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प्रस्तावना :
महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या चवद्यार्थ्यांिे सांघ लोकसेवा आयोग (यु.पी.एस.सी.)
पुरुस्कृत परीक्षाांमध्ये उत्तीणफ होण्यािे प्रमाण इतर समाज घटकाांच्या तुलनेत अत्यांत कमी आहे . आचदवासी
चवद्याथी हे अचत दु गफम भागात राहतात. त्याांिी आर्थथक पचरस्स्थती चबकट असते. तिाही पचरस्स्थतीत ते
चिक्षण घेऊन चिचक्षत होतात. परांतु योग्य प्रचिक्षणाअभावी भारतीय प्रिासकीय सेवस
े ाठी घेण्यात येणाऱ्या
परीक्षाांमध्ये ते पात्र ठरू िकत नाहीत. तसेि, सांघ लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षाांसाठी
आचदवासी चवद्यार्थ्यांना परीक्षा पूवफ प्रचिक्षण दे ण्याकचरता प्रचिक्षणािी व्यवस्था करावी अिा प्रकारिी
मागणी राज्यातील चवचवध आचदवासी लोकप्रचतचनधी / सांघटना कडू न करण्यात येत आहे . या अनुषांगाने
अनुसूचित जमातीच्या गुणवत्ताधारक उमेदवाराांना बाटी, पुणे या सांस्थेच्या धतीवर चदल्ली वा महाराष्ट्रातील
नामवांत खाजगी प्रचिक्षण सांस्थेत सांघ लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा पचरक्षाांसाठी परीक्षा पूवफ प्रचिक्षण
दे ण्यािी बाब िासनाच्या चविाराचधन आहे.
िासन चनणफय :
राज्यातील अनुसूचित जमातीिे उमेदवाराांिे सांघ लोकसेवा आयोग (यु.पी.एस.सी.) मार्फत
आयोचजत करण्यात येणाऱ्या स्पधा परीक्षाांमध्ये भाग घेण्यािे प्रमाण अल्प आहे. पयायाने उत्तीणफ होण्याऱ्या
उमेदवाराांमध्ये अनुसूचित जमातीिे उमेदवाराांिे प्रमाण दे खील अल्प आहे . त्यामुळे त्याांना चवकासाच्या
मुख्य प्रवाहात आणण्याकचरता सांघ लोकसेवा आयोग (यु.पी.एस.सी.) याांच्यामार्फत आयोचजत करण्यात
येणाऱ्या नागरी सेवा स्पधा परीक्षा उत्तीणफ होऊन प्रिासकीय अचधकारी होण्यािी सांधी चमळावी म्हणून या
उमेदवाराांना सांघ लोकसेवा आयोगामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या नागरी सेवा परीक्षेच्या सांपण
ू फ तयारीकचरता
(पूवफ व मुख्य परीक्षा, मुलाखत ) नामवांत खाजगी व्यावसाचयक सांस्थेमार्फत प्रचिक्षण दे णे या योजनेस या
िासन चनणफयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे .
२)

सदर

योजनेकचरता

सोबतच्या

प्रपत्र

“अ”

मध्ये

दिफचवल्याप्रमाणे

वार्थषक

एकूण

रु. 4,09,06,०००/- (अक्षरी रुपये िार कोटी नऊ लक्ष सहा हजार र्क्त ) खिास मान्यता दे ण्यात येत
आहे .
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३)

प्रचिक्षणाथी चनवड प्रचक्रया:
महाराष्ट्र राज्यातील रचहवासी असलेल्या व सदर प्रचिक्षण सांस्थेमध्ये प्रचिक्षण घेऊ इस्च्ित

