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  प्रस्र्ताविा :- 
संदभय क्र. १ येथील िासि शििययान्वये सन २०१५-१६ रे्त २०१९-२० या कालावधीर्त “मुख्यमंत्री 

फेलोशिप काययक्रम” राज्यार्त राबशवण्यार्त आला होर्ता. राज्यार्तील शवकास प्रशक्रया व त्यार्तील टप्पे जाििू घेर्ता 
यावरे्त व रे्त समजूि घेर्त असर्तािा िासकीय यंत्रिेर्तील कामकाज, त्यार्तील घटकांचा र्ताळमेळ व शिियय 
प्रशक्रयेचा अिुभव र्तरुिांिी शमळवावा त्यार्तूि समर्पपर्त वृत्तीिे समाजसेवा करण्यासाठी प्रामाशिक, ध्येयवादी, 
सुजाि िागशरक र्तयार व्हावरे्त या करीर्ता मुख्यमंत्री फेलोशिप काययक्रम राबशवण्यार्त आला होर्ता. या 
काययक्रमाच्या माध्यमार्तिू राज्यार्तील र्तरुिांिा प्रिासिासोबर्त काम करण्याचा अिुभव शमळाला व त्या सोबर्तच 
त्यांच्या ज्ञािाच्या, अिुभवाच्या कक्षा रंुदावण्यास मदर्त झाली. र्तरुिांमधील कल्पकर्ता व वगेळा शवचार 
मांडण्याची क्षमर्ता याचा उपयोग प्रिासिास झाला आशि र्तरुिांमधील उत्साह, रं्तत्रज्ञािाची आवड या 
माध्यमार्तूि प्रिासकीय प्रशक्रयांिा गर्ती शमळाली.  

संदभय क्र. 2 येथील िासि शििययािुसार “मुख्यमंत्री फेलोशिप काययक्रम” संपषु्ट्टार्त आिण्यार्त आला. 
परंर्त ु“मुख्यमंत्री फेलोशिप काययक्रम” पनु्हा सुरु करण्याबाबर्त होर्त असलेली आग्रही मागिी लक्षार्त घेर्ता सदर 
काययक्रम पनु्हा सुरु करण्याची र्तसचे फेलोंिा भशवष्ट्यार्तील वाटचालीस उपयुक्र्त ठरेल या दृष्ट्टीिे सदर 
काययक्रमास िैक्षशिक काययक्रमाची जोड देण्यासाठी देिार्तील िामांशकर्त िैक्षशिक ससं्थांिा सहभागी करूि 
घेण्याची बाब िासिाच्या शवचाराधीि होर्ती.  

 

िासि शिियय:- 
 

१. “मुख्यमंत्री फेलोशिप काययक्रम” पनु्ह  सुरु करण्य च  ननर्णय श सन ने घेतल  आहे. सदर 
क यणक्रम ची अंमलबजाविी करण्यासाठी आशि त्या अिुषंगािे फेलोंच्या शिवडीच े शिकष, अटी व िर्ती शिशिर्त 
करण्याच्या दृष्ट्टीिे र्तसचे िामांशकर्त िैक्षशिक संस्थांमाफय र्त राबशवण्यार्त येिाऱ्या िैक्षशिक काययक्रमाची रूपरेषा 
ठरशवण्याच्या दृष्ट्टीिे सदर िासि शिियय शिगयशमर्त करण्यार्त येर्त आहे.  

२. “मुख्यमंत्री फेलोशिप काययक्रम” कशरर्ता फेलोंच्या शिवडी संदभार्तील शिकष, फेलोंच्या शियुक्र्ती 
संदभार्तील अटी व िर्ती र्तसेच िैक्षशिक संस्थांमाफय र्त राबशवण्यार्त येिाऱ्या िैक्षशिक काययक्रमाची रूपरेषा व 
अंमलबजाविी बाबर्त खालीलप्रमािे क यणव ही करण्य त य वी.  
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(अ) फेलोंच्या शिवडी संबधंार्तील शिकष :- 
(१) अजयदार भारर्ताचा िागशरक असावा. 

(2)  िैक्षशिक अहयर्ता :- कोित्याही िाखेर्तील पदवीधर  (शकमाि ६०% गुि आवश्यक) असावा. र्तथाशप, उच्चर्तम 
िैक्षशिक अहयरे्तस प्राधान्य शदले जाईल.  

(3) अिुभव :-  शकमाि १ वषाचा पिूयवळे कामाचा अिुभव आवश्यक राहील. र्तसेच, व्यावसाशयक  
अभ्यासक्रमाच्या शवद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या अभ्यासक्रमाचा भाग म्हििू पिूयवळे इटंियशिप / अप्रेंटीसशिप / 
आटीकलशिपसह १ वषाचा अिुभव आवश्यक राहील. पिूयवळे स्वयंरोजगार, स्वयंउद्योजकरे्तचा अिुभवही ग्राह्य 
धरण्यार्त येईल. अजयदारास र्तसे स्वयंघोषिापत्र सादर कराव ेलागेल.  

