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प्रस्तावना :  

महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या चवद्यार्थ्यांि ेसांघ लोकसेवा आयोग (य.ुपी.एस.सी.) परुुस्कृत 
परीक्षाांमध्ये उत्तीणण होण्यािे प्रमाण इतर समाज घटकाांच्या तुलनेत अत्यांत कमी आहे. आचदवासी चवद्यािी हे अचत 
दुगणम भागात राहतात. त्याांिी आर्थिक पचरस्स्िती चबकट असते. तशाही पचरस्स्ितीत ते चशक्षण घेऊन चशचक्षत 
होतात. परांत ुयोग्य प्रचशक्षणाअभावी भारतीय प्रशासकीय सेवसेाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षाांमध्ये ते पात्र ठरू शकत 
नाहीत. त्यामुळे आचखल भारतीय नागरी सेवा तसेि राज्य सेवते अनुसूचित जमातीच्या अचिकाऱ्याांि े प्रमाण 
फारि कमी आहे. तसेि, सांघ लोकसेवा आयोगामाफण त घेण्यात येणाऱ्या परीक्षाांसाठी आचदवासी चवद्यार्थ्यांना 
परीक्षा पवूण प्रचशक्षण देण्याकचरता प्रचशक्षणािी व्यवस्िा करावी अशा प्रकारिी मागणी राज्यातील चवचवि 
आचदवासी लोकप्रचतचनिी / सांघटना कडून करण्यात येत आहे. या अनुषांगाने बाटी, पणेु या सांस्िेच्या ितीवर सांघ 
लोकसेवा आयोगािी नागरी सेवा पवूण पचरक्षा उत्तीणण झालेल्या उमेदवाराांसाठी व मुख्य पचरक्षा उत्तीणण झाल्यानांतर 
मुलाखतीच्या तयारीकचरता प्रोत्साहनपर आर्थिक सहाय्य देणेिी योजना तयार करण्यािे शासनाच्या चविारािीन 
होते. 

शासन चनणणय : 
राज्यातील अनुसूचित जमातीिे उमेदवाराांिे सांघ लोकसेवा आयोग (यु.पी.एस.सी.) माफण त आयोचजत 

करण्यात येणाऱ्या स्पिा परीक्षाांमध्ये भाग घेण्याि े प्रमाण अल्प आहे. पयायाने उत्तीणण होण्याऱ्या उमेदवाराांमध्ये 
अनुसूचित जमातीि े उमेदवाराांिे प्रमाण देखील अल्प आहे. त्यामुळे त्याांना चवकासाच्या मुख्य प्रवाहात 
आणण्याकचरता सांघ लोकसवेा आयोग (यु.पी.एस.सी.) याांच्यामाफण त आयोचजत करण्यात येणाऱ्या नागरी सेवा 
स्पिा परीक्षा उत्तीणण होऊन प्रशासकीय अचिकारी होण्यािी सांिी चमळावी म्हणनू या उमेदवाराांना सदर 
आयोगाच्या नागरी सेवा मुख्य परीक्षा व मुलाखत तयारीकचरता सन 2020-21 या वषापासून सोबतच्या “प्रपत्र-
अ” व “प्रपत्र-ब” मध्ये दशणचवल्याप्रमाणे प्रोत्साहनपर आर्थिक सहाय्य देण्यास या शासन चनणणयाअन्वये मान्यता 
देण्यात येत आहे .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

