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िस ीपतर्क
महारा टर् राज्यातील होतकरू व गुणवान उमे दवारांना िद ली ये थील कदर्ीय लोकसेवा
आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षांची पूवर्तयारी करून घे णाऱ्या नामांिकत खाजगी िशक्षण
सं थामध्ये िशक्षण घे ण्यासाठी गुणव ाधारीत िवशे ष िश यवृ ी योजना
कदर्ीय लोकसेवा आयोगाची मुख्य परीक्षा उ ीणर् होऊन मुलाखत फेरीपयत पोहोचणाऱ्या तथािप,
अंितमत: भारतीय शासकीय सेवेमध्ये िनवड न होणाऱ्या राज्यातील होतकरू व गुणवान उमे दवारांना
िद ली येथील कदर्ीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षांची पूवर्तयारी करून घेणाऱ्या
नामांिकत खाजगी िशक्षण सं थे मध्ये िशक्षण घेण्यासाठी िश यवृतीच्या माध्यमातून अथर् सहा य
उपल ध करून दे ण्यासाठी शासन िनणर्य िदनांक १६.०४.२०१६ व िदनांक १३.११.२०१७ अन्वये
िश यवृ ी योजना सुरु केलेली आहे . उमे दवारास या योजनेचा भागिनहाय लाभ फक्त एकदाच अनुज्ञेय
राहील. तरी भाग १ किरता िनकषांची पूतर्ता करणाऱ्या पातर् उमेदवारांकडू न फक्त Online प तीने

अजर् िदनांक १२.०६.२०१८ ते िदनांक २२.०६.२०१८ पयत या सं थे च्या www.siac.org.in या

संकेत थळावर मागिवण्यात येत आहे त.
सिव तर जािहरात, िनकष, पातर्ता, अटी-शतीर् व Online अजर् भरण्याबाबतची

मािहती या सं थे च्या www.siac.org.in या संकेत थळावर उपल ध आहे .
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महारा टर् राज्यातील होतकरू व गुणवान उमे दवारांना िद ली ये थील कदर्ीय लोकसेवा
आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षांची पूवर्तयारी करून घे णाऱ्या नामांिकत खाजगी िशक्षण
सं थामध्ये िशक्षण घे ण्यासाठी गुणव ाधारीत िवशे ष िश यवृ ी योजना
कदर्ीय लोकसेवा आयोगाची मुख्य परीक्षा उ ीणर् होऊन मुलाखत फेरीपयत पोहोचणाऱ्या तथािप,
अंितमत: भारतीय शासकीय सेवेमध्ये िनवड न होणाऱ्या राज्यातील होतकरू व गुणवान उमे दवारांना
िद ली येथील कदर्ीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांची पूवर्तयारी करून घेणाऱ्या नामांिकत खाजगी
िशक्षण सं थे मध्ये िशक्षण घेण्यासाठी िश यवृतीच्या माध्यमातून अथर् सहा य उपल ध करून
दे ण्यासाठी शासन िनणर् य िदनांक १६.०४.२०१६ व िदनांक १३.११.२०१७ अन्वये िश यवृ ी योजना
सुरु केलेली आहे . उमे दवारास या योजनेचा भागिनहाय लाभ फक्त एकदाच अनुज्ञेय राहील. तरी भाग
१ किरता खालील िनकष, पातर्ता, अटी व शतीर् याची पूतर्ता करणाऱ्या पातर् उमे दवारांकडू न
िदनांक १२.०६.२०१८ ते िदनांक २२.०६.२०१८ पयत फक्त Online प तीने अजर् मागिवण्यात येत
आहे त इतर कोणत्याही कारे अजर् ि वकारण्यात येणार नाहीत.
पातर्तेच्या अटी:
१. उमे दवार महारा टर् राज्याचा रिहवासी असावा.
२. उमेदवाराचे व त्याच्या कुटुं बाचे एकूण वािर्षक उत्प रु. १०.०० लाखाच्या मयार्देत असावे.
३. मागील तीन हणजे सन २०१५,२०१६ िंकवा २०१७ या वषार्ंमध्ये िकमान एक वेळा कदर्ीय
लोकसेवा आयोगाची मुख्य परीक्षा उ ीणर् होऊन मुलाखत फेरीपयत पोहोचणाऱ्या
तथािप,अंितमत: भारतीय शासकीय सेवेमध्ये िनवड न झालेला उमेदवार
४. उमेदवाराने
अजार्सह
महारा टर्
राज्याचे
रिहवासी
माणपतर्
(Domicile
Cerificate),उमेदवाराने ज्यावषीर् मुख्य परीक्षा उ ीणर् केली आहे त्या वषार्चे वेशपतर् (Hall
Ticket), जोडणे आव यक आहे .
५. िश यवृ ीसाठी पातर् उमेदवारास िशक्षण घेत यानंतर कदर्ीय लोकसेवा आयोगाची नागरी
सेवा परीक्षा- २०१९ ला दे णे बंधनकारक असेल, अन्यथा िश यवृ ीची रक्कम एकरकमी
शासनास परत करण्यात येईल अशा आशयाचे रु.१०० चे टॅ प पेपर वर बंधपतर् दे णे
बंधनकारक असेल.

