
अनुसूचित जमातीच्या चिद्यार्थ्यांना संघ लोकसेिा 
आयोग/महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग यांच्याकडून 
घेण्यात येणा-या भारतीय प्रशासकीय सेिा तसेि 
राज्य प्रशासचकय सेिा स्पर्धा पिूव पचरक्ांसाठी प्रचशक्ण 
देणेबाबत.  

महाराष्ट्र शासन 
आचदिासी चिकास चिभाग 

शासन शुद्धीपत्र क्रमांकः प्रचशक्ण-2019/प्र.क्र. 21/का.-09 
हुतात्मा राजगुरू िौक, मादाम कामा मागव 
मंत्रालय, चिस्तार इमारत, मंुबई-400 032 

तारीख:  30 ऑगस्ट, 2019 

िािा -  
1. शासन चनणवय क्रमांकः प्रचशक्ण-2012/प्र.क्र. 158(भाग-2)/का.-17, चद. 15 जुलै, 2014. 
2. शासन शुध्दीपत्र क्रमांक: प्रचशक्ण-2019/प्र.क्र.21/का. -09, चदनाकं 25 मािव, 2019. 
  

प्रस्तािना- 
 राज्यातील  अनुसूचित जमातीच्या चिद्यार्थ्यांि ेप्रशासचकय सेिा पचरक्ांमध्ये उत्तीणव होण्याि े
प्रमाण इतर समाजाच्या तलुनेत फारि कमी आहे. आचदिासी समाजािी सिवसार्धारण आर्थिक 
पचरस्स्िती ही कमकुित असल्यामुळे या समाजातील चशचक्त चिद्यािी प्रशासचकय सेिांचकरता 
आिश्यक प्रचशक्णाअभािी सघं लोकसेिा आयोग / महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग यांच्यामाफव त घेण्यात 
येणाऱ्या प्रशासचकय सेिा स्पर्धा पचरक्ाकंचरता पात्र ठरु शकत नाहीत. त्यामुळे राज्यातील 8 
चिद्याचपठांमध्ये प्रत्येकी 25 ि यशदा, पणेु येिे 10 अनुसूचित जमातीच्या चिद्यार्थ्यांना संघ लोकसेिा 
आयोग / महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग यांच्यामाफव त घेण्यात येणाऱ्या प्रशासचकय सेिा स्पर्धा 
पचरक्ाकंचरता 8 मचहन्यािे स्पर्धा पचरक्ा पिूव प्रचशक्ण देण्यास चदनाकं 15.07.2014 रोजीच्या शासन 
चनणवयान्िये मान्यता देण्यात आली आहे. चदनाकं 25.03.2019 रोजीच्या शासन शुचद्धपत्रकाद्वारे सदर 
प्रचशक्णािा कालािर्धी ८ मचहन्याहून 11 मचहने इतका करण्यात आलेला आहे. सदर प्रचशक्ण कायवक्रम 
अचर्धक प्रभािीपणे राबचिण्याकचरता आचदिासी संशोर्धन ि प्रचशक्ण संस्िा, पणेु यांिकेडून होणाऱी 
खिात िाढ करण्यािी मागणी चििारात घेऊन प्रचशक्ण कायवक्रमाच्या सरु्धाचरत खिास मान्यता 
देण्यािी बाब शासनाच्या चििाराचर्धन होती. 
 
शुध्दीपत्र- 
       राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या चिद्यार्थ्यांना संघ लोकसेिा आयोग / महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग 
यांच्यामाफव त घेण्यात येणाऱ्या प्रशासचकय सेिा स्पर्धा पचरक्ांकचरता प्रचशक्ण देण्याकचरता चदनांक 15 
जुलै, 2014 रोजीच्या शासन चनणवयातील प्रपत्र-अ मर्धील बाब चनहाय सरु्धाचरत िार्थिक रु.334.297 
लक् ( अक्री रुपये तीन कोटी िौतीस लाख एकोणतीस हजार सातशे फक्त ) इतक्या खिास मान्यता 
देण्यात येत आहे.  
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सदर शासन शुद्धीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्िळािर 
उपलब्र्ध करण्यात आले असून त्यािा सकेंताक 201908301612520324 असा आहे. हा आदेश 
चडजीटल स्िाक्रीने साक्ांचकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राि ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  
 
 
 