असणाऱ्या व नमूद सवफ साधारण पात्रता पूणफ करणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या उमेदवाराांकडू न अजफ
मागचवले जातील. याकचरता आचदवासी सांिोधन व प्रचिक्षण या सांस्थेमार्फत सवफदूर पोहोिणाऱ्या तसेि
सवाचधक खपाच्या महत्वाच्या दै चनकाांमध्ये जाचहरात दे ण्यात येईल. जर उमेदवाराांिी सांख्या 100 पेक्षा
जास्त असेल तर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षेच्या धतीवर प्रश्नपचत्रका तयार केली
जाईल व प्रवेि परीक्षा घेऊन गुणानुक्रमे चनवड यादी व प्रतीक्षा यादी आचदवासी सांिोधन व प्रचिक्षण सांस्था
स्तरावरून प्रकाचित केली जाईल. या चनवड यादीतील प्रथम १०० प्रचिक्षणाथींिी या योजनेखाली चनवड
केली जाईल. प्रचिक्षणार्थ्यांना या योजनेिा र्ायदा केवळ एकदाि घेता येईल.
सदर योजनेिा लाभ घेण्यासाठी 1०० पेक्षा जास्त उमेदवाराांिे अजफ प्राप्त झाल्यास या योजनेच्या
अनुषांगाने उमेदवाराांिे आवेदन अजफ प्राप्त करण्यापासून ऑनलाईन / ऑर्लाईन परीक्षा घेणे तसेि मेचरट
यादी, प्रतीक्षा यादी तसेि कागदपत्राांिी तपासणी पासून प्रवेि दे ण्यापयंतिी सवफ कामे करण्यासाठी व
सदर प्रचक्रया सुरळीत व सोप्या पद्धतीने राबचवण्यासाठी आचदवासी सांिोधन व प्रचिक्षण या सांस्थेमार्फत
राज्यस्तरीय

दै चनकाांमध्ये जाचहरात दे ऊन ऑनलाईन / ऑर्लाईन प्रवेि परीक्षा घेणाऱ्या चवचवध

सांस्थेकडू न ई - टें डर प्रचकया राबवून अजफ मागचवण्यात येतील अथवा आचदवासी सांिोधन व प्रचिक्षण या
सांस्थेमार्फत त्यािे चनयोजन केले जाईल.
४)

उमेदवाराांसाठी सवफ साधारण पात्रता :
1. उमेदवार कोणत्याही िाखेिा पदवीधर असावा तसेि उपरोक्त परीक्षेिी इतर अहफ ता, चिक्षण, वय
व इतर पात्रता व अटी पूणफ केलेल्या असाव्यात.
2. उमेदवार महाराष्ट्र राज्यातील कमीतकमी ५ वषे रचहवासी /अचधवासी असावा.
3. उमेदवारािी जमात ही महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या यादी मधील असणे आवश्यक
आहे .
4. प्रचिक्षणासाठी प्रवेि घेते वेळेस उमेदवाराकडे अनुसूचित जमातीिे वैधता प्रमाणपत्र असणे
बांधनकारक आहे .
5. िासकीय सेवत
े असणाऱ्या उमेदवारास सदर प्रचिक्षण योजनेिा लाभ घेता येणार नाही.
6. एकाि वषी सदर योजना व आचदवासी चवकास चवभाग िासन चनणफय क्रमाांक : प्रचिक्षण२०२०/प्र.क्र.७५/का.०९, चदनाांक १३ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये सांघ लोकसेवा आयोग मुख्य परीक्षा
व मुलाखत तयारी साठी दे ण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहन आर्थथक मदत या योजनेिा लाभ घेता येणार
नाही.
7. आचदम जमातीच्या (PVTG) उमेदवाराांस प्राधान्य चदले जाईल.
8. चनयमानुसार मुली व चदव्याांग याांच्यासाठी जागा आरचक्षत ठे वल्या जातील. परांतु आरचक्षत जागेवर
मुली व चदव्याांग पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास सदर जागा अनुसूचित जमातीतील
गुणानुक्रमे पात्र असलेल्या उमेदवारास चदली जाईल.
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9. अनुसूचित जमातीच्या प्रचिक्षणाथी व त्याच्या कुटु ां बािे वार्थषक उत्पन्न रु. ८,००,०००/- ( अक्षरी
रुपये आठ लक्ष र्क्त ) पेक्षा कमी असावे.
५)

