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शासन चनणवय क्रमांकः प्रचशक्ण 2012/प्र.क्र.158(भाग-2)/का-17 
हुतात्मा राजगुरु िौक, मादाम कामा रोड, 

मंत्रालय, चिस्तार इमारत, मंुबई-32. 
तारीख: 15 जुलै, 2014 

प्रस्तािना - 
राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या चिद्यार्थ्यांिे संघ लोकसेिा आयोग (युपीएससी) ि महाराष्ट्र लोकसेिा 

आयोग (एमपीएससी) पुरस्कृत पचरक्ांमध्ये उत्तीणव होण्यािे प्रमाण इतर समाज घटकांच्या तुलनेत कमी आहे. 
आचदिासी चिद्यार्थी हे अचत दुगवम भागात राहतात. त्यांिी आर्थर्थक पचरस्स्र्थती कमकुित असते. तशाही 
पचरस्स्र्थतीत ते चशक्ण घेऊन चशचक्त होतात.  परंतु योग्य प्रचशक्णाअभािी भारतीय प्रशासकीय सेिेत तसेि 
राज्य सेिेसाठी अनुक्रमे संघ लोकसेिा आयोग त्यािप्रमाणे महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगामार्व त घेण्यात येणाऱ्या 
परीक्ांमध्ये ते पात्र ठरु शकत नाहीत.  ककबहुना अचखल भारतीय नागरी सेिा तसेि राज्य सेिेत अनुसूचित 
जमातीच्या अचर्धकाऱ्यांिे प्रमाण र्ारि कमी आहे.  त्यामुळे या लोकसेिा आयोगांमार्व त घेण्यात येणाऱ्या 
परीक्ांकचरता आचदिासी चिद्यार्थ्यांना परीक्ापूिव प्रचशक्ण देण्याकचरता प्रचशक्णािी व्यिस्र्था करािी 
अशाप्रकारिी मागणी राज्यातील चिचिर्ध आचदिासी लोकप्रचतचनर्धी/संघटनांकडून करण्यात येत आहे. 
2. मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्तेखाली महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार पचरषदेिी 47 िी बैठक 
चदनांक 4 जानेिारी, 2012 रोजी आयोचजत करण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये एम.पी.एस.सी. ि 
यु.पी.एस.सी. पचरक्ांसाठी आचदिासी चिद्यार्थ्यांना प्रचशक्ण देण्याकचरता िार चिभागीय स्तरािर स्पर्धात्मक 
पचरक्ांच्या प्रचशक्णासाठी चिद्यार्थ्यांना पाठचिण्यात यािे, असा चनणवय घेण्यात आला आहे.  तसेि मा.राज्यपाल 
महोदयांनी चदनांक 13 ऑगस्ट, 2012 ि चदनांक 3 सप्टेंबर, 2012 रोजी चदलेल्या चनदेशाप्रमाणे राज्यातील 
चिद्यापीठांनी अनुसूचित जमातीच्या चिद्यार्थ्यांना अचखल भारतीय नागरी सेिा/राज्य प्रशासकीय सेिा ि इतर 
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स्पर्धा परीक्ांिे प्रचशक्ण देण्याबाबत चनदेश चदले आहेत.  त्यानुसार राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या 
उमेदिारांसाठी संघ लोकसेिा आयोग आचण महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगाच्या स्पर्धा पचरक्ांिे पूिव प्रचशक्ण 
देण्यासाठी योजना तयार करण्यािी बाब शासनाच्या चििाराचर्धन होती. 
शासन चनणवय-  

राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदिारांिे अचखल भारतीय नागरी सेिेतील ि राज्यशासनाच्या 
सेिेतील प्रमाण अल्प आहे.  तसेि अनुसूचित जमातीिे उमेदिारांिे संघ लोकसेिा आयोग (यु.पी.एस.सी.) 
आचण महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग (एम.पी.एस.सी.) मार्व त आयोचजत करण्यात येणाऱ्या स्पर्धा पचरक्ांमध्ये 
बसण्यािे प्रमाण देखील अल्प आहे.  त्यांना चिकासाच्या मुख्य प्रिाहात आणण्याकरीता संघ लोकसेिा आयोग 
ि महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग यांिेमार्व त आयोचजत करण्यात येणाऱ्या स्पर्धा पचरक्ा उत्तीणव होऊन प्रशासकीय 
अचर्धकारी होण्यािी संर्धी चमळािी म्हणून या उमेदिारांना सदर आयोगाच्या होणाऱ्या स्पर्धा पचरक्ांसाठी 
बसण्याकरीता पूिव प्रचशक्ण देण्यास या शासन चनणवया्िये मा्यता देण्यात येत आहे. 
१) राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या चिद्यार्थ्यांकचरता संघ लोकसेिा आअयोग/महाराष्ट्र लोकसेिा 
आयोगाकडून (युपीएससी/एमपीएससी) घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्ा प्रचशक्ण कायवक्रम राज्यातील 8 
चिद्यापीठे, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर प्रचशक्ण ि संशोर्धन संस्र्था, पुणे (बाटी) या चठकाणी प्रत्येकी 25 
चिद्यार्थ्यांकरीता 8 मचह्यांच्या कालािर्धीकरीता ि यशदा, पुणे येरे्थ 10 चिद्यार्थ्यांना 11 मचह्यांच्या 
कालािर्धीकरीता अशा एकूण 235 उमेदिारांना स्पर्धा पूिव परीके्िे प्रचशक्ण देण्यास मा्यता देण्यात येत आहे. 
सदर 8 चिद्यापीठे खालीलप्रमाणे आहेत :- 

1. पुणे चिद्यापीठ, पुणे. 
2. उत्तर महाराष्ट्र चिद्यापीठ, जळगाि. 
3. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठिाडा चिद्यापीठ, औरंगाबाद. 
4. संत गाडगेबाबा अमरािती चिद्यापीठ, अमरािती. 
5. गोडिाना चिद्यापीठ, गडचिरोली. 
6. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज चिद्यापीठ, नागपूर. 
7. स्िामी रामानंद तीर्थव मराठिाडा चिद्यापीठ, नांदेड. 
8. सोलापूर चिद्यापीठ, सोलापूर. 



शासन चनणवय क्रमांकः प्रचशक्ण 2012/प्र.क्र.158/का-17 

 

पृष्ट्ठ 5 पैकी 3  

२) बाटी, पुणे यांिेमार्व त तसेि यशदा, पुणे यांिेमार्व त प्रचशक्ण घेणाऱ्या संबंचर्धत प्रचशक्णार्थ्यांिी 
प्रचशक्ण चिषयक प्रचक्रया संबंचर्धत संस्रे्थकडून पार पाडण्यास मा्यता देण्यात येत आहे. 
३) या प्रचशक्ण कायवक्रमाकचरता आयुक्त, आचदिासी संशोर्धन ि प्रचशक्ण संस्र्था, पुणे यांना “ चनयंत्रक 
अचर्धकारी”  म्हणून घोचषत करण्यात येत आहे. तसेि सदरहू कायवक्रमािा चनर्धी आचदिासी संशोर्धन ि प्रचशक्ण 
संस्र्था, पुणे यांच्यामार्व त बाटी, पुणे ि यशदा, पुणे यांना उपलब्र्ध करुन देण्यास मा्यता देण्यात येत आहे. 
४) सदरहू प्रचशक्ण कायवक्रमािा खिव सोबतच्या “प्रपत्र-अ”  मध्ये दशवचिल्याप्रमाणे आहे.  यासाठी 235 
प्रचशक्णार्थ्यांमार्व त िार्थषक एकूण रु.183.27 लक् (अक्री रूपये एक कोटी त्र्याऐंशी लक् सत्तािीस हजार 
र्क्त) खिव अपेचक्त असून सदरहू खिास मा्यता देण्यात येत आहे. तसेि 2014-15 या आर्थर्थक िषािा खिव 
या बाबीकचरता िालू आर्थर्थक िषात करण्यात आलेल्या तरतूदीतून भागचिण्यास मा्यता देण्यात येत आहे. 
५) अनुसूचित जमातीच्या प्रचशक्णार्थ्यांिी कौटंुचबक िार्थषक उत्प्नािी मयादा रु.6.00 लक् (रूपये सहा 
लक् र्क्त) इतकी ठेिण्यास मा्यता देण्यात येत आहे.. 
६) प्रचशक्ण घेिूनही पचहल्या प्रयत्नात पूिव परीक्ा उत्तीणव न झालेल्या अनुसूचित जमातीच्या उमेदिारास 
प्रचशक्णाच्या दुसऱ्या संर्धीिा लाभ देण्यास, पूिव परीक्ा उत्तीणव होणाऱ्या तर्थाचप, मुख्य परीक्ा उत्तीणव होऊ न 
शकणाऱ्या प्रचशक्णार्थ्यांना मुख्य प्रचशक्णासाठी आणखी एक अचतचरक्त संर्धी देण्यास ि पूिव परीक्ा तसेि मुख्य 
परीक्ा उत्तीणव होणाऱ्या, परंतु मुलाखत परीक्ा उत्तीणव होऊ न शकणाऱ्या प्रचशक्णार्थ्यांना मुलाखत 
प्रचशक्णाकरीता 2 अचतचरक्त संर्धी देण्यास मा्यता देण्यात येत आहे. 
7) या योजनेकरीता होणारा खिव सन 2014-15 या आर्थर्थक िषातील मंजूर अनुदानातून भागचिण्यात 
यािा.  याबाबीिर होणारा खिव मागणी क्र. टी-5 मुख्य लेखाचशषव 2225, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, 
इतर मागासिगव ि अल् पसंख्याक यांिे कल्याण, पंििार्थषक योजनांतगवत योजना 02, अनुसूचित जमातीिे 
कल्याण,  796 जनजाती के्त्र उपयोजना, (02) जनजाती के्त्राबाहेरील  उपयोजना- राज्य योजनातगंत 
योजना,  (02) (36)  अनुसूचित जमातीच्या चिद्यार्थ्यांना भारतीय  ि राज्य प्रशासकीय सेिेिी संर्धी प्राप्त करुन 
देण्यासाठी त्यांना संघ लोकसेिा आयोग/ महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगाकडून घेण्यात येणा-या स्पर्धा पचरक्ांिे 
प्रचशक्ण देणे (2225 सी 387) 31, सहायक अनुदाने   (िेतनेतर  )या लेखाचशषाखाली खिी टाकण्यात यािा.  
8) सदर शासन चनणवय चित्त चिभागाच्या अनौपिारीक संदभव क्रमांक 476/व्यय-14, चदनांक 11.07.2014 
नुसार प्राप्त सहमतीने चनगवचमत करण्यात येत आहे. 
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९) सदर शासन चनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्थळािर उपलब्र्ध 
करण्यात आला असून त्यािा संकेताक 201407151733525924 असा आहे. हा आदेश चडजीटल स्िाक्रीने 
साक्ांचकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्रािे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  

