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प्रस्ताविा :- 
 

कें द्रीय लोकसेवा आयोगामार्फ त निवड होणाऱ्या भारतीय प्रशासकीय सेवमेध्ये महाराष्ट्रातील  
अनिकाऱ्याांचे प्रमाण वाढाव े याकनरता महाराष्ट्र शासिाकडूि राज्यात मुांबई, िागपूर, कोल्हापूर, 
औरांगाबाद, अमरावती व िानशक या 6 नठकाणी भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षा पूवफ प्रनशक्षण कें दे्र सुरु 
करण्यात आलेली आहेत. या सांस््ाांमिूि प्रत्यके वशी सािारणत: 600 उमेदवाराांिा नवयावावतेि, 
मागफदशफि वगफ, वसनतग्ह, ग्रां्ालय, इांटरिेट सुनविा, व्यायामशाळा इत्यादी सोयी नि:शुल्क पुरनवल्या 
ाातात. 

कें द्रीय लोकसेवा आयोगामार्फ त निवड होणाऱ्या अनिल भारतीय सेवाांमध्ये महाराष्ट्रातील 
अनिकाऱ्याांचे प्रमाण वाढाव े याकनरता कें द्रीय लोकसेवा आयोगाची पूवफ परीक्षा उत्तीणफ होणाऱ्या 
महाराष्ट्रातील उमेदवाराांिा मुख्य परीक्षा व मुलाित पूवफ प्रनशक्षणाकनरता अ फ्सहाय्य देण्याबाबतची 
घोशणा मा. नवत्त मांत्री याांिी सि 2015-16 च्या अ फ्सांकल्ल्पय भाशणामध्ये केली होती. त्ानप, कें द्रीय 
लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षलेा बसणारे उमेदवार अिुज्ञये सवफ सांिींचा लाभ अांनतमत: यशस्वी होईपयंत 
घेत असतात. नशष्ट्यव्त्ती योािेचा लाभ अनिकानिक उमेदवाराांिा त्याांच्या सोयीिुसार घेणे शक्य व्हाव े
यादृष्ट्टीिे अशी योािा लवनचक असणे आवश्यक असल्यािे, कें द्रीय लोकसेवा आयोगाची मुख्य परीक्षा 
उत्तीणफ होऊि मुलाित रे्रीपयंत पोहोचणाऱ्या त्ानप, अांनतमत: भारतीय प्रशासकीय सेवमेध्ये निवड ि 
होणाऱ्या राज्यातील होतकरु व गुणवाि उमेदवाराांिा नदल्ली ये्ील कें द्रीय लोकसेवा आयोगाच्या 
परीक्षाांची पूवफ तयारी करुि घेणाऱ्या िामाांनकत िाागी प्रनशक्षण सांस््ाांमध्ये प्रनशक्षण घेण्यासाठी 
नशष्ट्यव्त्तीच्या माध्यमातूि अ फ्सहाय्य उपलब्ि करुि देण्याची बाब शासिाच्या नवचारािीि होती. 

 

शासि निणफय :- 
कें द्रीय लोकसेवा आयोगाची मुख्य परीक्षा उत्तीणफ होऊि मुलाित रे्रीपयंत पोहोचणाऱ्या 

त्ानप, अांनतमत: भारतीय प्रशासकीय सेवमेध्ये निवड ि होणाऱ्या राज्यातील होतकरु व गुणवाि 
उमेदवाराांिा नदल्ली ये्ील कें द्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षाांची पूवफ तयारी करुि घेणाऱ्या िामाांनकत 
िाागी प्रनशक्षण सांस््ाांमध्ये प्रनशक्षण घेण्यासाठी नशष्ट्यव्त्तीच्या माध्यमातूि अ फ्सहाय्य उपलब्ि करुि 
देण्यासाठी िालीलप्रमाणे भाग-1, भाग-2 व भाग-3 या स्तराांवर नशष्ट्यव्त्ती योािा सुरु करण्यास 
शासिाची मान्यता देण्यात येत आहे:-    
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कें द्रीय लोकसेवा आयोगाच्या वळेापत्रकािुसार अांनतम निवड यादी प्रनसध्द झाल्यािांतर पुढील 
वशीच्या कें द्रीय लोकसेवा आयोगाच्या पूवफ, मुख्य व मुलाित परीक्षकेनरता सदरची गुणवत्तािारीत 
नशष्ट्यव्त्ती योािा भाग-1, भाग-2 व भाग-3 या स्तराांवर राबनवण्यात येईल. 

