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            बकँ, रेल्वे, एल.आय.सी. इत्यादी व तत्सम स्पधा पशरके्षच्या पवूवतयारी कशरता अनसुशूित जातीच्या शवद्यार्थ्यांकडून अकोला, 
बलुढाणा, अमरावती शजल्हयांमध्ये शन:शुल्क अशनवासी प्रशशक्षण (कोचिग) साठी अजव मागशवण्यात येत आहे. 

 

                डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर सांशोधन व प्रजशक्षण सांस्था, पणेु मार्ड त महाराष्ट्र राज्यातील अमरावती जवभागातील अकोला, बलुढाणा, अमरावती जजल्हयाांमध्ये 
अनसुजूचत जातीच्या जवद्यार्थ्यांसाठी बकँ, रेल्वे, एल.आय.सी. इत्यादी व तत्सम नोकरीच्या संधी तसेच Aptitude Test आणण Interview वर आधाणरत खाजगी व 
कॉर्पोरेट क्षेत्रातील चांगल्या नोकरीच्या संधी 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. 25 
जानेवारी, 2023 पयंत पजरपणूड भरलेला अजड कागद पत्राांसह सादर करावा. 

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

1 अकोला  
श्रीमती द्वारकाबाई रामराव कुटे बहुउदे्दशीय संस्था ,अकोला. Co.प्रा.संतोष कुटे क्लासेस (Branch-2) ( प्रा.संतोष कुटे 
लायब्ररी र्पॉईंट) संत तकुाराम हॉस्र्पीटल समोर, मकुाराम चौक, अकोला 444001. 
मोबाईल क्र. 7350358873 / 9850509327 

2 बलुढाणा 
स्काय णिर्पर एज्येकशन वेलफेअर ॲन्ड मल्टीर्पर्पपज सोसायटी ,बलुढाणा अजजक्य वैभव मंगल कायालय ,र्पोलीस ग्राऊंड 
जवळ, अयोध्या नगर, रामगल्ली बलुढाणा 443001 
मोबाईल क्र. 9011338087 / 9011789567 

3 अमरावती 
र्पणुा बहुउदे्दशीय संस्था, अमरावती, गजानन टाऊन शीर्प र्पोटे इस्टेट कटोरा रोड रे्पट्रोल रं्पर्प समोर अमरावती 444602. 
मोबाईल क्र. 9727948087 / 9284416601 

                 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), 5% जागा अनसुणूचत जातीमधील वंणचत इतर 
तत्सम जाती (उदा. मांग गारूडी, वाल्ल्मकी, ढोर, माणदगा ई तत्सम जाती) 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 उतीणप जकवा कोणत्याही शाखेची र्पदवी उत्तीणप असणारा असावा. 
प्रशशक्षणाच्या अर्टी व शती :- 

1) वर नमदु प्रजशक्षण कें द्ाांकडे अजड दाखल करण्याची शेवर्टिी तारीख दि.25 जानेवारी, 2023 
2) प्रजशक्षण कालावधी 6 मजहन्याांचा राहील. 
3) जवहीत नमनु्यामध्ये आवश्यक कागदपत्राांसहीत अजड दाखल केलेल्या पात्र उमेदवाराांची चाळणी परीक्षा (screening test) वर नमदु सांस्थेमार्ड त दि.12 

फेब्रवुारी, 2023 रोजी सकाळी 10.30 वा. घेण्यात येईल. त्याआधारे उमेदवाराांची गणुानकु्रमे कोंजचगसाठी जनवड करण्यात येईल. 
4) प्रशशक्षण कोंशिग क्लास दि. 01  मार्च, 2023 जकवा  त्या दरम्यान सरुु करण्यात येईल. 
5) जनवड झालेल्यापैंकी पात्र जवद्याथी प्रजशक्षणाकरीता रोज णकमान 3 तास व त्यापेक्षा जास्त कालावधीकरीता उपस्स्थत राहील. तसेच एकूण दरमहा 75 टक्के 

पेक्षा जास्त कालावधी प्रजशक्षणास उपस्स्थत असणाऱ्या जवद्यार्थ्यांना दरमहा रुपये 6000/- जवद्यावेतन (Stipend) अनजेु्ञय राहील  
6) णवद्यार्थ्यांना रु. 5000/- एवढ्या चकमतीचे जन: शलु्क अभ्यास साजहत्य व पसु्तकाांचा सांच बाटी द्वारे प्रणशक्षण कें द्रमाफप त देण्यात येईल. 
7) सदर प्रजशक्षण (Coaching) कायडक्रम उर्परोक्त 03 प्रशशक्षण कें द्रामार्व त राबजवण्यात येणार आहे. तरी अमरावती जवभागातील 03  जजल्यामध्ये कोंजचग 

घेण्यासाठी इच्छुक अन.ु जाती मधील उमेदवार त्या जजल्यातील संबंणधत प्रणशक्षण कें द्रावर 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 नव्याने  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. 
3) अजपदार जकमान 12 वी उतीणप अथवा कोणत्याही शाखेची र्पदवी उत्तीणप केलेले प्रमाणर्पत्राची साक्षांकीत प्रत. 
4) शाळा सोडल्याचा दाखला (TC) साांक्षाजकत प्रत. 
5) उमेदवाराचे आधार काडप साांक्षाजकत प्रत. 
6) जदव्याांग असल्यास 40% पेक्षा जास्त प्रमाणात असलेल्या जदव्याांगत्वाचा दाखला साांक्षाजकत प्रत. 
7) जवद्या वेतनकजरता सद्यस्स्थतीत सरुू असलेले स्टेट बकँ ऑर् इांजडया चे बचत खाते असणे अजनवायड राजहल. 

 
जाणहरात/बचॅ ि.01/आय.बी.र्पी.एस/2022/ 

                                               (दवभाग प्रमखु) 
                                              बार्टी, पणेु. 
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परीक्षा पवूव प्रचिक्षण 

 चवहीत नमनुा अजव  

1.  संपणूव नाव 
(आडनाव) (नाव) (वडील/पचत) 

:- 

2.  ललग (परुूष/स्री/इतर) : 

3.  जन्म चिनांक : 

4.  अनसुचूित जाती 

(होय/नाही) 

: 

5.  पर व्यवहारािा पणूव पत्ता : 

6.  कायमिा पत्ता : 

7.  िरूध्वनी/मोबाईल क्रमांक : 

8.  आर्धार क्रमांक : 

9.  ई-मेल आयडी : 

10.  स्टेट बकॅ खाते –(होय/नाही : 

11.  पिवी परीक्षा उत्तीणव गणु 
 

: 

12.  चिव्यांग व्यक्ती 
(होय/नाही) 

: 

13.  रचहवासी िाखला : 

14.  कौटंुचबक वार्षषक उत्पन्न रू. 
(उत्पन्नािा िाखला) 

 

: 

15.  चठकाण :    चवद्यार्थ्यािी स्वाक्षरी 
        पणूव नाव 

16.  चिनांक : 

 


