््ात ्े ईल.
5) जनवर् झालेल्यापैंकी पात्र जवद्यार्थ्यांना प्रजशक्षण दरम्यान रोि 4 तास व त्यापेक्षा िास्त कालावधीचे प्रजशक्षण देण्यात येईल. तसेच दरमहा एकूण 80 टक्के पेक्षा िास्त
प्रजशक्षण कालावधीस उपल्स्थत असणाऱ्या जवद्यार्थ्यांना दरमहा रुपये 9000/- जवद्यावेतन देण्यात येईल.
6) चवद्यार्थ्यांना र्टे स्र्ट चसरीज (ऑनलाईन/ ऑफलाईन) व चवशेष शैक्षचणक साचहत्य यासाठी प्रचशक्षण सांस्थाना रक्कम रु. 15000/- प्रजत जवद्याथी दे ण्यात येईल.
7) जवहीत नमुन्यातील अिड वर नमुद केलेल्या प्रजशक्षण केंद्राच्या कायालयाकर्ू न चकवा बाटी, पुणे या सांस्थेच्या वेबसाईट वरुन प्राप्त करुन भरता येईल. अजधक माजहतीसाठी
वर नमुद प्रजशक्षण केंद्राच्या कायालयाशी सांपकड साधावा.
अजासोबत जोडाव्ाची कागदपत्रे :1) उमेदवाराचा पासपोटड आकाराचा र्ोटो
2) सक्षम प्राजधकारी याांनी जदलेले िात प्रमाणपत्राची साांक्षाजकत प्रत, उत्पन्नाांचे प्रमाणपत्र व अजधवासी प्रमाणपत्र साक्षाचकत प्रत.
3) कोणत्याही शाखेची पदवी उत्तीणड केलेल्या प्रमाणपत्राच्या साक्षाांजकत प्रती.
4) शाळा सोर्ल्याच्या दाखल्याची साक्षाांजकत प्रत/शालाांत परीक्षेचे प्रमाणपत्र (Birth Certificate)

Adv/

/ 2022/

(धम्मज््ोती गजशि्े )
महासंचालक, बार्टी, पुणे.

