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प्रस्तावना महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळांतगगत नोंदित कामगार व तयांच्या कुटु ं दियांसाठी केंद्रीय लोकसेवा
आयोग, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व दवदवर्ध स्पर्धा पदरक्षा इतयादिच्या तयारीसाठी मागगििगन वगग सुरु
करण्यात यावेत. कामगारांचा व कामगारांच्या पाल्यांचा प्रिासनातील सहभाग वाढावा

या उद्देिाने

कामगारांच्या, अिा पदरक्षांना, पात्र कुटू ं दियांसाठी राज्यातील दवदवर्ध कामगार कल्याण केंद्र वा कामगार
कल्याण मंडळाच्या उपलब्र्ध वास्तूंमध्ये स्पर्धा पदरक्षा मागगििगनाचे वगग सुरु करण्याचा प्रस्ताव मंडळाकडू न
िासनास प्राप्त झाला आहे . सिर योजना रािदवण्यासाठी महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाने स्पर्धा पदरक्षा
मागगििगन वगाकदरता काम करणा-या नामांदकत व अनुभवी संस््ांकडू न प्रस्ताव मागदवले होते. सिर
प्रस्तावांची छाननी करुन प्रभारी कल्याण आयुक्त, महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ यांनी प्रिोर्धन
िहु उद्देिीय संस््ा संचदलत, स्पेक्रम अकॅडमी, नादिक या संस््ेची दिफारस िासनास केली आहे. सिर
खाजगी प्रदिक्षक संस््ेस व सिर योजनेस मान्यता प्रिान करण्याचा प्रस्ताव िासनाच्या दवचारार्धीन होता.
िासन दनणगय कामगारांच्या पाल्यांनी दवदवर्ध स्पर्धा पदरक्षांमध्ये उत्ुंग यि दमळवून प्रिासनातील तयांचा सहभाग
वाढावा या हे तूने कामगारांच्या, स्पर्धा पदरक्षांना, पात्र कुटु ं दियांसाठी राज्यातील दवदवर्ध कामगार कल्याण केंद्र
वा कामगार कल्याण मंडळाच्या उपलब्र्ध वास्तूंमध्ये स्पर्धा पदरक्षा मागगििगनाचे वगग सुरु करण्यास या िासन
दनणगयान्वये मान्यता प्रिान करण्यात येत आहे . तसेच प्रभारी कल्याण आयुक्तांच्या दिफारिीनुसार सिर
योजना रािदवण्यासाठी प्रिोर्धन िहु उद्देिीय संस््ा संचदलत, स्पेक्रम अकॅडमी, दवठ्ठल पाकग, गंगापूर रोड,
नादिक या खाजगी प्रदिक्षण संस््ेस खालील प्रमाणे प्रदिक्षण , कालावर्धी, िुल्क त्ा िुल्क अिा करण्याचे
टप्पे इतयािी तपिीलास िासनाची मान्यता प्रिान करण्यात येत आहे अ.

कोसगचे नाव

कोसग िुल्क

िुल्क अिा करण्याचे टप्पे

कोचींग, स्टडी मटे दरयल, टे स्ट

1 ला हप्ता 50 % - वगग सुरु झाल्यावर

दसलेक्िन / रे ल्वे

दसरीज इ. दमळू न एकूण

2 रा हप्ता 50 % - वगग संपल्यानंतर

दरक्रुटमेंट/ एमिीए

रु.10000/- (प्रदत दवद्या्ी)

क्र.
1

कोसग
कालावर्धी

िॅंक दरक्रुटमेंट / स्टाफ

3 मदहने

एन्रन्स
2.

महाराष्ट्र लोकसेवा

6 मदहने

आयोग (राज्यसेवा
पदरक्षा)
3.

महाराष्ट्र लोकसेवा
आयोगाच्या (PSI/ GST
INSPECTOR(STI)/
ASO

4 मदहने

कोचींग, स्टडी मटे दरयल, टे स्ट

1 ला हप्ता 40 % - वगग सुरु झाल्यावर

दसरीज इ. दमळू न एकूण

2 रा हप्ता - 40 % - (3 रा मदहना)

रु.22000/- (प्रदत दवद्या्ी)

3 रा हप्ता 20 % - वगग संपल्यावर

कोचींग, स्टडी मटे दरयल, टे स्ट

1 ला हप्ता 50 % - वगग सुरु झाल्यावर

दसरीज इ. दमळू न एकूण

2 रा हप्ता 30 % - िु स-या मदहन्यामध्ये

रु.15000/- (प्रदत दवद्या्ी)

3 रा हप्ता 20 % - वगग संपल्यानंतर
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4.

दलदपक टं कलेखक,

2 मदहने

पोदलस भरती, तलाठी
भरती व इतर सरळसेवा
केंद्रीय लोकसेवा
आयोग, नागरी सेवा
पदरक्षा

2.