(4) भाषा व संगिक ज्ञाि :-  मराठी भाषा शलशहर्ता , वाचर्ता व बोलर्ता  येिे आवश्यक राहील. हहदी व इंग्रजी 
भाषेचे परेुस ेज्ञाि असिे आवश्यक राहील. र्तसचे, संगिक हार्ताळिी आशि इटंरिेटचे ज्ञाि आवश्यक राहील. 

(5) वयोमयादा :- उमेदवाराचे वय अर्ण स दर कर वय च्य  अांनतम नदन ांक स शकमाि २१ वषे व कमाल २६ वषे 
असाव.े 

(6) अजय करावयाची पद्धर्त :- अथय व सांख्ख्यकी संचालिालयाद्वारे शवहीर्त केलेल्या ऑिलाईि ॲख्प्लकेिि  
शसस्टीमद्वारे उमेदवारािे अजय करावयाचा आहे.   

(7) अजाकशरर्ता आकारण्यार्त येिारे िुल्क :- रुपये ५००/- 

(8) फेलोंची संख्या :- सदर काययक्रमार्त फेलोंची संख्या ६० इर्तकी शिशिर्त करण्यार्त आली असूि, त्यापैकी 
मशहला फेलोंची सखं्या फेलोंच्या एकूि संख्येच्या १/३ राहील. १/३ मशहला फेलो उपलब्ध ि  झाल्यास 
त्याऐवजी परुुष फेलोंची शिवड करण्यार्त येईल. 

(9) फेलोंचा दजा :- िासकीय सेवरे्तील गट-अ अशधकाऱ्यांच्या समकक्ष असेल. 

(१0) शियुक्र्ती संदभार्तील काययवाही :- फेलोंच्या शिवडीसाठी जाशहरार्त देिे, अजय मागशविे, अजांची छाििी 
करिे, परीक्षा घेिे, उमेदवारांची शिवड करिे, शियकु्र्ती देिे य स ठी तसचे सदर काययक्रम राबशवण्याकशरर्ता 
कंत्राटी र्तत्वावर मिुष्ट्यबळ शियुक्ती,आवश्यकतेनुस र वबेस ईट/वबेपेर् तय र कररे् व अद्यय वत ठेवरे्, 
क यणक्रम च  प्रच र व प्रनसध्दी य  क म ांस ठी आवश्यक सांस् ांची नेमर्कू इ. बाबर्तची काययवाही “अथय व 
सांख्ख्यकी संचालिालय, मंुबई” यांच्यामाफय र्त पार पाडण्यार्त येईल. 

(१1) शिवडीची काययपद्धर्ती :- 
(i) फेलोशिपसाठी अजय करिाऱ्या उमेदवारास ऑिलाईि अजय करूि ऑिलाईि परीक्षा िुल्क भराव ेलागेल. 
र्तसेच ऑिलाईि अजय करर्तािा आधार काडय हकवा अन्य ओळखपत्र असिे अशिवायय आहे. 
(ii)    परीक्षा िुल्क भरिाऱ्या उमेदवारास ऑिलाईि वस्र्तशुिष्ट्ठ चाचिी परीक्षा Online (Objective Test) द्यावी 
लागेल. 
(iii) ऑिलाईि परीक्षा देण्याची काययपद्धर्ती संचालिालयाच्या mahades.maharashtra.gov.in या 
संकेर्तस्थळावर जाहीर केली जाईल व त्यार्तील अटी व िर्तींचे उमेदवारािे पालि करिे आवश्यक राहील. 
(iv) देिार्तील प्रमुख िहरे आशि राज्यार्तील सवय शजल्ह्यांमध्ये ऑिलाईि परीक्षा घेण्यार्त येईल. र्तथाशप, प्राप्र्त 
अजाची संख्या शवचारार्त घेर्ता उमेदवारास उपलब्ध करूि देण्यार्त येिाऱ्या परीक्षा कें द्राबाबर्त अथय व सांख्ख्यकी 
संचालिालयाचा शिियय अंशर्तम राहील. 
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(v) यापवूी मुख्यमंत्री फेलोशिप काययक्रम त क म केलेले फेलो पनुश्चः य  क यणक्रम ांतर्णत फेलो 
शिवडीसाठी पात्र असिार िाहीर्त. र्तस ेफेलोंिी अजार्त िमदू करिे आवश्यक राहील. 
(vi) वस्र्तुशिष्ट्ठ चाचिी परीक्षेर्त उत्तीिय सवाशधक गुि शमळशविाऱ्या २१० उमेदवारांिा शवशिष्ट्ट कालावधीर्त  
शदलेल्या शवषयांवरील शिबधं ऑिलाईि सादर कराव ेलागर्तील. 
(vii) वस्र्तुशिष्ट्ठ चाचिी परीक्षेर्त उत्तीिय सवाशधक गिु शमळशविाऱ्या २१० उमेदवाराचंी मुलाखर्त मंुबई येथे 
घेण्यार्त येईल. 
(viii) या २१० उमेदवारांच्या मुलाखर्तींसाठी खालीलप्रमािे सशमर्ती गठीर्त करण्यार्त यावी :- 