 ( सं. का. गंबे्र ) 
    उप सचिि, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. मा. राज्यपाल यांिे प्रर्धान सचिि, राजभिन, मंुबई-32 
2. मा. मुख्यमंत्री यािें अपर मुख्य सचिि, मंत्रालय, मंुबई -32 
3. मा. उप मुख्यमंत्री यािें प्रर्धान सचिि, मंत्रालय, मंुबई -32 
4. मा. मंत्री/ राज्य मंत्री, आचदिासी चिकास यांिे खाजगी सचिि 
5. सिव मा. मंत्री 
6. सिव मा. राज्यमंत्री 
7. सिव मा.चिर्धानसभा सदस्य/चिर्धान पचरषद सदस्य (संसदीय कायव चिभाग, मंत्रालय, मंुबई यांिेमार्व त) 
8. मा. मुख्य सचिि यािें उपसचिि 
9. महालेखापाल (लेखा ि अनुजे्ञयता), महाराष्ट्र -1, मंुबई 
10. महालेखापाल (लेखापचरक्ा), महाराष्ट्र -1, मंुबई 
11. महालेखापाल (लेखा ि अनुजे्ञयता), महाराष्ट्र -2, नागपूर 
12. महालेखापाल (लेखापचरक्ा), महाराष्ट्र -2, नागपूर 
13. प्रर्धान सचिि, महाराष्ट्र चिर्धानमंडळ सचििालय, चिर्धानभिन, मंुबई (5 प्रती) 
14. महासंिालक, यशिंतराि िव्हाण चिकास प्रशासन प्रबोचर्धनी (यशदा), पुणे  
15. महासंिालक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोर्धन प्रचशक्ण संस्र्था, पुणे 
16. कुलसचिि, पुणे चिद्यापीठ, पुणे 
17. कुलसचिि,स्िामी रामानंद तीर्थव मराठिाडा चिद्यापीठ, नांदेड 

