महाराष्ट्र राज्यातील अनुसचू ित जातीतील 70 उमेदवाराांना बार्टी सांकुल ये रवडा, पुणे
ये थे सांघ लोकसेवा आयोग-नागरी सेवा परीक्षे च्या पुवव तयारी साठी चनवासी प्रचिक्षण
योजना

योजनेिे स्वरूप 1. बार्टी संकुल, येरवडा, पुणे येथे संघ लोकसेवा आयोग – नागरी सेवा परीक्षेचे (पूवव व मुख्य) ननवासी
पूवव प्रनिक्षण कालावधी – १० ते ११ मनिने
2. नवद्यावेतन प्रती माि रक्कम रु. २५००/- (कमीत कमी ७५% उपस्थथती अननवायव)
पात्रता १. उमेदवार मिाराष्ट्र राज्यातील अनुसनू चत जातीतील असावा.
२. उमेदवार पदवी परीक्षा उत्तीणव असावा.
३. उमेदवाराचे वय १ ऑगथर्ट २०२३ रोजी २१ ते ३७ वर्षापयंत असावे.
४. कौटुं बबक उत्पन्न मर्यादा ८ लाख रुपर्ये
(नर्टप : ज्या उमेदवारांनी यापूवी बार्टी मार्वत राबनवल्या जाणाऱ्या संघ लोकसेवा आयोग - नागरी सेवा परीक्षेचे
प्रनिक्षण (उदा. यिदा, Pre-IAS केंद्र, नदल्ली, मिाराष्ट्र) घे तले आिे असे उमेदवार अजव करण्यास अपात्र
आिे त. यापूवी उमेदवाराने बार्टीच्या नदल्ली येथील यु.पी.एस.सी. प्रनिक्षणाकनरता लाभ घे तला असल्यास
संबनधत उमेदवाराची प्रनिक्षणातील उमेदवारी रद्द करण्यात येईल.)
आरक्षण  एकूण जागांच्या ३० % जागा मनिला उमेदवारांसाठी आरनक्षत
 एकूण जागांच्या ५ % जागा नदवयांग उमेदवारांसाठी आरनक्षत
परीक्षे िे स्वरूप –

उमेदवारांची ननवड करण्याकनरता राज्य प्रिासकीय वयवसाय निक्षण संथथा (SIAC) मुंबई, यांच्या मार्वत एकनत्रत
सामाईक प्रवेि परीक्षा आयोनजत करण्यात येत असून त्याकनरता परीक्षेचे थवरूप खालीलप्रमाणे –
पेपर
पेपर - I
सामान्य अध्ययन - I

प्रश्न सांख्या
५०

गुण
१००

1

पेपरिे स्वरूप
वथतुननष्ट्ठ बिु पयायी
भार्षा - इंग्रजी आनण हिदी

पेपर - I
सामान्य अध्ययन - II
मुलाखत

४०

१००

-

५०

एकूण




वेळ- २ तास
नकारात्मक गुण – 1/3
मुलाखत िी ऑनलाईन
थवरुपात िोईल.

२५०

पेपर II (CSAT) चे थवरूप िे पात्रता पेपर (Qualifying) असे आिे . पेपर II (CSAT) मध्ये नकमान ३३%
हकवा त्यापेक्षा जाथत गुण असणे आवश्यक आिे .
अंनतम गुणवत्ता यादी िी सामान्य अध्ययन - I आनण मुलाखतीच्या गुणांवर आधारीत असेल.

