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शिवप्रसाद मदन नकाते 
 

 
 

शिवप्रसाद मदन नकाते 
बी .टेक (ऍग्री. इंजि.) (२००४-२००८)  

डॉ . डी .वाय .पाटील कृजि अजियांजिकी व तंिज्ञान महाजवद्यालय, 

तळसंदे 

 

यशामागे कठोर पररश्रम आजि संघिााची कहािी आहे. 

ज्ांची स्वपे्न सत्यात उतरवण्याची जिद्द असते, ती कदाजचत 

कोिीही मोडू शकत नाही. ज्ांनी यशाची जशखरे गाठली त्यांच्या 

मागे खूप संघिा असतो. आि आम्ही तुम्हाला असे IAS 

अजिकारी जशवप्रसाद मदन नकाते ज्ांनी डॉ . डी .वाय .पाटील 

कृजि अजियांजिकी व तंिज्ञान महाजवद्यालय, तळसंदे येथे २००४-

२००८ या कालाविीत बी .टेक (ऍग्री. इंजि.) पूिा केले त्यांची 

यशोगाथा सांगिार आहोत. जशवप्रसाद मदन नकाते हे 

महाराष्ट्र ातील  सोलापूरमिील माढा  तालुक्यातील उपळाई या 

छोट्याशा गावातले. आपली स्वपे्न सत्यात उतरवण्याच्या इराद्याने 

जशवप्रसाद यांची २०१० मधे्य महाराष्ट्र  प्रशासजनक सेवा, राज् वन 

सेवा, आजि सेंटर ल पोजलस फोसामधे्य अजससं्टट कमांडेट पदावर 

जसलेक्शन झाले होते. परंतू त्यांनी जतन्ही नोकरी नाकारल्या. याच 

काळात त्यांनी महाराष्ट्र  सरकारच्या ५० जवद्यार्थ्ाांच्या बॅचमधे्य 

सेल्फ स्टडी करुन जसव्हिल सव्हिासची तयारी केली. तयारीचा 

जनकाल त्याच्यासमोर होता, त्यांनी पजहल्याच प्रयत्नात IAS ची 

परीक्षा पास केली. 

बी .टेक शिकत असतानाचे अनुभव 

बी . टेक. जिकत  असतानाचे अनुिव सांगताना  ते 

म्हितात, त्यावेळी जसजनयर जवद्याथी आजि ज्जनअर जवद्याथी 

यांच्यात  खूप चांगले  संबंि  असायचे. ज्जनअर  हे जसजनयरचा  

आदर करत असत त्यामुळे बऱ्याच गोष्ट्ी जिकलो आजि ती 

परंपरा अिून ही जटकून आहे. आम्ही अिूनही एकमेकांच्या 

संपकाात आहोत . सामाजिक िािीव आगोदरपासून होती परंतु 

याचकाळात त्यात अिून िर पडली. कॉलेिमधे्य आम्ही सगळ्या 

कायाक्रमात िाग घ्यायचो. सांगण्या सारख्या खुप घटना आहेत 

मग जक्रकेटच मैदान बनजवण्यासाठी राििर िागिं असो जकंवा 

अभ्यासासाठी. ग्रामीि  िाग असलेने   त्यावेळी बरीच खडतर 

पररव्हथथती असताना त्याला दोि  देण्यापेक्षा िे जमळतंय ते घेत, 

आम्ही प्रते्यक क्षिाचा आनंद घेतला. त्यावेळी सािी वतामानपिे 

देखील सहिासहिी वाचायला जमळत निती तरी देखील 

प्रयत्नांच्या िोरावर त्यावेळच्या जवद्यार्थ्ाांनी उतंुग यि संपादन 

केले. त्यावेळी प्रते्यक घटनेचा साक्षीदार होण्याच िाग्य मला 

लािलं. आता सवाि पररव्हथथती  बदलली आहे, कॉलेिचे व 

कॅम्पसचे वातावरि खूप छान आहे, जवद्याथी जहताचे जकते्यक 

उपक्रम  राबवले िातात त्याचा फायदा करून घेता आला 

पाजहिे. 