                                                                                                   ( प्रकाश चि. िाज े) 
                                                                                        कक् अचर्धकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1) मा.मंत्री (आचदिासी चिकास) यांिे खाजगी सचिि. 
2) मा.राज्यमंत्री (आचदिासी चिकास) यािंे खाजगी सचिि. 
3) महालेखापाल (लेखा पचरक्ा), महाराष्ट्र-1/2, मंुबई/नागपरू. 
4) महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-1/2, मंुबई/नागपरू. 
5) महासंिालक, यशितंराि िव्हाण चिकास प्रशासन संस्िा पणेु. 
6) महासंिालक, डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर सशंोर्धन प्रचशक्ण संस्िा, पणेु 
7) कुलसचिि, क्रांतीज्योती साचित्रीबाई फुले, चिद्यापीठ, पणेु 
8) कुलसचिि, किचयत्री बचहणाबाई िौर्धरी उत्तर महाराष्ट्र चिद्यापीठ, जळगांि 
9) कुलसचिि,डॉ.बाबासाहेब आबंडेकर मराठिाडा चिद्यापीठ, औरंगाबाद 
10) कुलसचिि,सतं गाडगेबाबा अमरािती चिद्यापीठ, अमरािती 
11) कुलसचिि,गोंडिाना चिद्यापीठ, गडचिरोली 
12) कुलसचिि,राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज चिद्यापीठ, नागपरू 
13) कुलसचिि,स्िामी रामानंद तीिव मराठिाडा चिद्यापीठ, नादेंड 
14) कुलसचिि,सोलापरू चिद्यापीठ, सोलापरू 
15) कुलसचिि,मंुबई चिद्यापीठ, मंुबई 
16) आयुक्त, आचदिासी चिकास, महाराष्ट्र राज्य, नाचशक 
17) आयुक्त, आचदिासी सशंोर्धन ि प्रचशक्ण संस्िा, पणेु 
18) अपर आयकु्त, आचदिासी चिकास, नाचशक, ठाणे, नागपरू, अमरािती. 
19) सिव प्रकल्प अचर्धकारी, एकास्त्मक आचदिासी चिकास प्रकल्प. 
20)  चजल्हा कोिागार अचर्धकारी, पणेु. 
21) सह संिालक, लेखा ि कोिागारे, संगणक कक्, ५ िा मजला, निीन प्रशासकीय 

भिन, मंुबई - 32. 
22) संिालक, लेखापचरक्ा, ऑचफस ऑफ चद डायरेक्टर, ऑचडट सायंचटचफक ॲन्ड 

कमर्थशयल चडपाटवमेंट,101,महर्थि कि ेरोड,मंुबई-400 020. 
23) चनिडनस्ती, कायासन-09, आचदिासी चिकास चिभाग,मंत्रालय,मंुबई. 

 
 
 

http://www.maharashtra.gov.in/
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प्रपत्र-अ 

 
अ.क्र खिाच्या बाबी २५ प्रचशक्णािींच्या 

प्रचत तकुडीसाठी 11 
मचहने खिव रुपये      

( लक् ) 

२25 प्रचशक्णािींच्या 
प्रचत तकुडीसाठी 11 

मचहने खिव रुपये       
( लक् ) 

१ प्रचशक्णािीिे चिद्याितेन ( प्रचत 
प्रचशक्णािी रु. 6000X 25 
प्रचशक्णािी X 11 मचहने ( चनिास ि 
भोजन खिासह ) 

16.50 
 

148.5 

२ लेखन सामगु्री 0.55 4.95 
३ व्याख्याते / प्रचशक्कांि ेमानर्धन 6.00 54.00 
४ आिश्यक ितवमानपत्रे / माचसके / 

पसु्तके / िािन साचहत्य 
0.75 6.75 

५ प्रचशक्णार्थ्यांना पसु्तकािा सिं देणे 1.50 13.50 
६ प्रचशक्णार्थ्यांना इंटरनेटसह संगणक 

सुचिर्धा परुचिणे 
0.75 6.75 

७ कमैिाऱ्यािंे मानर्धन ि इतर 
तदनुिंचगक खिव 

3.75 33.75 

८ आकस्स्मक खिव 1.00 9.00 
९ आचदिासी संशोर्धन ि प्रचशक्ण 

संस्िा, पणेु यांना एकूण खिाच्या 13 
% रक्कम प्रशासचकय ि इतर 
खिासाठी देणे 

4.004 36.036 

 ( अ ) एकूण प्रचशक्ण खिव ( खिव ) 34.804 313.236 
१० (ब )यशदा, पणेु येिील 10 

प्रचशक्णािींिा 11 मचहन्यांिा खिव 
-- 21.061 

एकूण (अ) + (ब) िार्थिक खिव 34.804 334.297 
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