1. संचालक, अथय व सांख्ख्यकी संचालिालय, मंुबई :- अध्यक्ष  
2. शविेष कायय अशधकारी, उपमुख्यमंत्री सशचवालय :- सदसय  
3. उपमुख्यमंत्री सशचवालयािे न मननदेनशत केलेल  उपसशचव अथवा त्यावरील दजाचा एक अशधकारी * :-
सदस्य  
4. अथय व सांख्ख्यकी संचालिालयािे न मननदेनशत केलेल  र्ट अ दजाचा एक अशधकारी :- सदस्य  
5. आय आय टी, मंुबई व आय आय एम , िागपरू याचंे प्रत्येकी एक  प्रशर्तशिधी  :- सदस्य  
6. मुख्य संिोधि अशधकारी, अथय व सांख्ख्यकी संचालिालय, मंुबई :- सदस्य सशचव  

 *संबशंधर्त शवभागािे त्यांिा िामशिदेशिर्त करिे आवश्यक राहील.  

(ix) मुलाखर्तीच्या वळेी िैक्षशिक अहयरे्तसोबर्त उमेदवाराची सामाशजक व सावयजशिक कामासंबधंार्त बांशधलकी, 
सिक्र्त चाशरत्र्य, सकारात्मक दृख्ष्ट्टकोि, संघ भाविेिे काम करण्याची वृत्ती, सबंशंधर्त कामाचा अिुभव, सदर 
काययक्रमासाठी त्याची योग्यर्ता या आशि इर्तर बाबी शवचारार्त घेर्तल्या जार्तील.  
(x) अंशर्तम शिवड करर्तािा वस्र्तुशिष्ट्ठ चाचिी, शिबधं व मुलाखर्त यासाठी अिुक्रमे १५, ३० व ५० अस े गुि 
राहर्तील. म न्यत प्र प्त सांस्ेची पदव्युत्तर पदवी वा व्यावसाशयक पदवी यांच्या आधारावर ५ गुि राहर्तील.  
(xi) उमेदवारांची अंशर्तम शिवड करर्तािा दोि उमेदवारािंा समाि गिु प्राप्र्त झाल्यास महाराष्ट्राचा अशधवासी 
असलेल्या उमेदवाराला प्राधान्य देण्यार्त येईल. 
(xii) एकूि ६० उमेदवाराचंी अंशर्तम शिवड करण्यार्त येईल.   

(१2)     फेलोशिप काययक्रमासाठी शियुक्र्तीचा कालावधी :- 
 फेलोंची शियुक्र्ती १२ मशहिे क ल वधीस ठी असेल. यामध्ये वाढ करण्यार्त येिार िाही. र्तसेच फेलो रुरु् 
झाल्याच्या शदिाकंापासूि १२ मशहन्यांिी त्याची शियकु्र्ती आपोआप संपषु्ट्टार्त येईल.  

(१3)  शवद्यावरे्ति (छात्रवृत्ती) :- 
सदर काययक्रमांर्तगयर्त शिवड झालेल्या फेलोंिा दरमहा मािधि रुपये ७०,०००/- व प्रवासखचय रुपये ५,०००/- 
असे एकशत्रर्त रुपये ७५,०००/- छात्रवृत्तीच्या स्वरुपार्त देण्यार्त येर्तील.  