योजनेच्या अर्टी 1. प्रबिक्षणास रुजू झाल्र्यानुंतर बार्योमेबिक हजेरीच्र्या आधारे उमेदवाराुंना बवद्यावेतन अदा करण्र्यात र्येईल.
प्रत्र्येक मबहन्र्याचे उपस्थथती पत्रक प्राप्त झाल्र्यावरच बवद्यावेतन अदा करण्र्यात र्येईल. प्रत्र्येक बदविी
बवद्यार्थ्र्याने क्लासला उपस्थथत राहण्र्याकबरता र्येता-जाता (in-out) दोन्ही वेळचे thumb impression
बवचारात घे तले जाईल. एका वेळेला तिी नोंद नसल्र्यास त्र्या बदवसाची अनपस्थथती ग्राह्य धरून बवद्यावेतन
अदा केले जाणार नाही. बवद्यार्थ्र्यांनी सत्राला उपस्थथत न रहाता बाटीकडे बवद्यावेतनाकबरता दबाव आणणे
र्याकबरता बवद्यार्थ्र्यास प्रबिक्षणाकबरता अपात्र ठरबवले जाईल.
2. नवद्याथी ननवड अंनतम करण्यापूवी संबंनधतांचे जात प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र व इतर िैक्षनणक
कागदपत्र यांची पडताळणी बार्टी, पुणे येथे करण्यात येईल.
3. ननवड यादीतील उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणी करण्यात येईल. कागदपत्र पडताळणीबाबत ननवड
झालेल्या उमेदवारांनी नदलेल्या ई मेलवर हकवा बार्टीच्या Notice Board वर कळनवण्यात येईल.
उमेदवारांनी थवत:चा ईमेल व अजव करतेवेळी घोनर्षत केलेली मानिती वेळोवेळी तपासावी. ननवडीच्या
कोणत्यािी र्टप्पप्पयावर उमेदवाराच्या िलगजीपणामुळे त्यांच्या िोणाऱ्या नुकसानीस बार्टी संथथा उत्तरदायी
रािणार नािी.
4. ननवड झालेल्या उमेदवारांना संघ लोकसेवा आयोग - नागरी सेवा परीक्षेच्या पूवव व मुख्य परीक्षा पूवव
तयारीच्या ननवासी प्रनिक्षणाचा लाभ घ्यावयाचा असेल तर उमेदवारास बार्टी संथथेसोबत रु. 100 च्या थर्टँप
पेपरवर प्रनिक्षणातील अर्टी व ननयमांच्या पालनाबाबतचा करार करावा लागेल. करारनामा सिी करतेवेळी
सवव आवश्यक मूळ प्रमाणपत्रे सादर करणे बंधनकारक आिे . कागदपत्रांची पडताळणी िी पुणे येथे
करण्यात येईल. जर ननवड यादीतील उमेदवार सदर करार करण्यास कोणत्यािी कारणाथतव अनुपस्थथत
रानिल्यास त्यांची प्रनिक्षणाकनरताची उमेदवारी रद्द ठरनवण्यात येईल. तसेच या प्रनिक्षणामधून नमळणाऱ्या
कोणत्यािी लाभास तो पात्र ठरणार नािी.
5. सदर प्रनिक्षणाचा लाभ घे ण्याकनरता कुर्टुं बाचे वार्षर्षक उत्पन्न रु. 8 लाखापेक्षा कमी घोनर्षत करण्यात
आली आिे . अन्यथा उमेदवाराचा प्रनिक्षणासाठी प्रवेि ग्राह्य धरण्यात येणार नािी. याबाबत कोणत्यािी
राजकीय हकवा िासकीय दबावतंत्राचा वापर केल्यास उमेदवारावर दं डात्मक कायववािी करण्यात येईल.
6. प्रनिक्षाणार्थ्याना ननवासी प्रनिक्षणादरम्यान अथाजवनास (नोकरी, वयवसाय करण्यास) मनाई आिे .
7. उमेदवारास कोणत्यािी र्टप्पप्पयावर कोणत्यािी कारणाथतव प्रनिक्षण सोडायचे असल्यास त्या उमेदवारास
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प्रनिक्षणादरम्यान त्याकनरता संथथेने केलेला खचव पुन्िा बार्टी संथथेस द्यावा लागेल.
कागदपत्र पडताळणीकचरता आवश्यक कागदपत्रे –
1. दिावी प्रमाणपत्र / जन्माचा दाखला (SSC certificate or Date of Birth Certificate )
2. पदवी प्रमाणपत्र (Certificate of Graduation)
3. जात प्रमाणपत्र ( Caste Certificate)
4. जात वैधता प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate)
5. कौर्टुं नबक उत्पन्नाचा दाखला (Income Certificate of family (income from all the sources))
6. अनधवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate)
7. SIAC-CET २०२२ परीक्षेचे प्रवेि पत्र (Admit Card)
8. रु. 100 चा कोरा थर्टँप पेपर
9. आधार काडव /ओळख पत्र/प ॅनकाडव / वािन चालक परवाना (Driving License)/ ननवडणूक ओळखपत्र
१०.पासपोटट आकाराचे दोन फोटो
११. बदवर्याुंग कबरता आरबक्षत जागेकबरता ४०% ककवा त्र्यापेक्षा जाथत बदवर्याुंग असल्र्याबाबतचे प्रमाणपत्र
आवश्र्यक.
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