२. सदर योजनेच्या अांमलबजावणीकचरता आयुक्त, आचदवासी सांशोिन व प्रचशक्षण सांस्िा, पणेु याांना 
“चनयांत्रक अचिकारी ”तसिे “आहरण व सांचवतरण अचिकारी” म्हणनू घोचषत करण्यात येत आहे. तसेि 
आचदवासी सांशोिन व  प्रचशक्षण सांस्िा, पणेु याांच्यामाफण त सदर योजनेअांतगणत उमेदवाराांिी चनवड प्रचक्रया पार 
पाडण्यास व पात्र उमेदवाराना चनिीि ेचवतरण िेट उमेदवाऱ्याांच्या खात्यात करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. सदर योजनेिा खिण सोबतच्या “प्रपत्र-अ” व “प्रपत्र-ब” मध्ये दशणचवल्याप्रमाणे आहे. याव्यचतचरक्त 
आचदवासी सांशोिन व प्रचशक्षण सांस्िा, पणेु याांना योजनेच्या खिाच्या 13 टक्के रक्कम प्रशासचकय व इतर 
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खिाकचरता देण्यात येत आहे. सबब, योजनेकचरता वार्थषक एकूण रु. २८,२५,००० (अक्षरी रुपये अठ्ठावीस लक्ष 
पांिवीस हजार फक्त ) खिास मान्यता देण्यात येत आहे. 

४. उमेदवाराांिी सवणसािारण पात्रता:   
1. उमेदवाराने सांघ लोकसेवा आयोग नागरी सेवा पवूण परीक्षिेे प्रवशे पत्र (HallTicket) देणे आवश्यक. 
2. उमेदवाराांिी उपरोक्त परीक्षिेी अहणता, चशक्षण, वय व इतर पात्रता व अटी पणूण केलेल्या असाव्यात. 
3. प्रचशक्षाणािीने िालू वषामध्ये सांघ लोकसेवा आयोगािी नागरी सेवा परीक्षेिी पवूण परीक्षा उत्तीणण झाली 

असली पाचहज.े व त्यािा UPSC Detail Application Form (DAF) फॉमण िी छायाांचकत प्रत आचदवासी 
सांशोिन व प्रचशक्षण सांस्िेमध्ये जमा करणे आवश्यक. 

4. उमेदवार महाराष्ट्र राज्यातील रचहवासी /अचिवासी असला पाचहज.े 
5. उमेदवारािी जमात ही महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या यादी मिील असणे आवश्यक.  
6. प्रचशक्षणासाठी प्रवशे घेते वळेेस उमेदवाराकडे अनुसूचित जमातीि ेविैता प्रमाणपत्र असणे बांिनकारक 

आहे. 
7. शासकीय सेवते असणाऱ्या उमेदवारास ह्या योजनेिा लाभ घेता येणार नाही.  
8. चवद्यार्थ्याने खोटे कागदपत्र े सादर करून योजनेिा लाभ घेतला असल्यािे चनदशणनास आल्यास 

त्याांिेकडून सांपणूण प्रचशक्षणािा खिण वसूल करून कायदेशीर दांडात्मक कारवाई करण्यात येईल. 
 

५. योजनेिे नाव , प्रवशे परीक्षा व उमेदवाराांिी चनवड : 
अ ) सन 2020-21 या िाल ूवषापासून  सांघ लोकसेवा आयोगािी नागरी सेवा परीक्षिेी पवूण परीक्षा उत्तीणण झाल े
आहेत अशा उमेदवाराांसाठी सांघ लोकसेवा आयोग नागरी सेवा स्पिा परीक्षा मुख्य परीक्षा तयारी करीता आर्थिक 
सहाय्य योजना:  

ज े उमेदवार िालू वषामध्ये सांघ लोकसेवा आयोगािी नागरी सेवा परीक्षेिी पवूण परीक्षा उत्तीणण झाले 
आहेत अशा उमेदवाराांसाठी त्या वषीच्या सांघ लोकसेवा आयोग नागरी सेवा मुख्य परीक्षेिी तयारी करण्याकचरता 
आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल. प्रचशक्षणार्थ्यांना ह्या योजनेिा लाभ फक्त तीन वळेा घेता येईल. 