(१4)     िैक्षशिक काययक्रम :- 
िैक्षशिक काययक्रम हा फेलोशिप काययक्रमाचा अशवभाज्य भाग असेल. शिवड झालेल्या फेलोंसाठी 

आयआयटी, मंुबई आशि आयआयएम, िागपरू यांच्या सहकायार्तिू स्वरं्तत्र िैक्षशिक काययक्रम आयोशजर्त केले 
जार्तील. या काययक्रमारं्तगयर्त शियुक्र्त केलेल्या शठकािी काम करर्तािा फेलोंिा उपयोगी पडर्तील अिा शवशवध 
शवषयांवर फेलोशिपच्या सुरुवार्तीस दहा शदवसाचंा प्रशिक्षि काययक्रम आयोशजर्त करण्यार्त येईल. या काययक्रमाचा 
उदे्दि फेलोंिा सावयजशिक शहर्तासाठी काम करर्तािा व धोरि शिर्पमर्ती करर्तािा योग्य साधिे व िास्त्रीय पद्धर्तींचा 
वापर करण्यासाठी मदर्त करिे र्तसचे शवकास काययक्रम राबशवण्यासाठी आवश्यक ज्ञाि, कौिल्ये व क्षमर्ता 
वाढशविे हा असेल. आयआयटी, मंुबई आशि आयआयएम, िागपरू येथे या काययक्रमांचे आयोजि करण्यार्त 
येईल.  
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िैक्षशिक काययक्रमांच्या दुसऱ्या टप्प्यार्त आयआयटी, मंुबई आशि आयआयएम, िागपूर माफय र्त शवशवध शवषयाचं े
ऑिलाईि प्रशिक्षि शदले जाईल. सदर शवषयांचा अभ्यासक्रम यिस्वीपिे पिूय केल्यािंर्तर फेलोंिा संबशंधर्त 
संस्थांमाफय र्त स्वरं्तत्र प्रमािपत्र शदले जाईल. आयआयटी, मंुबई आशि आयआयएम, िागपरू या प्रत्येक संस्थेसाठी 
प्रत्येकी ५०% फेलो शिवडले जार्तील. फेलोंिा प्रशिक्षिाकशरर्ता संस्था वाटपाच े संपिूय अशधकार अथय व सांख्ख्यकी 
संचालिालयास राहर्तील. संबशंधर्त अशधकाऱ्यांवर संस्था शिवडीसाठी कोित्याही प्रकारे दबाव आिण्याचा प्रयत्ि 
करिाऱ्या उमेदवारास शिवड प्रशक्रयेर्तूि बाद करण्याचा अशधकार अथय व सांख्ख्यकी संचालिालयास 
राहील.िासिाकडूि फेलोशिप काययक्रम यिस्वीपिे पिूय केल्याच े प्रमािपत्र शमळशवण्यासाठी शियुक्र्ती करण्यार्त 
आलेल्या संबशंधर्त कायालय वा प्राशधकरिासोबर्त फेलोंिी करावयाचे काम (फील्ड वकय ) व िैक्षशिक काययक्रम हे दोन्ही 
यिस्वीपिे पिूय करिे फेलोंसाठी अशिवायय राहील.  
(१5) इर्तर काययक्रम :- 
िैक्षशिक काययक्रमाव्यशर्तशरक्र्त पशरचय सत्र, शवशवध सामाशजक संस्थािंा भटेी, मान्यवर व्यक्र्तींिी संवाद, 
प्रम र्पत्र प्रद न या उदे्दिािे वषयभरार्त इर्तर काही काययक्रमांचे आयोजि केले जाईल.  

  

(ब) फेलोंच्या शियुक्र्तीच्या अिुषंगािे शवशहर्त करण्यार्त येर्त असलले्या अटी व िर्ती :-  
   
