
 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फ त राज्यसेवा परीक्षेद्वारे 
सरळसेवनेे एकत्रित पत्ररवीक्षाधीन प्रत्रिक्षण कायफक्रमामध्ये 
पत्ररवीक्षाधीन त्रनयुक्तीवर रुजू होणा-या गट अ व गट ब मधील 
पत्ररवीक्षाधीन अत्रधका-याांकडून बांधपि (BOND) घेणेबाबत... 

 

महाराष्ट्र िासन 
सामान्य प्रिासन त्रवभाग 

िासन त्रनणफय क्रमाांकः त्रटआरएन0514/प्र. क्र. 7/14/सीपीटीपी 
मांिालय, मुांबई-400 032 

त्रिनाांकः 28 रे्ब्रवुारी, 2017 
सांिभफः- 

1. िासन त्रनणफय, सामान्य प्रिासन त्रवभाग क्र. त्रटआरएन- 2013/ प्र. क्र.84/ 13/ 12-अ,  
त्रिनाांक 20.01.2014 

2. िासन त्रनणफय, सामान्य प्रिासन त्रवभाग क्र. त्रटआरएन- 0514/ प्र. क्र. ७/14/ 18-ब,  
त्रिनाांक 24.04.2015 
 

प्रस्तावनाः- 
 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फ त राज्यसेवा परीक्षदे्वारे सरळसेवनेे त्रनयुक्त होणा-या गट-अ व गट-ब 
सांवगातील अत्रधका-याांना एकत्रित पत्ररवीक्षाधीन प्रत्रिक्षण कायफक्रमाांतगफत प्रत्रिक्षण िेण्याचा त्रनणफय त्रिनाांक 
20.01.2014 रोजीच्या िासन त्रनणफयान्वये घेण्यात आला आहे. या प्रत्रिक्षणासाठी िासनाकडून उचलण्यात येत 
असलेला आर्थिक भार व प्रत्रिक्षणािींना िासनामार्फ त िेण्यात येणारे सवफव्यापक अस ेप्रत्रिक्षण लक्षात घेता या 
उमेिवाराांनी गाांभीयाने प्रत्रिक्षण पणूफ कराव े आत्रण प्रत्रिक्षणानांतर काही वरे्ष िासन सेवमेध्ये कायफरत असणे 
बांधनकारक कराव ेयासाठी प्रत्रिक्षणास रुजू होताना गट-अ आत्रण गट-ब सांवगातील पिाांवर त्रिर्ारस करण्यात 
आलेल्या उमेिवाराांकडून अनुक्रमे रु. 5 लाख व रु. 3 लाख इतक्या रकमेच ेबांधपि त्रलहून घेण्याचा त्रनणफय िासन 
त्रनणफय, सामान्य प्रिासन त्रवभाग त्रिनाांक 24.04.2015 अन्वये घेण्यात आला आहे. तिात्रप एकत्रित पत्ररवीक्षाधीन 
प्रत्रिक्षण कायफक्रमाांतगफत प्रत्रिक्षण घेतलेले अिवा प्रत्रिक्षण सुरू असणारे काही प्रत्रिक्षणािी ज्या पिाच ेप्रत्रिक्षण 
िेण्यात आले आहे त्या पेक्षा कत्रनष्ट्ठ सांवगातील पिावर त्रनवड झाल्यास त्या पिावर रूजू होण्याची त्रवनांती करत 
असल्याच ेत्रनििफनास आले आहे. त्यामुळे प्रत्रिक्षणािीस ज्या पिाच ेकामकाज पार पाडण्यासाठी प्रत्रिक्षण िेण्यात 
आले आहे त्यापेक्षा कत्रनष्ट्ठ पिावर प्रत्रिक्षणािी रुजू झाल्यास प्रत्रिक्षणाचा हेतू सर्ल होत नाही. ही बाब त्रवचारात 
घेता िासन त्रनणफय, सामान्य प्रिासन त्रवभाग त्रिनाांक 24.04.2015 मध्ये सुधारणा करण्याची बाब िासनाच्या 
त्रवचाराधीन होती. त्या अनुर्षांगाने िासनाने पढुीलप्रमाणे त्रनणफय घेतलेला आहे. 