सदर नशष्ट्यव्त्तींसाठी उमेदवाराांिी िालील निकशाांची पुतफता करणे आवश्यक राहील:- 
(1) सदर उमेदवार महाराष्ट्राचा रनहवासी असावा.  
(2) अाफकत्या उमेदवाराचे व त्याच्या कुटुांबाच ेएकूण वार्षशक उत्पन्न रु.10.00 लािाच्या मयादेत   

असाव.े  
(3) मागील तीि वशामध्ये नकमाि एक वळेा कें द्रीय लोकसेवा आयोगाची मुख्य परीक्षा उत्तीणफ       

होऊि मुलाित रे्रीपयंत पोहोचणाऱ्या त्ानप, अांनतमत: भारतीय प्रशासकीय सेवमेध्ये 
निवड ि झालेला उमेदवार सदर नशष्ट्यव्त्तीसाठी अाफ करु शकेल.  

(4) उमेदवारािे अाासह पदवी परीक्षा प्रमाणपत्र, रनहवासी दािला,  त्या वशीच्या कें द्रीय 
लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षचेी गुणपनत्रका  इ. कागदपत्रे सादर करावीत. 

(5) उमेदवारास भाग-1, भाग-2 व भाग-3 या योािेचा भागनिहाय लाभ एकदाच अिुज्ञये 
राहील.  

उपरोक्त निकशाांची पुतफता करणारे उमेदवार िालीलप्रमाणे भाग-1, भाग-2 व भाग-3 या 
नशष्ट्यव्त्तीसाठी अाफ करण्यास पात्र राहतील :- 

 

भाग-1 :- 
(1) कें द्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षसे बसणाऱ्या उमेदवाराांिा त्या वशीच्या 

मुलाितीपयंतच्या कालाविीसाठी नदल्ली ये्ील निवडक प्रनशक्षण वगांमध्ये 
मुलाितीपयंतच्या उपलब्ि असणाऱ्या  कोसफला प्रवशे घेण्यासाठी  भाग-1 नशष्ट्यव्त्ती 
देण्यात येईल.  

(2) कें द्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षचेी अांनतम यादी प्रनसध्द झाल्यािांतर पुढील वशीच्या 
परीक्षसेाठी सदर नशष्ट्यव्त्तीचा अाफ राज्य प्रशासकीय व्यवसाय नशक्षण सांस््ा, मुांबई याांच्या 
वबेसाईटवर प्रनसध्द करण्यात येईल. उपरोक्त निकश पूणफ करणाऱ्या व नवनहत मुदतीमध्ये  
ाानहरातीला प्रनतसाद देणाऱ्या उमेदवाराांिा नवनहत अटींच्या अिीि राहूि सदर नशष्ट्यव्त्ती 
देण्यात येईल. 

(3) शासिािे निवड केलेल्या नदल्ली ये्ील प्रनशक्षण सांस््ाांकडूि प्रवनेशत उमेदवार व त्याांच्या 
प्रनशक्षणापोटी भरावयाचे शुल्क याबाबतचा तपनशल घेऊि, शुल्काचा सांस््ानिहाय भरणा 
शासिामार्फ त करण्यात येईल. 

(4) सदर नशष्ट्यव्त्तीचा लाभ घेणारा उमेदवार पूवफ परीक्षते अिुत्तीणफ झाल्यास त्याची नशष्ट्यव्त्ती 
त्यावशीसाठी समाप्त करण्यात येईल. मात्र पुढील वशी तो पूवफ परीक्षा उत्तीणफ झाल्यास 
मुख्य परीक्षसेाठीच्या नशष्ट्यव्त्तीस पात्र राहील.  
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        त्याचप्रमाणे उमदेवार मुख्य परीक्षते अिुत्तीणफ झाल्यास त्याची त्यावशासाठीची 
नशष्ट्यव्त्ती समाप्त करण्यात येईल. मात्र पुढील वशी तो मुख्य परीक्षा उत्तीणफ झाल्यास 
मुलाितीसाठीच्या नशष्ट्यव्त्तीस पात्र राहील.  