(१) शिवड प्रशक्रयेच्या कोित्याही टप्प्यावर सबंशंधर्त अशधकाऱ्यांवर शिवडीसाठी कोित्याही प्रकारे दबाव 
आिण्याचा प्रयत्ि करिाऱ्या उमेदवारास शिवड प्रशक्रयेर्तूि बाद करण्याचा अशधकार अथय व सांख्ख्यकी 
संचालिालयास राहील.  
(२) फेलोंच्या शियुक्र्तीिंर्तर अ) पोलीस पडर्ताळिी अथय व सांख्ख्यकी संचालिालयामाफय र्त रुजू झाल्यावर 
करण्यार्त येईल. ब) िोंदिीकृर्त वदै्यक व्यावसाशयकाच े सक्षमरे्तचे प्रमािपत्र रुजू होर्तािा सादर करिे 
बधंिकारक राहील. क) फेलोंची िैक्षशिक अहयर्ता, इ. च्या सत्यरे्तबद्दल कागदपत्रांची र्तपासिी (मुलाखर्तीच्या 
वळेी) इत्यादी  बाबी अथय व सांख्ख्यकी सचंालिालय, मंुबई यांच्या माफय र्त करण्यार्त येर्तील.  
(३) या काययक्रमांर्तगयर्त शिवड करण्यार्त आलेल्या उमेदवाराला १२ मशहन्यांच्या करारािे फेलोशिप देऊि 
शियुक्र्ती करण्यार्त येईल. सदर १२ मशहन्यांच्या कालावधीर्त िैक्षशिक काययक्रमाचा कालावधी र्तसेच फेलोशिप 
काययक्रमांर्तगयर्त राबशवल्या जािाऱ्या इर्तर उपक्रमांचा कालावधी अंर्तभूयर्त धरण्यार्त येईल. कराराच्या 
कालावधीर्त मािधिामध्ये कोिर्तीही वाढ अिुज्ञेय असिार िाही. 
(४) शिवड झाल्याचे पत्र शमळाल्यािंर्तर, शिदेशिर्त केलेल्या शठकािी व नवहीत मुदतीत उमेदवारास स्वखचािे 
हजर व्हाव ेलागेल. कोित्याही पशरख्स्थर्तीर्त यार्त सवलर्त शदली जािार िाही. शिदेशिर्त शठकािी व व नवहीत 
मुदतीत हजर ि राहिाऱ्या उमेदवाराची शियकु्र्ती रद्द केली जाईल. या संदभार्त अथय व सांख्ख्यकी 
संचालिालयािे घेर्तलेला शिियय अंशर्तम राहील.  
(५) उमेदवाराकंडूि शवभाग / कायालय / प्राशधकरि बाबर्त पसंर्तीक्रमाची शवचारिा करण्यार्त आली र्तरी, 
िासिाच्या प्राथशमकर्ता र्तसचे उमेदवाराची योग्यर्ता व उपयुक्र्तर्ता शवचारार्त घेऊि उमेदवारास शवभाग / 
कायालय / प्राशधकरि िेमूि शदले जाईल. याबाबर्त अथय व सांख्ख्यकी संचालिालय, मंुबई यांचा शिियय अंशर्तम 
राहील. यासंदभार्त संबशंधर्त अशधकाऱ्यांवर कोित्याही प्रकारे दबाव आिण्याचा प्रयत्ि करिाऱ्या उमेदवारास 
शिवड झाल्यािंर्तरही शियकु्र्ती ि देण्याचा व शिवड प्रशक्रयेर्तूि बाद ठरशवण्याचा अशधकार अथय व सांख्ख्यकी 
संचालिालय, मंुबई यांिा  राहील. 
(६) ज्या शवभाग / कायालय / प्राशधकरिा मध्ये फेलोंची शियुक्र्ती करण्यार्त येईल त्या कायालयािे संबशंधर्त 
फेलोला फेलोशिपच्या काययकाळार्त संगिकीय सुशवधा इंटरिेट जोडिीसह उपलब्ध करूि द्यावी. संबशंधर्त 
फेलोचा काययकाळ संपर्ताच फेलोकडूि सदर संगिकीय सुशवधा काढूि घेण्याची जबाबदारी संबशंधर्त 
कायालयाची राहील.  
(७) फेलोंिा फेलोशिपच्या कालावधीर्त र्तात्परुरे्त ओळखपत्र व र्तात्परुर्ता अशधकृर्त िासकीय ई-मेल आयडी 
देण्यार्त येईल. संबशंधर्त फेलोचा काययकाळ संपर्ताच फेलोकडे असिारे ओळखपत्र सांच लक, अ ण् व 
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स ांख्ययकी सांच लन लय, मुांबई य ांन  परर्त करिे आवश्यक राहील. र्तसेच, फेलोला देण्यार्त आलेल्या ई-मेल 
आयडीची सुशवधा बदं करण्यार्त येईल. 
(८) फेलोंिा महागाई भत्ता, अरं्तशरम हकवा वरे्ति आयोगाच ेसेवा शवषयक लाभ अिुज्ञये असिार िाहीर्त. 
(९) फेलोंिा करार कालावधीर्त वदै्यकीय प्रशर्तपरू्ती अिुज्ञये असिार िाही.  
(१०) करार कालावधीर्तील सेवा ही शिवृत्तीवरे्ति, बोिस, रजा प्रवास सवलर्त, रजा रोखीकरि हकवा अन्य 
कोित्याही आर्पथक लाभासाठी व सेवा शवषयक लाभासंाठी शवचारार्त घेर्तली जािार िाही. 
(११)  व्यवसाय कराची वसलुी फेलोच्या मािधिार्तूि करण्यार्त येिार िाही. (शवत्त शवभाग, पशरपत्रक क्र.पीएफटी-
१०७६ /प्र.क्र.२९/७६, शदिाकं ५/६/१९७६) 
(१२) फेलोंच  ‘समूह वयैख्क्र्तक अपघार्त शवमा जोखीम’ या योजिेंर्तगयर्त शवमा उर्तरशवण्याबाबर्त शवत्त शवभागाच्या 
शियमािुसार काययवाही करण्यार्त येईल. 
(१३) सम संवगार्तील अशधकारी जी कर्तयव्ये बजावर्तार्त, र्ती कर्तयव्ये फेलोंची राहर्तील. त्यािुसार फेलो कायालयार्तील सवय 
शियमांचे पालि करूि शिधारीर्त वळेेिुसार कायालयार्त उपख्स्थर्त राहूि कर्तयव्य पार पाडर्तील. र्तसेच, या कालावधीर्त 
फेलो पिूयवळे अभ्यासक्रम, खाजगी व्यवसाय व अधय/ पिूय वळे िोकरी करु िकिार िाहीर्त. कायालयीि कामकाजाच्या 