प्रचिक्षणाथींना दे ण्यात येणाऱ्या सोई-सुचवधा व अटी :
1. चदल्ली येथील नामाांचकत प्रचिक्षण सांस्थेमध्ये प्रचिक्षण घेत असल्यास प्रत्येक प्रचिक्षणार्थ्यास दर
मचहन्यास रु. १२,०००/- इतके चवद्यावेतन दे ण्यात येईल.
2. महाराष्ट्रातील नामाांचकत प्रचिक्षण सांस्थेमध्ये प्रचिक्षण घेत असल्यास प्रत्येक प्रचिक्षणार्थ्यास दर
मचहन्यास रु. 8,०००/- इतके चवद्यावेतन दे ण्यात येईल.
3. पुस्तक खरे दी करीता प्रत्येक प्रचिक्षणार्थ्यास एकदाि रुपये १४,००० /- दे ण्यात येईल.
4. चदल्लीतील केंद्रावर प्रचिक्षणाच्या सुरुवातीस जाण्याकचरता व प्रचिक्षण सांपल्यानांतर परतीच्या
प्रवासासाठी रु. २००० इतकी रक्कम प्रवास भत्ता व प्रवास खिफ म्हणून प्रचिक्षणाथीच्या बँक खाती
सदर रक्कम DBT द्वारे वगफ करण्यात येईल.
5. सदर चवद्यावेतनासाठी प्रचिक्षणाथींिी हजेरी चकमान ७५ टक्के असणे बांधनकारक आहे. सबांचधत
प्रचिक्षण सांस्थेकडू न प्रत्येक मचहन्यािे उपस्स्थती पत्रक प्राप्त झाल्यावरि प्रचिक्षणाथीच्या बँक
खाती चवद्यावेतनािी रक्कम DBT द्वारे वगफ करण्यात येईल. कोणत्याही प्रचिक्षणाथीने प्रचिक्षणास
उपस्स्थत न राहता अथवा ७५ टक्के पेक्षा कमी हजेरी असल्यास चवद्यावेतनासाठी आचदवासी
सांिोधन व प्रचिक्षण सांस्थेवर दबाव आणल्यास सदर प्रचिक्षणाथीस अपात्र ठरवण्यात येईल.
6. उमेदवारास कोणत्याही टप्प्यावर कोणत्याही कारणास्तव प्रचिक्षण सोडवायिे असल्यास त्या
उमेदवारास प्रचिक्षण दरम्यान प्रचिक्षणा कचरता सांस्थेने केलेला खिफ पुन्हा आचदवासी सांिोधन व
प्रचिक्षण सांस्थेस परत द्यावा लागेल.
7. चवद्यार्थ्याने खोटे कागदपत्रे सादर करून योजनेिा लाभ घेतला असल्यािे चनदिफनास आल्यास
त्याांिेकडू न सांपण
ू फ प्रचिक्षणािा खिफ वसूल करून कायदे िीर दां डात्मक कारवाई करण्यात येईल.
8. जर सांस्थेने पुरचवलेल्या चनवासव्यवस्थेिा लाभ उमेदवार घेणार नसल्यास, त्याने / चतने चनवास
व्यवस्थेिा पत्ता व हमी पत्र या कायालयास तसेि प्रचिक्षण सांस्थेस कळचवणे / दे णे बांधनकारक