सांघ लोकसेवा आयोगािी नागरी सेवा परीक्षेिी पवूण परीक्षेिा चनकाल जाहीर झाल्यानांतर आचदवासी 
सांशोिन व प्रचशक्षण या सांस्िेमाफण त सवणदूर पोहोिणाऱ्या तसिे सवाचिक खपाच्या महत्वाच्या दैचनकाांमध्ये 
जाचहरात देण्यात येईल. प्राप्त अजांिी सांख्या २५ पेक्षा जास्त असेल तर त्या उमेदवारास दहावी, बारावी, पदवी, 
या परीक्षेमध्ये प्राप्त गुणाांिी सरासरी काढून गणुानुक्रमे चनवड यादी आचदवासी सांशोिन व प्रचशक्षण सांस्िा 
स्तरावरून प्रकाचशत केली जाईल. या योजनेसाठी एकूण २५ उमेदवाराांिी चनवड केली जाईल. सदर योजनेिा 
लाभ जास्तीत जास्त तीन वळेा एका उमेदवारास घेता येईल. 

या योजनेअांतगणत तीन मचहन्याांकचरता उमेदवाराांस प्रचत माह 12,000/- इतके चवद्यावतेन देण्यात येईल. 
तसेि पसु्तक खरेदीकचरता एकवळे रु. 14,000/- इतका चनिी देण्यात येईल. 

ब) सन 2020-21 या िाल ूवषापासून  सांघ लोकसेवा आयोगािी नागरी सेवा परीक्षेिी मुख्य परीक्षा उत्तीणण झाल े
आहेत त्या उमेदवाराांसाठी सांघ लोकसेवा आयोग नागरी सेवा स्पिा परीक्षा मुलाखत तयारी करीता आर्थिक 
प्रोत्साहन योजना : 
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अनुसूचित जमातीिे ज े उमेदवार सांघ लोकसेवा आयोगािी नागरी सेवा परीक्षिेी मुख्य परीक्षा उत्तीणण 
झाले आहेत त्या उमेदवाराांना मुलाखत तयारी करीता म्हणनू आर्थिक प्रोत्साहन देण्यात येईल. याकचरता सांघ 
लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा मुख्य परीक्षेिा चनकाल जाहीर झाल्यानांतर आचदवासी सांशोिन व प्रचशक्षण या 
सांस्िेमाफण त सवणदूर पोहोिणाऱ्या तसेि सवाचिक खपाच्या महत्वाच्या दैचनकाांमध्ये जाचहरात देण्यात येईल. प्राप्त 
अजांिी सांख्या २५ पेक्षा जास्त असेल तर त्या उमेदवारास दहावी, बारावी, पदवी, या परीक्षेमध्ये प्राप्त गुणाांिी 
सरासरी काढून गुणानुक्रमे चनवड यादी आचदवासी सांशोिन व प्रचशक्षण सांस्िा स्तरावरून प्रकाचशत केली जाईल. 
या योजनेसाठीदेखील एकूण २५ उमेदवाराांिी चनवड केली जाईल.   

या योजनेअांतगणत दोन मचहन्याांकचरता उमेदवाराांस प्रचत माह 12,000/- इतके चवद्यावतेन देण्यात येईल. 
सदर योजनेिा लाभ घेण्याबाबत उमेदवाराांना सांिीबाबत (Attempt) बांिन नाही. पात्र प्रचशक्षणािी या योजनेिा 
चकतीही वळेा लाभ घेऊ शकतो.  

६. या योजनेकचरता होणारा खिण मागणी क्र. टी-५, मुख्य लेखाचशषण 2225, अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती, इतर मागासवगण व अल्पसांख्याांक याांि े कल्याण, पांिवार्थषक योजनाांतगणत योजना 02, अनुसूचित 
जमातीिे कल्याण, 796 जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०२) जनजाती क्षते्राबाहेरील उपयोजना, राज्य योजनाांतगणत 
योजना, (02) (३६) अनुसूचित जमातीच्या चवद्यार्थ्यांना भारतीय व राज्य प्रशासचकय सेविेी सांिी प्राप्त करुन 
देण्यासाठी त्याांना सांघ लोकसेवा आयोग / महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात येणाऱ्या स्पिा पचरक्षाांि े
प्रचशक्षण देणे (2225 डी 387 )31, सहायक अनुदाने ( वतेनेतर ) या लेखाचशषाखाली टाकण्यात यावा.  