शिवप्रसाद िेतकरी कुटुुंबातील 

जिवप्रसाद यांचा िन्म महाराष्ट्र ातील सोलापूर जिल्हा 

मुख्यालयापासून सुमारे ७० जकमी अंतरावर असलेल्या माढा 

गावात एका सामान्य िेतकरी कुटंुबात झाला. गावातच बालपि 

गेले. त्यांचे वडील मदन नकाते हे िेतकरी तसेच सामाजिक 

कायाकते आहेत. वजडलांच्या पावलावर पाऊल ठेवून जिवप्रसाद 

यांनाही लोकांचे प्रश्न सोडवण्याची पे्ररिा जमळाली. ग्रामीि 

वातावरिातील सरकारी िाळेत मराठी माध्यमात दहावीपयांत 

जिक्षि घेतले. जिक्षिादरम्यान त्यांनी यूपीएससीची नागरी सेवा 

परीक्षा उत्तीिा करून आयएएस होण्याचे स्वप्न पाजहले. ज्ाने स्वप्न 

पाजहले आजि िोपासले त्यांनी ते उत्कटतेने साकार केले. 
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वततमानपत्र वाचण्याची सवय फायदिीर ठरली 

जिवप्रसादने एकदा बीडीएस करण्यासाठी आजि 

दुसऱ्यांदा एमटेक करण्यासाठी आयआयटीमधे्य प्रवेि परीक्षा 

उत्तीिा केली. गावािवळच्या िहरात राहून आपली वजडलोपाजिात 

िेती सांिाळावी म्हिून मुलाने डॉक्टर िावे, अिी पालकांची 

इच्छा होती. जिवप्रसाद यांचे आयएएस होण्याचे धे्यय होते, 

त्यामुळे त्यांनी ना बीडीएसला प्रवेि घेतला ना आयआयटीला. 

गावापासून आजि िहरापासून दूर असल्यामुळे त्यांनी कोजचंगची 

संिी किीच घेतली नाही. सुरुवातीपासूनच स्वयंअध्ययनावर िर 

जदला आजि तयारीला सुरुवात केली. परीके्षची तयारी करताना 

फोनपासून दूर राहून चालू घडामोडीसंाठी वतामानपिाची सवय 

ठेवली. परीके्षची तयारी करिे, संयम आजि लक्ष देिे आवश्यक 

आहे, यांचा जवचार करून पूिा मेहनत आजि समपािाने तयारी 

सुरू केली. 

पशिल्याच प्रयत्नात यि 

दैनंजदन परीके्षची १० तासांची तयारी आजि समकालीन 

जदनचयाा, धे्यय पुढे चालू ठेवले. २०१० मधे्य त्यांची राज् वनसेवा, 

महाराष्ट्र  प्रिासकीय सेवा आजि कें द्रीय पोलीस दलात 

सहाय्यक कमांडंट पदासाठी जनवड झाली. धे्यय फक्त 

आयएएस होण्याचे होते, त्यापुढे मोठ्या नोकऱ्याही येत 

नित्या. यामुळे जतघांपैकी कोित्याही नोकरीवर रुिू झाले 

नाहीत. महाराष्ट्र  सरकारने केलेल्या ५० उमेदवारांच्या 

तुकडीत राहून स्वयंअभ्यास करून नागरी सेवांसाठी 

तयारी केली. २०१० मधे्य परीक्षा जदली आजि पजहल्याच 

प्रयत्नात यि जमळजवले. २०११ मधे्य नागरी सेवेत रुिू झाले. 

जिवप्रसाद मदन नकाते हे सध्या रािथथानमधे्य कायाकारी 

संचालक, रािथथान राज् औद्योजगक जवकास आजि 

गंुतविूक महामंडळ, ियपूर येथे कायारत आहेत आजि 

यापूवी कोटा, बारमेर, श्रीगंगानगर  व जिलवाडा या  

जिल्ह्याचे जिल्हाजिकारी होते. 

 

डॉ . डी .वाय .पाटील कृशि अशभयाुंशत्रकी व तुंत्रज्ञान मिाशवद्यालय, तळसुंदेचे शवद्यार्थी म्हणून आम्हाुंस त्ाुंचा सार्थत अशभमान आिे. 

यापुढेिी त्ाुंनी यिाची शिखरे गाठावीत  व  त्ाुंच्यािातून देि सेवेमधे्य मोलाचे योगदान व्हावे िीच  सशदच्छा ! 

                                 