आहे व त्याांिा / त्याांिी सवफ पचरणामाांिी / सुरक्षेिी जबाबदारी स्वतः उमेदवाराांिी असणार आहे.
9. सदर प्रचिक्षण कायफक्रमातील प्रचिक्षणास ७५ टक्के उपस्स्थती आवश्यक आहे परां तु चवद्याथी गांभीर
आजारी पडणे, अपघात होणे, इतर स्पधा परीक्षाांना उपस्स्थत राहणे ( नैसर्थगक आपत्ती / कौटु ां चबक
समस्या / वैद्यकीय कारण ) या कारणामुळे प्रचिक्षणास अनुपस्स्थत असल्यास अपवादात्मक
पचरस्स्थती मध्ये चवद्यार्थ्यांना चवद्यावेतन अदा करण्याबाबतिा अांचतम चनणफय आयुक्त, आचदवासी
सांिोधन व प्रचिक्षण सांस्था, पुणे याांिा असेल.
10. ज्या उमेदवाराांिी चनवड होईल त्याांिी चनवड झाल्यानांतर तात्काळ चदल्ली ककवा महाराष्ट्रातील
प्रचिक्षण सांस्थेत रुजू होणे व ७ चदवसाच्या आत हमीपत्र आचदवासी सांिोधन व प्रचिक्षण सांस्था,
पुणे या कायालयाकडे जमा करणे बांधनकारक असेल. जे उमेदवार चदलेल्या तारखेपासून १५
चदवसाच्या आत रुजू होत नाहीत, अिा उमेदवाराांिी चनवड रद्द करून प्रतीक्षा यादीतील
उमेदवाराांिी गुणवत्तेनुसार चनवड करून त्याांना प्रचिक्षणासाठी चदल्ली येथे पाठचवण्यात येईल.
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(अपवाद- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ककवा इतर स्पधा परीक्षेच्या मुलाखत ककवा इतर बाबी
सांदभात समस्या उद्भवल्यास त्यािी कारण मीमाांसा करून योग्य चनणफय घेण्यािा अचधकार
आयुक्त, आचदवासी सांिोधन व प्रचिक्षण सांस्था , पुणे याांिा असेल.)
11. प्रचिक्षण कालावधीमध्ये चवद्यार्थ्याने धुम्रपान करणे, अांमली पदाथािे सेवन करणे, मद्यपान करणे,
उद्धट वतफन असे गैर प्रकार केल्यास सदर प्रचिक्षणार्थ्यांिी चनवड रद्द करण्यात येऊन
कायदे िीर/ दां डात्मक कारवाई करण्यात येईल.
12. चदल्लीतील ककवा महाराष्ट्रातील चनवड केलेल्या ( Empanelled ) नामाांचकत सांस्थाांमधील सांस्था
चनवडण्यािी मुभा प्रचिक्षानार्थ्याना असेल.
13. सदरिा प्रचिक्षण कायफक्रम अचनवासी, चनयचमत स्वरूपािा प्रचिक्षण कायफक्रम आहे .
६)

