
 

  

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

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

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

            महाराष्ट्रातील  अनसुजूचत जातीतील माांग, माांतग, जमजनमाजदगा, दखनी-माांग,माांग-म्हशी , मदारी, गारूडी, राधे माांग, माांग-गारोडी , माांग - गारूडी 
समाजातील यवुक-यवुतींसाठी बकँ, रेल्वे, एल.आय.सी. इ.मध्ये जलजपक वगीय स्पधा परीके्षच्या पवूड तयारीसाठी मोफत जनवासी प्रजशक्षण कायडक्रम 

 

 
डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर सांशोधन व प्रजशक्षण सांस्था, पणेु माफड त महाराष्ट्रातील अनसुजूचत जातीतील माांग,मातांग,माांग-गारुडी 50 जवद्यार्थ्यांना  

आय.बी.पी.एस., एल.आय.सी., रेल्वे, बकँ जलपीक व त्या समकक्ष पदाच्या स्पधा पजरके्षच्या पवूड तयारीसाठी 4 मजहन्याच्या कालावधीचे (जनवास व भोजन 
व्यवस्थेसही) मोफत प्रजशक्षण कायडक्रम (कोचचग क्लासेस) खाजगी सांस्थेच्या माध्यमातनू ओम व्व्हजन ॲकॅडमी पणेु या एका जठकाणी राबजवण्यात येणार आहे. या 
प्रजशक्षण कें द्रावर नमदू जातीतील 50 यवुक-यवुतींना गणुवतेनसुार प्रवेश देण्यात येईल. यातील 30% जागा मजहलाांकरीता राखीव व 4% जागा जदव्याांग व्यक्तींसाठी 
राखीव राहतील. 
वरील जातींच्या इच्छुक व पात्र यवुक-यवुतींना Website : http//:barti.maharashtra.gov.in  या वेबसाईट वरून ‘Notice Board’ च्या सदराखालील 
IBPS residential Coaching for Mang Matang Students चलकवरून अजड डाऊन लोड करुन चकवा खालील नमदू सांस्थेच्या कायालयातनू 
प्राप्तकरून, खालील  ओम व्व्हजन ॲकॅडमी प्रजशक्षण कें द्र पत्ता ओम व्हहजन ॲकॅडमी 985 भुपती कॉम्पेक्स सदाजशव पेठ, ज्ञान प्रबोजधनी शाळेच्या समोर  पणेु-
411 030 सांपकड  क्र. 9067436084 माध्यमातनू  राबजवण्यात येणार आहे. त्या  कें द्राकडे अजड जद. 25/04/2023 रोजी सायांकाळी 5.00 वाजेपयंत सादर 
करण्यात यावे. तसेच अजड omvisionaccadamy12@gmail.com या ई - मेल सादर कराजवत . 

अ.क्र. खाजगी संस्थेचे नाव व पत्ता मखु्यालय – शिकाण  
1. ओम व्व्हजन ॲकॅडमी 985 भुपती  कॉम्पेक्स सदाजशव पेठ, ज्ञान 

प्रबोजधनी शाळेच्या समोर ,पणेु-411 030 
 सांपकड  क्र. 9067436084/ 9156059201/7066460793 

पात्रता :- 
1) महाराष्ट्रातील अनसुजूचत जातीतील माांग,मातांग,माांग-गारुडी इतर तत्सम सांवगातील असावा. 
2) अजडदाराचे वय 18  ते 34 पयडन्त असावे. 
3) अजडदार जकमान 12 वी उतीणड असावा. 
4) उमेदवार महाराष्ट्राचा रजहवासी असावा. 
5) जनवड केलेल्या उमेदवाराांची प्रजशक्षणा दरम्यान जनवासाचा व भोजनाच्या खचासाठी शासन जनणडयानसुार बाटी कडून वर नमदू सांबांजधत सांस्थेला 

जनधी देण्यात येईल व उमेदवारासाठी जन:शलु्क जनवास व भोजन व्यवस्था वर नमदू सांस्थेमाफड त करण्यात येईल. 
6) उमेदवाराांना बाटी माफड त जलपीक स्पधा पजरक्षा तयारीसाठी रु.3000/- चकमतीचे पसु्तकाांचा सांच देण्यात येईल. 
7) जवहीत नमनु्यामध्ये आवश्यक कागदपत्राांसहीत अजड दाखल केलेल्या पात्र उमेदवाराांची चाळणी परीक्षा (screening test) वर नमदु सांस्थेमाफड त  

