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महाराष्ट्र राज्यातील अनसुूदचत जमातीच्या पिवी उत्तीणि उमेिवारांना ऑनलाईन टॅबच्या स्वरुपात राष्ट्रीय कृत बँक  / रेल्वे ररकू्रटमेंट बोर्ि / 

कमिचारी दनवर् आयोग, सरळ सेवा इ ससं्थामार्ि त घेतल्या जाणाऱ्या स्पधाि परीक्षा तयारी नामवंत खाजगी ससं्थेद्वारा प्रदशक्षण िेणे योजना 

( िुसरी बचॅ ) 
 

 

योजनेचा उदे्दश व स्वरूप : 

 महाराष्ट्र राज्यामध्ये कोदवर्- १९ या साथीच्या रोगाचा प्रािुर्ािव असल्याने सध्या सवि शाळा, महादवद्यालयातील प्रदशक्षण तसेच दशक्षण संस्थेतील सुरु 

असलेले सवि कामकाज स्थदगत आहे. परंतू संघ व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्ि त कोदवर् पवूि प्रकादशत झालेल्या नोकरी दवषयक जादहरातीच्या अनुषंगाने 

दवदवध स्पधाि परीक्षा घेतल्या जात आहेत. या पार्श्िरू्मीवर दवद्यार्थयाांचे (उमेिवारांचे ) शैक्षदणक नुकसान होऊ नये यासाठी सिर कालावधीमध्ये (र्क्त सहा मदहने ) 

महाराष्ट्र राज्यातील अनसुूदचत जमातीच्या एकूण ८०० दवद्यार्थयाांना ऑनलाईन अँड्रॉइर् मोबाईल टॅबलेट द्वारे बँक दप.ओ. एस एस. सी. एल आय. सी. रेल्वे , सरळ 

सेवा वगि  II,III,IV, etc. स्पधाि परीक्षा मागििशन केले जाणार आहे  

 

दवद्याथी दनवर् प्रदक्रया : 

 सिर प्रदशक्षण कायिक्रमासाठी पात्र व योग्य दवद्यार्थयाांची / उमेिवारांची दनवर् तयांना िहावी, बारावी, पिवी, या परीके्षमध्ये प्राप्त गुणांस (Weightage) 

र्ारांक नुसार गुण दिले जातील व गुणानकु्रमे दनवर् यािी तयार केली जाईल.  

 दनवर् यािी तयार करणेसाठी उमेिवारांच्या प्राप्त गुणांना खालीलप्रमाणे र्ारांक (Weightage) दिले जाईल. 

 

वगि  र्ारांक  

िहावी  ३० टक्के  

बारावी  ३० टक्के 

पिवी  ४० टक्के 

एकूण  १०० टक्के  

 

 जर दनवर् करताना काही उमेिवारांना समान गुण प्राप्त झाले असल्यास, तया उमेिवारांपैकी ज्या उमेिवाराचे वय जास्त आहे तया उमेिवारास प्रथम स्थान, 

तयातही समान असतील तर ज्या उमेिवाराचे पिव्युत्तर पिवी ( Post Graduation ) दशक्षण झाले आहे व तयामधील सवाित जास्त गुण प्राप्त असलेल्या उमेिवारास 

संधी िेण्यात येईल. तया नंतर सुद्धा काही उमेिवारांना समान गुण असतील तर PVTG मधील जमातीच्या उमेिवारास प्रथम संधी िेण्यात येईल. 

 

 सिर योजनेचा आढावा घेण्यासाठी व अंमलबजावणी त काही अर्चणी आल्यास उदचत बिल करून तयास मान्यता िेण्याचे अंदतम अदधकार मा. 

आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रदशक्षण संस्था, पणेु यांना असतील.  

 

उमेिवाराची सवि साधारण पात्रता:  

i) उमेिवार महाराष्ट्र राज्यातील रदहवासी /अदधवासी असला पादहजे. 

ii) उमेिवाराची जमात ही महाराष्ट्र राज्यातील अनसुूदचत जमातीच्या यािी मधील असणे आवश्यक 

iii) प्रदशक्षणासाठी उमेिवाराकरे् अनुसूदचत जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र असणे बधंनकारक आहे. 

iv) प्रदशक्षणासाठी दनवर् करण्यासाठी उमेिवाराने अरेरावी, राजकीय व नोकरशाही िबावतंत्राचा वापर केल्यास तयाची उमेिवारी रद्द होईल. 

v) दवद्यार्थयािने खोटे कागिपते्र सािर करून योजनेचा लार् घेतला असल्याचे दनिशिनास आल्यास तयांचेकरू्न सपंूणि प्रदशक्षणाचा खचि वसलू करून कायिेशीर 

िरं्ातमक कारवाई करण्यात येईल. 



vi) दिव्यांग व्यक्ती आदण मदहला यांच्यासाठी दनयमानसुार आरक्षण िेण्यात येईल.  

 

  वर नमूि लार्ासाठी http://trti.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करून दिलेल्या गुगल र्ॉमिच्या दलंकवरूनच दिनांक २०.०२ २०२२ 

पयांत करावेत. ज्या उमेिवारांनी सिर लार्ाकररता आधी अजि केला असेल तयांनीही पुनश्च अजि करावेत. उमेिवारांनी इतर कोणतयाही ई मेल आय.र्ी. वर अजि पाठव ू

नयेत, अशा पाठदवलेल्या कोणतयाही अजािची िखल घेतली जाणार नाही. 

 

गुगल र्ॉमिच्या दलंक वर खालील कागिपत्राची स्कॅन प्रत पाठवावी : 

 

१. दवदहत नमुना मध्ये सपंूणि र्रलेला अजि, तयावर रंगीत सध्याचा र्ोटो असावा.  

२. अनुसूदचत जमातीचे मूळ प्रमाणपत्र स्कॅन प्रत  

३. अनसुूदचत जमातीचे वैधता मूळ प्रमाणपत्र स्कॅन प्रत  

४. िहावी (S.S.C.) मूळ गुणपत्र स्कॅन प्रत  

५. िहावी (S.S.C.)  मूळ प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र स्कॅन प्रत  

६. बारावी  ( H.S.C. ) मूळ गुणपत्र स्कॅन प्रत  

७. बारावी  ( H.S.C. ) मूळ प्रमाणपत्र स्कॅन प्रत  

८. पिवी (Degree Mark Sheet ) गुण पत्र व  

९. पिवी (Degree Certificate) मूळ प्रमाणपत्र स्कॅन प्रत  

१०. पिव्युत्तर पिवी (Post-Graduation Degree Mark Sheet) मूळ गुण पत्र स्कॅन प्रत 

११. पिव्युत्तर पिवी (Post-Graduation Degree Certificate ) मूळ प्रमाणपत्र स्कॅन प्रत  

१२. र्ोदमसाईल प्रमाणपत्र मूळ प्रमाणपत्र स्कॅन प्रत  

१३. आधारकार्ि मूळ प्रमाणपत्र स्कॅन प्रत  

१४. तहसीलिार यांनी दिलेला सेतू उत्त्पन्नाचा िाखला मूळ प्रमाणपत्र स्कॅन प्रत   

१५. बँकेचे पासबुक खाते तपशील असलेला पानाची स्कॅन प्रत 

 

 

 

( र्ॉ. राजेंद्र र्ारुर् र्ा.प्र.से. ) 

आयुक्त 


