
 

 
 

महाराष्ट्र शासन 

आदिवासी सशंोधन व प्रदशक्षण ससं्था , पुणे 

२८, राणीचा बाग , जुने सदकि ट हाउस जवळ , पुणे ४११००१ 

िूरध्वनी: ०२० -२६३६०९४१, २६३६२७७२ 

 

 

योजनेचे नाव : महाराष्ट्र राज्यातील अनुसदूचत जमातीच्या उमेिवारांना सहा मदहने कालावधी मध्ये 

नामवंत खाजगी दशक्षण ससं्थेच्या साह्याने ऑनलाईन अँड्रॉइड मोबाईल टॅबलेट द्वारे यजुीसी नेट / सेट 

(UGC - NET/SET) स्पधाि परीक्षा मागििशन करणे योजना: 

 

 

योजनेचा उदे्दश व स्वरूप : 

 महाराष्ट्र राज्यामध्ये कोदवड- १९ या साथीच्या रोगाचा प्रािुर्ािव असल्याने सध्या सवि शाळा, महादवद्यालयातील 

प्रदशक्षण तसेच दशक्षण ससं्थेतील सरुु असलेले सवि कामकाज स्थदगत आहे. परंतू दवदवध आयोगा मार्ि त कोदवड पूवि 

प्रकादशत झालेल्या नोकरी दवषयक व इतर स्पधाि परीक्षा जादहरातीच्या अनुषंगाने दवदवध परीक्षा घेतल्या जात आहेत. 

या पार्श्िरू्मीवर दवद्यार्थयाांचे (उमेिवारांचे) शैक्षदणक नुकसान होऊ नये, यासाठी महाराष्ट्र राज्यातील अनुसदूचत 

जमातीच्या दवद्यार्थयाांना सहा मदहने कालावधीमध्ये टॅब द्वारे ऑनलाईन स्वरुपात सिर युजीसी नेट / सेट (UGC - 

NET/SET) स्पधाि परीक्षा मागििशन केले जाणार आहे  

 

दवद्याथी दनवड प्रदिया : 

 सिर प्रदशक्षण कायििमासाठी पिव्युत्तर पिवी प्राप्त उमेिवारांकडून तसेच युजीसी नेट / सेट (UGC - NET/SET) 

स्पधाि परीक्षा साठी इच्छुक व पात्र असलेल्या उमेिवारांकडून अजि मागदवण्यात येत आहेत.  उमेिवारांची दनवड तयांना 

िहावी, बारावी, पिवी व पिव्युत्तर  या परीके्षमध्ये प्राप्त असलेल्या गुणांस (Marks) र्ारांक नुसार (Weightage) गुण 

दिले जातील व गुणानुिमे दनवड यािी तयार केली जाईल. एकूण १०० दवद्यार्थयाांची दनवड करण्यात येईल. दनवड यािी 

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

 

वगि र्ारांक 

िहावी २५ टक्के 

बारावी २५ टक्के 

पिवी २५ टक्के 

पिव्युत्तर पिवी २५ टक्के 

एकूण १०० टक्के 

 

 जर दनवड 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 पिव्यतु्तर पिवी ( Post 



Graduation ) दशक्षण झाले आहे व तयामधील सवाित जास्त गुण प्राप्त असलेल्या उमेिवारास सधंी िेण्यात येईल. तया 

नंतर सदु्धा काही उमेिवारांना समान गुण असतील तर PVTG मधील जमातीच्या उमेिवारास प्रथम सधंी िेण्यात येईल. 

 सिर योजनेचा आढावा घेण्यासाठी व अंमलबजावणी त काही अडचणी आल्यास उदचत बिल करून तयास 

मान्यता िेण्याचे अंदतम अदधकार मा. आयुक्त, आदिवासी सशंोधन व प्रदशक्षण ससं्था, पुणे यांना असतील.  

 

उमेिवाराची सवि साधारण पात्रता:  

i) उमेिवार महाराष्ट्र राज्यातील रदहवासी /अदधवासी असला पादहजे. 

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

iii) प्रदशक्षणासाठी उमेिवाराकडे अनुसदूचत जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे. 

iv) उमेिवारांच्या कुटंुबाचे सन २०२० -२१ या आदथिक वषािचे उत्त्पन्न रु. ८ लक्ष पेक्षा कमी असावे 

v) प्रदशक्षणासाठी दनवड करण्यासाठी उमेिवाराने अरेरावी, राजकीय व नोकरशाही िबावतंत्राचा वापर केल्यास तयाची 

उमेिवारी रद्द होईल. 

vi) दवद्यार्थयािने खोटे कागिपते्र सािर करून योजनेचा लार् घेतला असल्याचे दनिशिनास आल्यास तयांचेकडून सपंणूि 

प्रदशक्षणाचा खचि वसलू करून कायिेशीर िडंातमक कारवाई करण्यात येईल.  

  

अजािसोबत जोडावयाची कागिपते्र पुढीलप्रमाणे  : - 

 

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

२. मूळ अनुसदूचत जमातीचे प्रमाणपत्र स्कॅन प्रत 

३. मूळ अनुसदूचत जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र स्कॅन प्रत 

४. मूळ िहावी (S.S.C.) गुण पत्र व प्रमाणपत्र स्कॅन प्रत 

५. मूळ बारावी  (H.S.C.) गुण पत्र व प्रमाणपत्र स्कॅन प्रत 

६. मूळ पिवी (Degree) गुण पत्र व प्रमाणपत्र स्कॅन प्रत 

७. मूळ पिव्युत्तर पिवी (Post Graduation Degree) गुण पत्र व प्रमाणपत्र स्कॅन प्रत 

८. मूळ डोदमसाईल प्रमाणपत्र स्कॅन प्रत 

९. मूळ आधारकाडि स्कॅन प्रत 

१०. मूळ तहसीलिार यांनी दिलेला सेतू उत्त्पन्नाचा िाखला स्कॅन प्रत 

 

 वर नमूि लार्ासाठी http://trti.maharashtra.gov.in या सकेंत स्थळावर उपलब्ध करून दिलेल्या गुगल 

र्ॉमिच्या दलंकवरूनच दिनांक १८.०१.२०२२ रोजी पयांत करावेत. उमेिवारांनी इतर कोणतयाही ई मेल आय.डी. वर अजि 

पाठवू नयेत, अशा कोणतयाही पाठदवलेल्या अजािची िखल घेतली जाणार नाही. 

 

 

 

( डॉ. राजेंद्र र्ारुड र्ा.प्र.से. ) 

आयुक्त 