७. सदर शासन चनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळावर उपलब्ि 
करण्यात आला असनू त्यािा सांकेताांक 202011131822278124 असा आहे. हा आदेश चडजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षाांचकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राि ेराज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  
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                                                                                                                         उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रचत,   
1. मा. राज्यपाल याांि ेप्रिान सचिव, राजभवन, मुांबई. 
2. मा. मुख्यमांत्री याांिे प्रिान सचिव, मांत्रालय, मुांबई. 
3. मा. मांत्री ( आचदवासी चवकास) याांि ेखाजगी सचिव. 
4. मा. राज्यमांत्री (आचदवासी चवकास) याांिे खाजगी सचिव. 
5. सवण सांसद सदस्य. 
6. मा. चवरोिी पक्ष नेता, चविानसभा. 
7. मा. चवरोिी पक्षनेता, चविानपचरषद. 
8. सवण मा. चविानसभा/चविानपचरषद सदस्य 
9. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई. 
10. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, 1/2, मुांबई/नागपरू. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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11. महालेखापाल (लेखा पचरक्षा) महाराष्ट्र, 1/2, मुांबई/नागपरू. 
12. सचिव, आचदवासी चवकास चवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
13. आयुक्त, आचदवासी चवकास आयुक्तालय, नाचशक 
14. आयुक्त, आचदवासी सांशोिन व प्रचशक्षण सांस्िा, पणेु. 
15. अपर आयकु्त, आचदवासी चवकास ठाणे/नाचशक/नागपरू/अमरावती 
16. सवण प्रकल्प अचिकारी, एकास्त्मक आचदवासी चवकास प्रकल्प. 
17. सवण सह सचिव / उप सचिव, आचदवासी चवकास चवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
18. चनवडनस्ती, कायासन-9, आचदवासी चवकास चवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
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“प्रपत्र-अ” 

अ) सन 2020-21 या िाल ू वषापासून  सांघ लोकसेवा आयोगािी नागरी सेवा पवूण पचरक्षा उत्तीणण झालले्या 
उमेदवाराांसाठी मुख्य पचरक्षा तयारीकचरता आर्थिक सहाय्य योजना खिाि ेअांदाजपत्रक- 

 अ.क्र. खिािी बाब २५ प्रचशक्षणािी खिण ( रु.) 

१ उमेदवाराांस चनवाह भत्ता ( 12,000 X 25 X 3 ) 
(चवद्यावतेन X चवद्यािी सांख्या X मचहने ) 

9,00,000/- 

२ पसु्तक खरेदी कचरता एकवळे चनव्वळ रक्कम देणे ( 
14,000 X 25 ) 

3,50,000/- 

३ जाचहरात व इतर खिण 5,00,000/- 

एकूण 17,50,000/- 
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“प्रपत्र -ब" 

ब) सन 2020-21 या िाल ू वषापासून  सांघ लोकसेवा आयोगािी नागरी सेवा मुख्य पचरक्षा उत्तीणण 
झालले्या उमेदवाराांसाठी मुलाखत तयारीकचरता आर्थिक प्रोत्साहन योजना खिािे अांदाजपत्रक- 

अ.क्र. खिािी बाब २५ प्रचशक्षणािी खिण ( रु.) 

१ उमेदवाराांस चनवाह भत्ता ( 12,000 X 25 X 2 ) (चवद्यावतेन 
X चवद्यािी सांख्या X मचहने ) 

6,00,000/- 

2 जाचहरात व इतर खिण 1,50,000/- 

एकूण 7,50,000/- 
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