जद. 30 एजप्रल 2023 रोजी सकाळी 10.30 वा. घेण्यात येईल. त्याआधारे उमेदवाराांची गणुानकु्रमे कोंजचगसाठी जनवड करण्यात येईल. 
8) उमेदवाराांनी अजड करण्याची  अांजतम जद.25 एजप्रल  2023  सायांकाळी 5.00 वाजे पयंत राहील. 
9)    उमेदवाराांनी यापवूी बाटी माफड त कोणत्या प्रजशक्षण कायडक्रमाचा लाभ घेतला असल्यास परत लाभ घेता येणार नाही. 

अजासोबत जोडावयाची कागदपते्र :- 
1) उमेदवाराचा पासपोटड आकाराचा फोटो 
2) जातीच्या प्रमाणपत्राची साांक्षाजकत प्रत 
3) कोणत्याही शाखेतील 12 वी उत्तीणड केलेले प्रमाणपत्र साांक्षाजकत  
4) शाळा सोडल्याचा दाखला (TC) साांक्षाजकत प्रत 
5) उमेदवाराचे आधार काडड साांक्षाजकत प्रत 
6) जदव्याांग असल्यास 40% पेक्षा जास्त प्रमाणात असलेल्या जदव्याांगत्वाचा दाखला साांक्षाजकत प्रत 

 
जाशहरात/      /मातंग समाज यवुक-यवुती शनवासी प्रशशक्षण/ 2023                                              

महासंचालक, बार्टी, पणेु. 
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डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था (बार्टी), पणेु 

28, क्वीन्स गाडडन, कॅम्प पणेु. -411 001. 

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

 

 
बकँ, रेल्वे, एल.आय.सी. इ.मध्ये शलशपक संवगीय स्पधा परीक्षा पवूड स्पधा परीक्षा शनवासी पवूड प्रशशक्षण कायडक्रम   

शवहीत नमनुा अर्ड 
 
 1.सांपरू्ग नाव 
  (आडनाव) (नाव) (वडील/पजत) 
 

 

:- 

 

 

2. ललग (परुूष/स्री) :-  

3. िन्मतारीख :-  

4. अनसूजूचत िाती 
    (होय/नाही) 

      िात  

:- 

 
:- 

 

5. परव्यवहाराचा परू्ग पत्ता :-  

6. कायमचा पत्ता :-  

7. दरूध्वनी/मोबाईल क्रमाांक :-  

8. आधार क्रमाांक :-  

9. ई - मेल आयडी :-  

10. पदवी परीक्षा उत्तीर्ग गरु् :-  

11. जदव्याांग व्यक्ती 
     (होय/नाही) 

:-  

12. रजहवासी दाखला :-  

13. कौटुांजबक वार्षषक उत्पन्न रू. 
    (उत्पन्नाचा दाखला) 

14.या पवूी बाटी मार्ग त कोर्त्या प्रजशक्षर् 
कायगक्रमाचा लाभ घेतला आहे का? 
होय/नाही. 

:-  

 

जिकार् :-          
जदनाांक :-  

 
 

 जवद्यार्थ्याची सही                                                  

  
 

 
 



 
अर्ासोबत र्ोडावयाची कागदपते्र :- 
 

अन.ुक्र. परूक कागदपत्र होय/नाही  
1. उमेदवाराचा पासपोटग आकाराचा र्ोटो  
2. िातीच्या प्रमार्पराची साांक्षाजकत प्रत  
3. कोर्त्याही शाखेतील 12 वी उत्तीर्ग केलेले प्रमार्पर साांक्षाजकत   
4. शाळा सोडल्याचा दाखला (TC) साांक्षाजकत प्रत  
5. उमेदवाराचे आधार काडग साांक्षाजकत प्रत  
6. जदव्याांग असल्यास 40% पेक्षा िास्त प्रमार्ात असलेल्या जदव्याांगत्वाचा दाखला साांक्षाजकत प्रत  

 
 

 

 


