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‘ व’- पविधनी पधा परी ा क  

  मािहतीप क 

          ‘ िवकिसत हावे अिपत होऊनी जावे ’  

    समाजा या सव तरातील गुणव ेचा शोध घेऊन ित या िवकासासाठी सुयो य वातावरण व संधी उपल ध क न दे याचा 
य न ‘ व’- पविधनी गेली ३९ वष करीत आह.े  सामािजक जािणवेचे नेतृ व तयार करणे हा सं थे या कामाचा गाभा 

आह.े या यि म व िवकासा या ि येचा एक भाग हणून सं थे या वाढी या िविश  ट यावर ‘ पधा परी ा मागदशन 
क ’ सु  कर यात आले. 
 
    ‘ व’- पविधनी काम करीत असले या पुणे शहरा या पूव भागात सुस ज संदभ ंथालय, श त अ यािसका व सुयो य 

मागदशनाची सोय असले या अशा क ाची आव यकता होती. ही गरज ल ात घेऊन सन २००० म ये वरील क  सु  

कर यात आले. (आजपयत क ातून मागदशन घेतलेले २०० हन अिधक िव ाथ  शासनात िविवध तरांवर अिधकारी 

हणून कायरत आहेत.) 

 
    उ म नेतृ वगुण व सचोटी असणारे अनेक त ण, त णी समाजात आहेत, यांची शासनाला गरज आह.े परंतु  आिथक व 
अ य सम यांमु ळे ही मु ले पुढे येऊ शकत नाहीत व यांना सुयोय मागदशन िमळत नाही. या सम येवरील एक उपाय हणून 
‘ व’- पविधनीने २०१८-२०१९ या वषासाठी िश यवृ ी योजनेअंतगत रा यसेवा मागदशन वगाच ेआयोजन केले आह.े या 
योजनेचे हे ८ वे वष आह.े या योजने ारे वेश घेऊ इि छणा या िव ा याना सं थेची वेश परी ा व मुलाखत ावी लागेल. 
यातून अं ितम िनवड झाले या ५० िव ा याना या योजनेचा लाभ घेता येईल. 

 
    ‘िवकिसत हावे ! अिपत होऊनी जावे !!’ या सू ा माणे पधा परी ां या मा यमातून सामािजक जाणीव असणारे उ म 

शासक तयार करण े हे क ाचे उि  आह.े िविवध पात यांवरील पधा परी ांची तयारी हे िव ा या या यि म व 
िवकासाचे एक उ म मा यम ठ  शकते. यामुळेच िव ा या या मतांचा कस लागेल आिण यां या गुणव ेचा िवकास 
होईल. 
  
    पधा परी ा क ा या कामात त  य सोबत िव ा याचाही सहभाग असतो. “िव ा यानी िव ा यासाठी 
चालवलेला उप म” असे क ाचे व प आह.े यामुळे अ यास करता करता िव ा या या नेतृ व गुणांचा व सामािजक 
जािणवांचा िवकास होतो. अशा रीतीने चा र यवान व समाजािभमुख अिधका यांची फळी क ा या मा यमातून िनमाण होत 
आह.े  
    
 

रा यसेवा २०१७ परी ेत आम या 
१६ िव ा याची वग-अ व वग-ब 
अिधकारी पदासाठी िनवड झाली.  



  
‘ व’- पविधनी पधा परी ा क  

(रा य लोकसेवा आयोग पूव व मु य परी ा िश ण काय म रचना) 
 

  ‘ व’- पविधनी या पधा परी ा क ामाफत महारा  लोकसेवा आयोगातफ सन २०१८-२०१९ म ये होणा या रा यसेवा 
परी ेसाठी महारा ातील गुणवंत,िवशेषतः गरजू  व ामीण िव ा यासाठी िश यवृ ी योजना आह.े या योजनेअतगत लेखी 
परी ा व मुलाखती ारा िनवड झाले या िव ा याना रा यसेवा २०१८-१९ परी ेसाठी संपूण िवनामू य मागदशन, 
अ यािसका व ंथालय उपल ध क न दे यात येत आह.े 
 
  िश यवृ ी योजनेची िश ण काय म रचना पुढील माणे :- 
 
१) िवषय अ यापन : पूव परी ा पेपर १, २ व मु य परी े या मराठी, इं जी, सामा य अ ययन I, II, III, व IV या 

िवषयांचे संपूण परी ािभमुख मागदशन वग सोमवार ते शिनवार साय.ंदोन तास व रिववारी आव यकतेनुसार 
सोई यावेळी जादा वग घेतले जातील. 
 

२) परी ा :- िशकवून झाले या अ यास मावर आधा रत िनयिमत ट याने सराव चाच या होतील.तसेच आयोगा या पूव 
व मु य परी े या आधी, संपूण अ यास मावर आधा रत सराव परी ा (TEST SERIES) घे यात येतील.या सव 
परी ांसाठी पूवतयारी क नच उपि थत राहणे अिनवाय असेल. 
 

३) गट चचा व िव ा याची या याने :- िव ा यानी िनयिमतपणे गटाम ये अ यास कर यावर मु यत: भर 
असेल.रा ीय, जागितक घटनांवर गटचच या मा यमातून िवचारांची देवाण- घेवाण कर याक रता जागा उपल ध क न 
िदली जाईल. 
 

४) अिधकारी भेटी :- रा यसेवा परी ा उ ीण होऊन शासक य सेवेत असले या िविवध अिधका यांबरोबर अनुभवाचंी 
देवाण - घेवाण होईल,असे ेरणा मक काय म आयोिजत केले जातील. 
 

५) िवनामू य अ यािसका :- िनवड झाले या सव िव ा याना दररोज सकाळी ६.०० ते रा ी १२.०० वा.पयत 
अ यािसका िवनामू य उपल ध असेल. 
 

६) िवनामू य ंथालय :- क ाम ये सुस ज असे ंथालय आह.े पधा परी ांना उपयु  अशी सव िवषयांची पु तके, 
संदभ ंथ, पाठ्यपु तके, गाईड्स, संच तसेच िविवध कारची वतमानप ,े िनयतकािलके उपल ध असतील. 

ं थालयाची वेळ :- सोम. ते शिन. सकाळी १०.३० ते साय.ं ४.३० वा. 
 

७) अनामत र कम (Deposite) :- िश यवृ ी मागदशक वगासाठी िनवड झाले या येक िव ा यास .१०००/- 
अनामत र कम भरावी लागेल. 

८) कालावधी  :- िश यवृ ी बॅचचा कालावधी साधारण  १० ते १२ मिहने राहील. 
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