शदवसा व्यशर्तशरक्र्त सावयजशिक सटु्टीच्या शदविी जर कायालयीि कामकाजासाठी कर्तयव्य बजावाव ेलागले, र्तर त्यासाठी 
फेलोंिा कामावर हजर राहाव ेलागेल. त्याकशरर्ता कुठल्याही प्रकारच ेअशर्तशरक्र्त मािधि अिुज्ञेय असिार िाही. 
(१४) कराराच्या १२ मशहन्याचं्या कालावधीर्त फेलोंिा ८ शदवसांची शकरकोळ रजा अिुज्ञेय राहील. अन्य कोित्याही 
प्रकारची रजा त्यािंी उपभोगल्यास त्यािुसार मािधिार्तूि कपार्त करण्यार्त येईल.  
(१५) फेलोंिी मुख्यालयार्त उपख्स्थर्त राहािे आवश्यक असूि, संबशंधर्त प्राशधकृर्त अशधकाऱ्याच्या पवूयपरवािगीशिवाय त्यांिा 
मुख्यालय सोडर्ता येिार िाही. 
(१६) फेलोंचा कालावधी बारा मशहन्यांचाच असेल फेलोंची शिवड बारा मशहन्याचा कालावधी समाप्र्त झाल्यािंर्तर आपोआप 
संपषु्ट्टार्त येईल. फेलोची शिवड ही फक्र्त र्तात्परुत्या स्वरुपाची असेल. फेलोंिा सरकारी िोकरीर्त समाशवष्ट्ट होण्याचा 
हक्क प्राप्त होिार िाही. 
(१७) करार कालावधीर्त फेलोचा मृत्यू झाल्यास वा अपंगत्व आल्यास, त्यांच्या कर्तयव्य कालावधीर्तील छ त्रवृत्ती / 
नवद्य वतेन ची रक्कम त्यांच्या घोशषर्त कुटंुशबयािंा देण्यार्त येईल. परंर्त,ु सािुग्रह अिुदाि हकवा अिुकंपा र्तत्वावर शियुक्र्ती 
देण्यार्त येिार िाही. 
(१८) कराराच्या कालावधीर्त फेलोंिा राजीिामा द्यावयाचा असल्यास शकमाि एक मशहिा अगोदर स्वाक्षांशकर्त अजय 
शियुक्र्ती केलेल्या कायालयामाफय र्त संचालक, अथय व सांख्ख्यकी सचंालिालय, मंुबई यांिा सादर करावा लागेल.  
(१९) राजीिामा हकवा इर्तर कारिास्र्तव एखाद्या फेलोची फेलोशिप खंशडर्त झाल्यास सदर फेलोस िैक्षशिक काययक्रमही 
पिूय करर्ता येिार िाही.  
(२०) फेलोंिी केलेल्या कामशगरीबाबर्त, कराराच्या कालावधीर्त र्तसचे काययक्रमाची मुदर्त संपल्यािंर्तरही पिूय गुप्र्तर्ता 
बाळगण्यार्त येईल. करार कालावधीर्त त्यांिी केलेली कामशगरी / संिोधि / जमा केलेली माशहर्ती / शमळालेल्या 
माशहर्तीच्या आधारे र्तयार केलेले मुदे्द याबाबर्त कराराच्या कालावधीर्त हकवा त्यािंर्तरही त्यािंा कोिर्तीही माशहर्ती प्राशधकृर्त 
अशधकाऱ्याव्यशर्तशरक्र्त कोिासही देर्ता येिार िाही. 
(२1) फेलोशिपच्या कालावधीर्त फेलो कोित्याही राजकीय चळवळीर्त भाग घेऊ िकिार िाही. र्तसचे त्यांच्याकडूि 
कोिरे्तही अिोभिीय कृत्य घडिार िाही, याची त्यांिी दक्षर्ता घ्यावी. फेलोंिी सचोटी राखिे, शिवडिकुीर्त भाग ि घेिे, 
वृत्तपत्रांिा माशहर्ती ि देिे, कोित्याही स्वरूपाची देिगी ि घेिे, इ. बाबर्त दक्षर्ता घ्यावी.  
(२2) फेलोंिा राज्यार्तील प्रकल्पांिा / आस्थापिांिा भटे देर्तािा शियुक्र्ती केलेल्या कायालयाच्या प्रमुखाची पवूयमंजुरी 
घ्यावी लागेल. यासंदभार्तय ज्या प्रकल्पांिा / आस्थापिािंा भेट द्यावयाची आहे, त्यांच्या प्रमुखाला त्याबाबर्तची पवूयकल्पिा 
द्यावी. 
(२3) फेलोशिपच्या संपिूय कालावधीर्त र्तसेच त्यािंर्तर फेलोंिी केलेल्या कोित्याही स्वरूपाच्या गुन्हेगारी व बकेायदेिीर 
कृत्यांच्या अिुषंगािे त्यांच्यावर करण्यार्त येिाऱ्या कारवाईची जबाबदारी सवयस्वी फेलोंवर राहील.  
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(२4) फेलोंच्या कराराच्या कालावधीर्त असमाधािकारक कामशगरी हकवा गैरशिस्र्तीच्या कारिामुळे कोिर्तीही पवूयसचूिा ि 
देर्ता त्याचंा फेलो म्हििू शियकु्र्तीचा करार समाप्र्त करण्यार्त येईल.  
(२5) फेलोंिा प्रत्येक मशहन्यार्त त्यांच्या कामशगरीचा अहवाल ईमेल द्वारे शियुक्र्ती केलेल्या कायालयाच्या प्रमुखास व 
संचालक, अथय व सांख्ख्यकी संचालिालय, मंुबई यांिा सादर करावा लागेल. 
(२6) अहवालार्त फेलोंिी मशहिाभरार्त केलेले कामकाज र्तसचे त्या कामार्तिू रे्त काय शिकले व त्या अिुषंगािे त्यांच्या 
सूचिा याबाबर्त िोंद ठेविे अपेशक्षर्त आहे.  
(२7) फेलोच्या शियुक्र्तीिंर्तर प्रत्येक र्तीि मशहन्यांिी फेलोंच्या कामशगरीचे मूल्यमापि सचंालक, अथय व 
सांख्ख्यकी संचालिालय, मंुबई हे करर्तील. 
(२8) िासिाच्या शहर्तासाठी या अटी / िर्तींमध्ये बदल / वाढ करण्यार्त आल्यास, त्या फेलोंवर बधंिकारक 
राहर्तील. 
(२9) उपरोक्र्त अटी / िर्ती मान्य आहेर्त, या आियाच ेसंमर्तीपत्र शियकु्र्ती देण्यापवूी  फेलोंकडूि घेण्यार्त येईल. 