भाग १ किरता योजनेचे वरूप :१. कदर्ीय लोकसेवा आयोगाच्या सन २०१९ च्या परीक्षे स बसणाऱ्या उमेदवारांना त्या वषीर्च्या
मुलाखतीपयतच्या कालावधीसाठी िद ली येथील SRIRAM's IAS या िशक्षण सं थे मध्ये
भाग- १ किरता वेश दे ण्यात येईल.
२. िविहत मुदतीत जािहरातीस ितसाद दे णाऱ्या उमेदवारांना िविहत अटींच्या अधीन राहून सदर
िश यवृ ी दे ण्यात येईल.
३. वेिशत उमेदवारांचे िशक्षणापोटी भरावयाचे शु क महारा टर् शासनाच्या माध्यमातून या
सं थे माफर्त सदर िशक्षण सं थे स अदा करण्यात येईल.
४. सदर िश यावृतीचा लाभ घेणाऱ्या त्येक उमेदवारास िद ली येथील त्याच्या िशक्षणाच्या
वा त्य याच्या कालावधीसाठी उपि थतीनुसार रु.१०,०००/- ित माहे माणे िनवार्ह भ ा
दे ण्यात येईल.
५. सदर िश यवृ ीचा लाभ घेणारा उमेदवार पूवर्/मुख्य परीक्षेत अनु ीणर् झा यास त्याची
िश यवृ ी त्यावषार्किरता समा त करण्यात येईल.
६. उमेदवाराने या सं थे स िशक्षण सं थे माफर्त मािसक उपि थती अहवाल सादर करणे
बंधनकारक राहील.
Online प तीने अजर् सादर करण्याचा कालावधी
िदनांक १२.०६.२०१८ ते िदनांक २२.०६.२०१८ या कालावधीत फक्त Online प तीने अजर्
सादर www.siac.org.in या संके थळावर करणे आव यक आहे .
िदनांक २५.०६.२०१८ ते २७.०६.२०१८ या कालावधीत अजार्ंची छाननी.
िदनांक २८.०६.२०१८ रोजी िनवड झाले या िव ाथार्ंची यादी िसध्द करणे.
िदनांक ०२.०७.२०१८ ते ११.०७.२०१८ या कालावधीत िद ली येथील ीराम आय.ए.एस. येथे
त्यक्ष वेश घेणे. सदरच्या कालावधीत वेश न घेत यास आपले नाव वेश यादी मधून
आपोआप र होईल. िदनांक १२.०७.२०१८ पासून िशक्षण सतर्ास सुरवात होईल.

संचालक
डॉ. एम. बी. िभडे

बं धपतर् चा नमुना

शासन िनणर्य उच्च व तंतर्िशक्षण िवभाग कर्मांक: ीआय-५४१५/ .कर्.१९२/मिश-२
िदनांक १६.०४ २०१६ अन्वये सादर करावयाचे बं धपतर्

मी,

ी./ ीमती/कुमारी_____________________________________________राहणार

_________________________________________________________________
वय _______या ारे असे िलहून दे तो/दे ते की माझी कदर्ीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांची
पूवर्तयारी करून घेणाऱ्या िद ली येथील SRIRAM's IAS या खाजगी

िशक्षण सं थामध्ये

िशक्षण घेण्यासाठी गुणव ाधारीत िवशेष िश यवृ ी योजनेसाठी िनवड झालेली असून िशक्षण
घेत यानंतर मला कदर्ीय लोकसेवा आयोगाची नागरी सेवा परीक्षा - २०१९ दे णे बंधनकारक असेल,
अन्यथा मला दे ण्यात आलेली

िश यवृ ीची संपूणर् रक्कम एकरक्कमी शासनास परत करे न

याबाबत सदरचे बंध पतर् दे त आहे .
िठकाण :
िदनांक :
(सही )
(नाव)

(टीप:- सदर बंधपतर् रु.१०० चे टॅ प पेपर नोटरी करून वेश घेत यानंतर ३० िदवसाच्या आत राज्य
शासकीय यवसाय िशक्षण सं था, मुंबई येथे सादर करणे बंधनकारक असेल.)