प्रचिक्षण सांस्थेिी चनवड :
आचदवासी सांिोधन व प्रचिक्षण सांस्थेमार्फत महत्वाच्या दै चनकाांमध्ये याबाबत जाचहरात दे ऊन

प्रथमतः सदर योजनेसाठी पात्र असलेल्या चदल्ली व महाराष्ट्रातील काही नामवांत स्पधा परीक्षा प्रचिक्षण
दे ण्याऱ्या चनचवदा द्वारे सांस्थेिी चनवड केली जाईल. खालील बाबचािा चविार करून प्रचिक्षण सांस्थाांिी
चनवड (Empanel) करण्यात येईल.
1. प्रचिक्षण सांस्थेिी भारतातील कोणत्याही राज्यामध्ये नोंदणी असावी .
2. प्रत्येक चवषयानुसार तज्ञ व अनुभवी मागफदिफकाांिी उपलब्धता.
3. अद्यावत लायब्ररी व स्टडी रूम.
4. सांस्थेमार्फत चवद्यार्थ्यांना दे ण्यात येणाऱ्या सांगणक व इांटरनेट सुचवधा.
5. मागील पाि वषातील सांस्थेिा यिस्वी कायफकाळ.
6. मागील सतत पाि वषातील सांस्थेमार्फत यिस्वी झालेले चवद्याथी.
7. सांस्थेिा मागील पाि वषािा िढता (Progressive) नर्ा ताळे बद
ां .
8. सांस्थेिी GST, PAN CARD व उद्योग आधार सह कायदे िीर नोंदणी. धमादाय आयुक्त
याांिाकडे (Non-Profit Organization) अिी नोदणी असलेल्या सांस्थेस प्राधान्य चदले जावे.
9. वैयस्क्तक प्रचिक्षणाथी िा चवद्याथी चवमा प्रचिक्षण सांस्था घेईल .
10. सस्थेकडील अद्यावत प्रचिक्षण वगफ तसेि सांस्थेमधील अभ्यासपूणफ वातावरण.
७) चनयांत्रण:
सदर योजनेच्या अांमलबजावणीसाठी आयुक्त, आचदवासी सांिोधन व प्रचिक्षण सांस्था, पुणे याांना
“चनयांत्रक अचधकारी” तसेि “आहरण व सांचवतरण अचधकारी” म्हणून घोचषत करण्यात येत आहे . सदर
प्रचिक्षणासाठी आवश्यक चनधी आचदवासी सांिोधन व प्रचिक्षण सांस्थेच्या अचधनस्त ठे वण्यात येईल व तो
सांस्थेमार्फत सांबचधत प्रचिक्षण केंद्रास उपलब्ध करून चदला जाईल.
८)

या योजनेकचरता होणारा खिफ मागणी क्र. टी-५, मुख्य लेखाचिषफ 2225, अनुसूचित जाती,

अनुसूचित जमाती, इतर मागासवगफ व अल्पसांख्याांक याांिे कल्याण, पांिवार्थषक योजनाांतगफत योजना 02,
अनुसूचित जमातीिे कल्याण, 796 जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०२) जनजाती क्षेत्राबाहे रील उपयोजना,
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राज्य योजनाांतगफत योजना, (02) (३६) अनुसूचित जमातीच्या चवद्यार्थ्यांना भारतीय व राज्य प्रिासचकय
सेवि
े ी सांधी प्राप्त करुन दे ण्यासाठी त्याांना सांघ लोकसेवा आयोग / महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडू न
घेण्यात येणाऱ्या स्पधा पचरक्षाांिे प्रचिक्षण दे णे (2225 डी 387 )31, सहायक अनुदाने ( वेतनेत्तर ) या
लेखाचिषाखाली टाकण्यात यावा.
9)

सदर िासन चनणफय िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्यािा सांगणक सांकेताांक

202104201441423024 असा आहे. हा आदेि

चडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांचकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रािे राज्यपाल याांच्या आदे िानुसार व नावाने.

Satish Vithalrao
Kove
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( सचति कोवे )
कायासन अचधकारी, महाराष्ट्र िासन
प्रचत,
1. मा.राज्यपाल याांिे सचिव,राजभवन,मुांबई.
2. मा.सभापती,महाराष्ट्र चवधानपचरषद,महाराष्ट्र चवधानमांडळ सचिवालय,मुांबई.
3. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र चवधानसभा,महाराष्ट्र चवधानमांडळ सचिवालय,मुांबई.
4. मा.चवरोधी पक्षनेता चवधानपचरषद/चवधानसभा, महाराष्ट्र चवधानमांडळ सचिवालय,मुांबई.
5. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र चवधानपचरषद,महाराष्ट्र चवधानमांडळ सचिवालय,मुांबई.
6. मा.उपाध्यक्ष,महाराष्ट्र चवधानसभा,महाराष्ट्र चवधानमांडळ सचिवालय,मुांबई.
7. मा.मुख्यमांत्री याांिे प्रधान सचिव,मांत्रालय,मुांबई.
8. मा.उपमुख्यमांत्री याांिे सचिव ,मांत्रालय,मुांबई.
9. मा. सवफ मांत्री, याांिे खाजगी सचिव.मांत्रालय,मुांबई.
10. मा. सवफ राज्यमां त्री, याांिे खाजगी सचिव,मांत्रालय,मुांबई.
11. मा. चवधानसभा / चवधान पचरषद, सदस्य सवफ
12. मुख्य सचिव,याांिे उप सचिव,मांत्रालय,मुांबई
13. अ.मु.स./प्र.स./सचिव,चवभाग सवफ ,मांत्रालय मुांबई.
14. आयुक्त, आचदवासी चवकास, नाचिक
15. आयुक्त, आचदवासी सांिोधन व प्रचिक्षण सांस्था, पुणे
16. सवफ चजल्हाचधकारी,
17. व्यवस्थापकीय सांिालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आचदवासी चवकास महामांडळ, नाचिक