३. मुख्यमंत्री फेलोशिप काययक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजाविीसाठी उपमुख्यमंत्री कायालयार्तील शविेष कायय 
अशधकारी यांच्या अशधिस्र्त कंत्राटी र्तत्त्वावर एका समन्वयकाची सेव  घेत  येईल. तसेच अ ण् व स ांख्ययकी 
सांच लन लय स आवश्यकतेनुस र कम ल ५ इतक्य  मनुष्यबळ मयादेत कां त्र टी तत्व वर सेव  घेत  येतील. 
४.  शैक्षनर्क क यणक्रम व इर्तर काययक्रम आयोर्न करीत  येर् र  खचण तसेच आवश्यकतेनुस र तज्ञ 
म र्णदशणक ांन  ननमांनत्रत केल्य स त्य ांच्य  म नधन वरील खचण मांरू्र तरतुदीतून भ र्नवण्य त य व . या 
काययक्रमासंाठी आवश्यकतेनुस र शिवास व भोजि व्यवस्था कररे् िक्य ि झाल्यास प्रत्येक फेलोस रुपये 
२,२५०/- (प्रशर्त शदि) या दरािे भत्ता देण्यार्त येईल.  
५. सदर योर्नेच्य  अांमलबर् वर्ी कनरत  येर् र  खचण म र्र्ी क्रम ांक ओ -९, ३४५४- र्नर्र्न  सवके्षर् व 
स ांख्ययकी, ०२-  सवके्षर् व स ांख्ययकी, ११२-आर्थ्क सल्ल  व स ांख्ययकी, (०१)- अ ण् व स ांख्ययकी सांच लन लय. 
(०४)- मुख्यमंत्री फेलोशिप काययक्रम (दत्तमत) (योर्न ांतर्णत योर्न )  (३४५४०५९२) य  लेख शीर्षाख ली मांरू्र 
तरतुदीमधून भ र्नवण्य त य व . 
६.   मुख्यमंत्री फेलोशिप काययक्रमाच्या प्रयोजिाथय अथयसकंल्पार्त शवशहर्त अथयसंकल्पीय पद्धत्तींच ेपालि करूि 
आर्पथक र्तरर्तूद करिे याबाबर्तची काययवाही शियोजि शवभागाच्या अशधपत्याखालील अथय व सांख्ख्यकी 
संचालिालय, मंुबई या कायालयामाफय र्त करण्यार्त येईल.  
७. सदर िासि शिियय शवत्त शवभागाच्या अिौपचाशरक संदभय क्र.18/2023, व्यय-8 शद. 13/01/2023 
अन्वये प्राप्र्त झालेल्या सहमर्तीिुसार शिगयशमर्त करण्यार्त येर्त आहे. 
८.   सदर िासि शिियय महाराष्ट्र िासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेर्तस्थळावर उपलब्ध 
करण्यार्त आला असिू, त्याचा संगिक सांकेर्तांक 202301201603080916 असा आहे. सदर िासि शिियय 
शडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षांकीर्त करूि काढण्यार्त येर्त आहे. 
  महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेिािुंसार व िावािे, 
  