        याबाबत त्या उमेदवारािे सांचालक, राज्य प्रशासकीय व्यवसाय नशक्षण सांस््ा, मुांबई  
याांच्याकडे सांपकफ  सािूि पढुील नवनहत प्रनकया पूणफ करणे आवश्यक राहील. 

(5) भाग-1 नशष्ट्यव्त्तीस पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारािे यापूवी भाग-1 नशष्ट्यव्त्तीचा लाभ घेतलेला 
िसावा. 

 

भाग-2 :- 
(1) त्या प्रचनलत वशात भाग-1 मिील नशष्ट्यव्त्तीचा लाभ ि घेतलेल्या त्ानप, कें द्रीय लोकसेवा 

आयोगाच्या पूवफ परीक्षते उत्तीणफ झालेल्या उमेदवाराांिा, त्याचप्रमाणे पुवी भाग-1 चा लाभ 
घेतलेल्या मात्र पूवफ परीक्षते अिुत्तीणफ झाल्यामुळे मुख्य परीक्षचे्या नशष्ट्यव्त्तीस अपात्र 
ठरलेल्या व प्रचनलत  वशी पूवफ परीक्षा उत्तीणफ झालले्या उमेदवाराांिा, त्या वशीच्या मुख्य 
परीक्षपेयंतच्या कालाविीसाठी नदल्ली ये्ील निवडक प्रनशक्षण वगांमध्ये मुख्य परीक्षसेाठी 
उपलब्ि असणाऱ्या  कोसफला प्रवशे घेण्यासाठी  भाग-2 नशष्ट्यव्त्ती देण्यात येईल.  

(2) कें द्रीय लोकसेवा आयोगाच्या पूवफ परीक्षचेा निकाल लागल्यािांतर सदर नशष्ट्यव्त्तीचा अाफ 
राज्य प्रशासकीय व्यवसाय नशक्षण सांस््ा, मुांबई याांच्या वबेसाईटवर प्रनसध्द करण्यात 
येईल. उपरोक्त निकश पणूफ करणाऱ्या व नवनहत मुदतीमध्ये  ाानहरातीला प्रनतसाद देणाऱ्या 
उमेदवाराांिा नवनहत अटींच्या अिीि राहूि सदर नशष्ट्यव्त्ती देण्यात येईल. 

(3) शासिािे निवड केलेल्या नदल्ली ये्ील प्रनशक्षण सांस््ाांकडूि प्रवनेशत उमेदवार व त्याांच्या 
प्रनशक्षणापोटी भरावयाचे शुल्क याबाबतचा तपनशल घेऊि, शुल्काचा सांस््ानिहाय भरणा 
शासिामार्फ त करण्यात येईल.   

(4) भाग-2 नशष्ट्यव्त्तीस पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारािे यापूवी भाग-2 नशष्ट्यव्त्तीचा लाभ घेतलेला 
िसावा. 

 

भाग-3 :- 
(1) कें द्रीय लोकसेवा आयोगाच्या मुख्य परीक्षते उत्तीणफ होणाऱ्या उमेदवाराांिा त्या वशीच्या नदल्ली 

ये्ील निवडक प्रनशक्षण वगांमध्ये मुलाितीसाठी उपलब्ि असणाऱ्या कोसफला प्रवशे 
घेण्यासाठी  भाग-3 नशष्ट्यव्त्ती देण्यात येईल. 

(2) मुख्य परीक्षा झाल्यािांतर सदर नशष्ट्यव्त्तीचा अाफ राज्य प्रशासकीय व्यवसाय     नशक्षण 
सांस््ा, मुांबई याांच्या वबेसाईटवर प्रनसध्द करण्यात येईल. उपरोक्त निकश पूणफ करणाऱ्या व 
नवनहत मुदतीमध्ये  ाानहरातीला प्रनतसाद देणाऱ्या उमेदवाराांिा नवनहत अटींच्या अिीि 
राहूि सदर नशष्ट्यव्त्ती देण्यात येईल. 
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(3) शासिािे निवड केलेल्या नदल्ली ये्ील प्रनशक्षण सांस््ाांकडूि प्रवनेशत उमेदवार व त्याांच्या 
प्रनशक्षणापोटी भरावयाचे शुल्क याबाबतचा तपनशल घेऊि, शुल्काचा सांस््ानिहाय भरणा 
शासिामार्फ त करण्यात येईल.    