18.व्यवस्थापकीय सांिालक, िबरी आचदवासी चवत्त व चवकास महामांडळ, नाचिक.
19. अपर आयुक्त, आचदवासी चवकास, नाचिक/ठाणे/अमरावती/नागपूर.
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20. सवफ प्रकल्प अचधकारी, एकास्त्मक आचदवासी चवकास प्रकल्प
21. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 मुांबई (लेखा पचरक्षा )
22. महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 नागपूर (लेखा पचरक्षा )
23. सवफ चनयांत्रक अचधकारी, आचदवासी चवकास चवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
24. चनवडनस्ती कायासन 09.
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प्रपत्र “अ”
महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवाराांना सांघ लोकसेवा आयोगामार्फत घेतल्या
जाणाऱ्या नागरी सेवा परीक्षेच्या सांपण
ू फ तयारीकचरता ( पूवफ व मुख्य परीक्षा, मुलाखत ) नामवांत खाजगी
व्यावसाचयक सांस्थेमार्फत प्रचिक्षण दे णे योजनेच्या खिािा तपचिल
अ.

खिाच्या /बाबी

क्र.
१

१००
प्रचिक्षणाथींसाठी
वार्थषक खिफ (रुपये)

प्रचिक्षणाथींिे चवद्यावेतन (प्रचत प्रचिक्षणाथीं रु. १२,०००/- X १०० X

१,४४,००,०००/-

१२ ) ( चवद्यावेतन X चवद्याथी X मचहने) (सदर चवद्यावेतनामध्ये
प्रचिक्षणार्थ्यांच्या चनवास व भोजनावरील खिािा समावेि आहे . )
२

पुस्तक खरे दी करण्याकरीता प्रत्येक प्रचिक्षणार्थ्यांना चनव्वळ रक्कम

१४,००,०००/-

दे णे ( एकदाि ) (१४,००० X १०० )
३

प्रचिक्षण सांस्थेिे ( खाजगी ) िुल्क ( र्ी)

( सामान्य अध्ययन या

२,००,००,०००/-

चवषयािी पूवफ +मुख्य तसेि मुलाखत व वैकस्ल्पक चवषय तयारी
यासाठी सरासरी र्ी ( २,००,००० प्रचत चवद्याथी सवफ करासह ) यामध्ये
व्याख्याताांिे मानधन, स्टडी मटे चरयल, नोट्स (वािन साचहत्य) टे स्ट
सेरीज, आवश्यक वतफमानपत्र , माचसके, पुस्तके, स्टे िनरचा इ. पुरचवणे
तसेि प्रचिक्षणच्या इतर अनुषांचगक खिािा समावेि आहे . )
४

प्रचिक्षणाथीना द्यावा लागणारा प्रवास खिफ (सरासरी रु. २००० x १०० )

२,००,०००/-

५

आकस्स्मक खिफ

२,००,०००/-

अ ) एकूण खिफ

३,६२,००,०००

६

ब ) जाचहरात खिफ + प्रवेि परीक्षा, तसेि प्रिासकीय व इतर

४७,०६,०००

खिासाठी आचदवासी सांिोधन व प्रचिक्षण सांस्था , पुणे या सांस्थेस
एकूण खिाच्या १३ % रक्कम दे णे
( अ + ब ) सदर योजनेवरील एकूण खिफ

४,०९,०६,०००
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