http://www.maharashtra.gov.in/
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18. कुलसचिि,उत्तर महाराष्ट्र चिद्यापीठ, जळगांि 
19. कुलसचिि,डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठिाडा चिद्यापीठ, औरंगाबाद 
20. कुलसचिि, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज चिद्यापीठ, नागपूर 
21. कुलसचिि, सोलापूर चिद्यापीठ, सोलापूर 
22. कुलसचिि, संत गाडगेबाबा अमरािती चिद्यापीठ,अमरािती 
23. कुलसचिि, गोंडिाना चिद्यापीठ, गडचिरोली 
24. आयुक्त, आचदिासी चिकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाचशक 
25. आयुक्त, आचदिासी संशोर्धन  ि प्रचशक्ण संस्र्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
26. अप्पर आयुक्त, आचदिासी चिकास, नागपूर, अमरािती, नाचशक ि ठाणे 
27. प्रर्धान सचिि, आचदिासी चिकास चिभाग यािें िरीष्ट्ठ स्िीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई -32 
28. सह सचिि, आचदिासी चिकास चिभाग यांिे स्िीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई -32 
29. सिव उपसचिि, आचदिासी चिकास चिभाग यािें स्िीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई -32 
30. चनिासी लेखा पचरक्ा अचर्धकारी, गडचिरोली / गोंचदया 
31. चित्त चिभाग, मंत्रालय, मंुबई -32 
32. चनयोजन चिभाग, मंत्रालय, मंुबई -32 
33. सिव मंत्रालयीन चिभाग 
34. सिव कायासने, आचदिासी चिकास चिभाग, मंत्रालय, मंुबई -3 
35. कक् अचर्धकारी, का-6, आचदिासी चिकास चिभाग, मंत्रालय, मंुबई - 32 
36. चनिड नस्ती (का.17) 

 



शासन ननर्णय, आनिवासी नवकास नवभाग,क्र.प्रनशक्षर्-2012/प्र.क्र.158(भाग-2)/का-17,  
तारीख-15 जुल,ै2014. 

प्रपत्र-"अ" 
नवषय :- अनुसूनित जमातीच्या नवद्यार्थ्यांना संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) / महाराष्ट्र 

 लोकसेवा आयोग (MPSC) यांच्याकडून घेण्यात येर्ाऱ्या भारतीय प्रशासकीय 
 सेवा तसेि राज्य प्रशासकीय सेवा स्पर्धा पूवण पनरक्षासंाठी प्रनशक्षर् िेरे्. 

(रूपये लाखात) 
अ.क्र. खिाच्या बाबी 25 प्रनशक्षर्ार्थींच्या प्रनत 

तुकडीसाठी ८ मनहने खिण 
(रूपये) 

225 प्रनशक्षर्ार्थींसाठी 
(बार्टी, पुरे् व ८ नवद्यापीठे) 
तसेि 10 प्रनशक्षर्ार्थींसाठी 
(यशिा, पुरे्) वार्षषक खिण 

(रूपये) 
1. प्रनशक्षर्ार्थींिे नवद्यावेतन (प्रनत प्रनशक्षर्ार्थी 

रू.4000X25X8) (नवद्यावेतनXनवद्यार्थीXमनहने) 
(सिर नवद्यावेतनामध्ये प्रनशक्षर्ार्थ्यांच्या ननवास व 

भोजनावरील खिािा समावेश आहे.) 

8.00 72.00 

2. स्रे्टशनरी. 0.35 3.15 
3. नशक्षक/प्राध्यापकांिे मानर्धन 2.70 24.30 
4. आवश्यक वतणमानपत्र, मानसके, पुस्तके, स्रे्टशनरी 

इ.पुरनवरे्. 
0.50 4.50 

5. प्रनशक्षर्ार्थींना पुस्तक संि पुरनवरे्. 1.50 13.50 
6 प्रनशक्षर्ार्थी नवद्यार्थ्यांना इंर्टरनेर्टसह संगर्क 

सुनवर्धा पुरनवरे्. 
0.50 4.50 

7. कमणिाऱ्यांिे मानर्धन व इतर तद्नुषंनगक खिण 2.00 18.00 
8. आकस्स्मक खिण 0.50 4.50 
9. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर प्रनशक्षर् संस्र्था, पुरे् 

यांना एकूर् खिाच्या 13% रक्कम प्रशासकीय व 
इतर खिासाठी िेरे्. 

2.08 18.72 

 (अ) एकूर् प्रनशक्षर् खिण (८ मनहने) 18.13 163.17 
10. (ब) यशिा, पुरे्ला 10 प्रनशक्षर्ार्थींिा 11 

मनहनयांसाठी खिण 
---- 20.10 

 एकूर् (अ)+(ब) वार्षषक खिण 18.13 183.27 

 (सं.का.गंबे्र) 
         शासनािे उप सनिव 
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