(4) भाग-3 नशष्ट्यव्त्तीस पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारािे यापूवी भाग-3 नशष्ट्यव्त्तीचा लाभ घेतलेला 
िसावा. 

 

2. अटी :- (भाग 1, 2 व 3 कनरता) 
 

(1) सदर नशष्ट्यव्त्तीकनरता नदल्लील्स््त िामाांनकत िाागी प्रनशक्षण सांस््ाांपैकी शासिािे निवड 
केलेल्या तीि सांस््ाांपैकी एका सांस््ेमध्ये प्रवशे घेण्याची मुभा पात्र उमेदवाराला देण्यात 
येईल.  

(2) नशष्ट्यव्त्तीसाठी पात्र उमेदवारास  प्रनशक्षण घेतल्यािांतर  कें द्रीय लोकसेवा आयोगाची सांबांनित 
परीक्षा देणे बांििकारक असेल, अन्य्ा त्या नशष्ट्यव्त्तीची सांपूणफ रक्कम एकरकमी शासिास 
परत करण्यात येईल अशा आशयाचे बांिपत्र देणे आवश्यक राहील. भाग-1 नशष्ट्यव्त्तीचा 
लाभ घेणाऱ्या त्ानप, पूवफ परीक्षते अिुत्तीणफ झालेल्या उमेदवाराला ही अट लागू राहणार 
िाही. 

(3) सदरहू उमेदवारािे सांचालक, राज्य प्रशासकीय व्यवसाय नशक्षण सांस््ा, मुांबई याांच्याशी 
सांपकात राहूि मानसक अहवाल सादर करणे बांििकारक राहील. तसे ि केल्यास त्याच्यावर 
उनचत कायफवाही करण्यात येईल. 

 

3. निवाह भत्ता:- सदर नशष्ट्यव्त्तीचा लाभ घेणाऱ्या  प्रत्येक उमेदवाराला नदल्ली ये्ील त्याच्या 
प्रनशक्षणाच्या वास्तव्याच्या कालाविीसाठी रु.10,000/- प्रनत माह प्रमाणे निवाह भत्ता देण्यात येईल 
 
4. सदर योािेचे नियांत्रण व कायान्वयि करण्यासाठी िालीलप्रमाणे नियांत्रण सनमती व 
कायफकारी सनमती राहील:- 
(1) नियांत्रण सनमती :- सांपूणफ योािेचा आढावा घेण्याकनरता पुढीलप्रमाणे नियांत्रण सनमती गठीत 
करण्यात येत आहे. या योािेमध्ये अांमलबाावणीत काही अडचणी आल्यास उनचत बदल करुि त्यास 
मान्यता देण्याचे अनिकार या सनमतीस राहतील:- 

 

अ.क्र. पदिाम पदानिकारी 
1 अध्यक्ष अपर मुख्य सनचव, नियोाि नवभाग, मांत्रालय, मुांबई 
2 सदस्य प्रिाि सनचव (नवत्तीय सुिारणा), नवत्त नवभाग, मांत्रालय, मुांबई 
3 सदस्य प्रिाि सनचव, उच्च व तांत्र नशक्षण नवभाग, मांत्रालय, मुांबई 
4 सदस्य सनचव सांचालक, राज्य प्रशासकीय व्यवसाय नशक्षण सांस््ा (SIAC), मुांबई. 
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(2) कायफकारी सनमती :- सांपुणफ योािेच्या कायान्वयिाकनरता िालीलप्रमाणे कायफकारी सनमती गठीत 
करण्यात येत आहे.  सदर सनमती दर तीि वशांिी नदल्लीतील 3 प्रनशक्षण सांस््ाांची निवड करुि 
शासिास नशर्ारस सादर करेल. 

 

  अ.क्र. पदिाम पदानिकारी 
1 अध्यक्ष महासांचालक, यशवांतराव चव्हाण नवकास प्रशासि प्रबोनििी, पुणे 
2 सदस्य निवासी आयुक्त व सनचव, महाराष्ट्र सदि, िवी नदल्ली 
3 सदस्य सनचव सांचालक, राज्य प्रशासकीय व्यवसाय नशक्षण सांस््ा (SIAC), मुांबई. 