 
               (शद. शि. देसाई)  

सह सशचव, महाराष्ट्र िासि 
 प्रशर्त, 

 

१) मा. राज्यपालाचंे सशचव,राजभवि, मलबार शहल, मंुबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांच ेप्रधाि सशचव, मंत्रालय, मंुबई 
३) मा. उपमुख्यमंत्री (शवत्त व शियोजि) याचंे खाजगी सशचव, मंत्रालय,मंुबई 
४) सवय मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री याचंे खाजगी सशचव, मंत्रालय, मंुबई. 
५) मा. शवरोधी पक्ष िेर्ता, शवधािपशरषद / शवधािसभा, शवधािभवि, मंुबई. 
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६) सवय मा. संसद सदस्य / शवधीमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
७) मा. मुख्य सशचव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई. 
८ अपर मुख्य सशचव, शियोजि शवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
९) सवय मंत्रालयीि शवभागांचे अपर मुख्य सशचव / प्रधाि सशचव / सशचव, मंत्रालय, मंुबई. 
१०) गं्रथपाल, महाराष्ट्र शवधािमंडळ सशचवालय, गं्रथालय, ६ वा मजला, शवधािभवि, मंुबई. 
११)महालेखापाल (लेखा व अिुज्ञेयर्ता), महाराष्ट्र-१/२ मंुबई / िागपरू. 
१२) महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मंुबई / िागपरू. 
१३) महासंचालक, माशहर्ती व जिसंपकय  संचालिालय, मंत्रालय, मंुबई. 
१४) संचालक, अथय व सांख्ख्यकी संचालिालय, मंुबई. 
१५) अशधदाि व लेखा अशधकारी, मंुबई / लेखाकोष भवि,  बांद्रा (पवूय), मंुबई 
१६) शिवासी लेखा परीक्षा अशधकारी, मंुबई 
१७) सवय शवभागीय आयुक्र्र्त. 
१८) सवय शजल्हाशधकारी.  
१९) सवय शजल्हा पशरषदांच ेमुख्य काययकारी अशधकारी. 
२०) सवय शजल्हा कोषागार अशधकारी 
२१) संकायाध्यक्ष (िैशक्षक प्रसार), आय. आय. टी., पवई, मंुबई-400076 
22) आय. आय. एम, िागपरू, शमहाि, िागपरू-441108 
२3) बहुजि समाज पक्ष, डी-१, इन्सा हटमेंट, आझाद मैदाि, मंुबई-१. 
२4) भारर्तीय जिर्ता पक्ष, महाराष्ट्र प्रदेि, सी.डी.ओ. बरॅक िं.१, योगक्षेम समोर, वसंर्तराव भागवर्त चौक, िशरमि 
पॉईंट, मंुबई-२०. 
२5) भारर्तीय कम्युशिस्ट पक्ष, महाराष्ट्र कशमटी, ३१४, राजभवुि, एस. व्ही. पटेल रोड, मंुबई-४.  
२6) भारर्तीय कम्युशिस्ट पक्ष (माक्सयवादी), महाराष्ट्र कशमटी, जििक्र्ती हॉल, वरळी, मंुबई-१३  
२7) भारर्तीय राष्ट्रीय कााँगे्रस, महाराष्ट्र प्रदेि कााँगे्रस (आय) सशमर्ती, शटळक भवि, काकासाहेब गाडगीळ मागय, 
दादर, मंुबई-२५ 
२8) राष्ट्रवादी कााँगे्रस पक्ष, राष्ट्रवादी भवि, मंुबई-01 
२९) शिवसेिा, शिवसेिा भवि, गडकरी चौक, दादर, मंुबई-२८. 
30) शिवडिस्र्ती, कायासि १४२६. 
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