िासन त्रनणफयः- 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फ त राज्यसेवदे्वारे त्रिर्ारसप्राप्त ठरणा-या गट-अ आत्रण गट-ब मधील 

उमेिवाराांना िोन वर्षांच्या एकत्रित पत्ररवीक्षाधीन प्रत्रिक्षणासाठी प्रविे िेताना प्रत्रिक्षण सांस्िाांनी त्याांचेकडून 
बांधपि घ्याव.े याबाबतच्या तरतूिी पढुीलप्रमाणे असतीलः- 

 



िासन त्रनणफय क्रमाांकः त्रटआरएन0514/प्र. क्र. 7/14/सीपीटीपी 

 

                                               पषृ्ट्ठ 2 पैकी 2  

1. एकत्रित पत्ररवीक्षाधीन प्रत्रिक्षण कायफक्रमाांतगफत प्रत्रिक्षणास रुजू होताांना, गट-अ च्या उमेिवाराकडून रु. 5 
लाख आत्रण गट-ब च्या उमेिवाराकडून रु. 3 लाख रकमेचे बांधपि त्रलहून घेण्यात याव.े 

2. प्रत्रिक्षणािींची ककवा प्रत्रिक्षण घेतलेल्या अत्रधका-याांची कें द्र िासनाच्या ककवा राज्य िासनाच्या सेवते अन्य 
समकक्ष अिवा वरीष्ट्ठ पिावर झालेल्या त्रनवडीमुळे त्यास कायफमुक्त करण्यात आले तर बांधपिाची रक्कम 
वसूल करण्यात येऊ नये. तिात्रप, प्रत्रिक्षणािींची ककवा प्रत्रिक्षण घेतलेल्या अत्रधका-याांची कें द्र ककवा राज्य 
िासनाच्या सेवते अन्य कत्रनष्ट्ठ पिावर झालेल्या त्रनवडीमुळे त्यास कायफमुक्त करण्यात आले तर बांधपिाची 
रक्कम वसूल करण्यात यावी. 

3. बांधपिान्वये पत्ररवीक्षाधीन प्रत्रिक्षण घेतलेल्या अत्रधका-याने पत्ररवीक्षाधीन कालावधी सांपषु्ट्टात आल्याच्या 
त्रिनाांकापासून पढेु त्रकमान 5 वरे्ष िासनाची सेवा करणे बांधनकारक राहील. 

4. प्रत्रिक्षणािीने प्रत्रिक्षण कायफक्रम मध्येच सोडून त्रिल्यास, त्याच्याकडून बांधपिाची सांपणूफ रक्कम वसूल 
करण्यात येईल. 

5. प्रत्रिक्षण सांस्िाांनी प्रत्रिक्षणािींकडून रुजू होताना घ्यावयाच्या बांधपिाच े प्रारूप िासन त्रनणफय, सामान्य 
प्रिासन त्रवभाग क्र. त्रटआरएन- 0514/ प्र. क्र. ७/14/18-ब, त्रिनाांक 24.04.2015 प्रमाणेच असेल. 
 

  सिर िासन त्रनणफय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक  201702281717095807  असा आहे. हा आिेि त्रडजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षाांत्रकत करण्यात येत आहे. 

   महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच्या आिेिानुसार व नावाने, 
  
 
 
                            (अत्रजत िेिमुख) 
                             अवर सत्रचव, महाराष्ट्र िासन 
 

प्रत्रत, 
1. मा. राज्यपाल याांच ेसत्रचव, राजभवन, मलबार त्रहल, मुांबई-32 
2. मा. मुख्यमांिी याांच ेप्रधान सत्रचव, मांिालय, मुांबई-32 
3. मा. मुख्य सत्रचव, मांिालय,मुांबई-32 
4. प्रधान सत्रचव (सेवा), सामान्य प्रिासन त्रवभाग, मांिालय, मुांबई-32 
5. सवफ अपर मुख्य सत्रचव/ प्रधान सत्रचव/ सत्रचव, सवफ म्म६आलयीन त्रवभाग, मांिालय, मुांबई-33 
6. महासांचालक, यििा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पणेु 
7. सत्रचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुांबई (**पिाद्वारे) 
8. सांचालक, वासांतराव नाईक राज्य कृत्रर्ष त्रवस्तार व्यवस्िापन सांस्िा (वनामती), नागपरू 
9. त्रनवडनस्ती कायासन सीपीटीपी/ सीपीटीपी-अ/ सीपीटीपी-ब/ 12-अ 
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