 

5. यासाठी होणारा िचफ “2202 सवफसािारण नशक्षण, 003 प्रनशक्षण, (02) (03) शासकीय 
महानवयावालयात भारतीय प्रशासनिक सेवा पूवफ प्रनशक्षण कें द्र उघडणे, 2202 एच 108” या 
योािेतांगफतच्या नशष्ट्यव्त्ती/नवयावावतेिे या लेिानशशािाली िची टाकण्यात यईेल व त्यािालील मांाूर 
तरतुदीतूि भागनवण्यात येईल. 
 

6. सदर आदेश नियोाि नवभागाच्या सहमतीिे त्याांच्या अिौपाचानरक सांदभफ क्रमाांक-922/1471, 
नदिाांक 28.3.2016, तसचे, नवत्त नवभागाच्या सहमतीिे त्याांच्या अिौपचानरक सांदभफ क्र.221/16, 
नदिाांक 7.4.2016 अन्वये निगफनमत करण्यात येत आहे. 

 

7.      सदर शासि निणफय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस््ळावर 
उपलब्ि करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताक 201604161432403808 असा आहे. हा आदेश 
नडाीटल स्वाक्षरीिे साक्षाांनकत करुि काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशािुसार व िावािे.  
 
 
             
                      ( रोनहणी भालकेर ) 
 उप सनचव, महाराष्ट्र शासि. 
प्रत, 

1)  मा. नवरोिी पक्षिेता, नविािसभा/नविािपनरशद, महाराष्ट्र नविािमांडळ सनचवालय, 
मुांबई, 

2) सवफ सन्माििीय नविािसभा/नविािपनरशद सदस्य, 
3) मा. राज्यपाल याांचे सनचव, राा भवि, मलबार नहल, मुांबई, 
4) मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रिाि सनचव, मांत्रालय, मुांबई, 
5) महालेिापाल, (लेिा व अिुज्ञयेता), महाराष्ट्र, मुांबई/िागपूर, 
6) महालेिापाल (लेिापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुांबई/िागपूर, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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7) अपर मुख्य सनचव, नियोाि नवभाग, मांत्रालय, मुांबई, 
8) प्रिाि सनचव (व्यय), नवत्त नवभाग, मांत्रालय, मुांबई, 
9) प्रिाि सनचव (नवत्तीय सुिारणा), नवत्त नवभाग, मांत्रालय, मुांबई, 
10) अप्पर मुख्य सनचव (सेवा), सामान्य प्रशासि नवभाग, मांत्रालय, मुांबई, 
11) महासांचालक, यशवांतराव चव्हाण नवकास प्रशासि प्रबोनििी, पुणे  
12) महासांचालक, मानहती व ािसांपकफ  महासांचालिालय, मुांबई (5 प्रतींसह). 
13) निवासी आयुक्त व सनचव, महाराष्ट्र सदि, िवी नदल्ली 
14) सांचालक, उच्च नशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
15) सवफ नवभागीय सह सांचालक, उच्च नशक्षण, 
16) सांचालक, राज्य प्रशासकीय व्यवसाय नशक्षण सांस््ा, मुांबई, 
17) सांचालक, भारतीय प्रशासकीय सेवा पूवफ प्रनशक्षण कें द्र, िागपूर/कोल्हापूर/औरांगाबाद/ 

अमरावती/िानशक. 
18) अनिदाि व लेिा अनिकारी, मुांबई, 
19) अनिदाि व लेिा अनिकारी, बाांद्रा, मुांबई, 
20) नविीमांडळ ग्रां्ालय, नविािमांडळ सनचवालय, नविािभवि, मुांबई (10 प्रतींसह), 
21) मा. मांत्री (उच्च व तांत्र नशक्षण) याांचे िाागी सनचव, मांत्रालय, मुांबई, 
22) मा. राज्यमांत्री (उच्च व तांत्र नशक्षण) याांचे िाागी सनचव, मांत्रालय, मुांबई, 
23) मा. मुख्य सनचव याांचे उपसनचव, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई, 
24) प्रिाि सनचव, उच्च व तांत्र नशक्षण नवभाग, याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई, 
25) उप सनचव (म.नश.), उच्च व तांत्र नशक्षण नवभाग, मांत्रालय, मुांबई, 
26) कायासि अनिकारी (मनश-3), उच्च व तांत्र नशक्षण नवभाग, मांत्रालय, मुांबई, 
27) निवडिस्ती-मनश-2. 
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