1 ला हप्ता 50 % - वगग सुरु झाल्यावर

दसरीज इ. दमळू न एकूण

2 रा हप्ता 50 % - वगग संपल्यानंतर

रु.8000/- (प्रदत दवद्या्ी)

भरती पदरक्षा
5.

कोचींग, स्टडी मटे दरयल, टे स्ट

8 मदहने

कोचींग, स्टडी मटे दरयल, टे स्ट

1 ला हप्ता 40 % - वगग सुरु झाल्यावर

दसरीज इ. दमळू न एकूण

2 रा हप्ता - 30 % - (4 ्ा मदहना)

रु.45000/- (प्रदत दवद्या्ी)

3 रा हप्ता 30 % - वगग संपल्यावर

उपरोक्त प्रमाणे प्रिान करण्यात येणारी िासन मान्यता ही खालील अटींच्या अदर्धन राहू न िे ण्यात

येत आहे 1) सिर योजना ही

महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाकडील नोंदित कामगार व

तयांच्या

कुटू ं दियांसाठी राहील. सिर स्पर्धा पदरक्षांच्या मागगििगन वगासाठी दवद्या्ी दनवडताना पात्रता
र्धारण करणा-या लाभार्थ्यांमर्धून गुणवत्ेच्या आर्धारावर, चाचणीच्या माध्यमातून लाभा्ी
उमेिवारांची कामगार कल्याण मंडळाने दनवड करावी. तयासाठी संिदं र्धत संस््ेने मंडळास
सवगतोपरी दवनामूल्य सहकायग करावे. कामगार कल्याण मंडळाने उपलब्र्ध करुन दिलेल्या
लाभार्थ्यांनाच संिदं र्धत संस््ेने प्रदिक्षण प्रिान करावे.
2) सिर लाभा्ी हा महाराष्ट्र राज्याचा अदर्धवासी असावा.
3) प्रदिक्षणासाठी पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांकडू न मंडळाने खालील प्रमाणे नाममात्र िराने फी

आकारावी अ) केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या पदरक्षा वगासाठी रु. 500/ि) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या व अन्य पदरक्षा वगासाठी रु.250/4) या योजनेचा लाभ फक्त प्रदिक्षणापुरताच असेल, उमेिवारांना दनवासाची वा अन्य व्यवस््ा स्वतः

करावी लागेल.
5) एकूण प्रदिक्षणा्ी उमेिवारांपैकी 30 टक्के जागा मुलींसाठी राखीव असतील . जर प्रदिक्षण

संस््ेने प्रदिक्षणासाठी दवदहत केलेल्या मानकांची पूतगता करणा-या इच्छु क मुली उपलब्र्ध न
झाल्यास, सिर मुलींसाठी राखीव जागा नोंदित कामगारांच्या मुलांसाठी उपलब्र्ध करुन िे ण्यात
याव्यात. सिर िाित कल्याण आयुक्तांनी इच्छु क व पात्र मुलींना डावलले जाणार नाही याची
िक्षता घ्यावी.
6) स्पेक्रम अकॅडमी, नादिक या संस््ेस सिर स्पर्धा पदरक्षा मागगििगन वगग सुरु करण्याचे काम हे

सन 2018-19 व सन 2019- 20 या िोन वर्षांकदरता प्रिान करण्यात येत आहे . िासनाच्या
पूवम
ग ान्यतेदिवाय सिर कालावर्धी मंडळास वाढदवता येणार नाही.
7) केंद्रीय लोकसेवा आयोग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या दवदवर्ध पदरक्षांसाठी

इच्छु क

उमेिवारांच्या संख्येनुसार कामगार कल्याण मंडळाच्या दवभागीय स्तरांवर मागिग िगन वगग सुरु
करण्यात यावेत. अन्य स्पर्धा पदरक्षंसाठीचे मागगििगन वगग हे स््ादनक पातळीवरील पात्र इच्छु क
उमेिवारांच्या उपलब्र्धतेनुसार सुरु करण्यात यावेत.
8) एका िॅचमध्ये सार्धारणतः 30 ते 50 लाभा्ी असावेत. काही अपवािातमक प्रकरणी लाभार्थ्यांची

संख्या 30 पेक्षा कमी असली तरी प्रदिक्षण वगग सुरु करणे संिदं र्धत संस््ेवर िंर्धनकारक राहील.
तसेच दनवड झालेला लाभा्ी प्रदिक्षण वगग सुरु झाल्यावर पदहल्या मदहन्यात 10 दिवस गैरहजर
रादहल्यास अ्वा प्रदिक्षणासाठी इच्छु क नसल्याचे आढळल्यास तया लाभार्थ्याच्या जागी प्रदतक्षा
यािीतील अन्य लाभा्ी मंडळाने उपलब्र्ध करुन द्यावा.
पृष्ट्ठ 4 पैकी 2
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9) सिर योजना रािदवताना लाभा्ी हा अन्य िासकीय योजनेचा लाभ घेत नाही याची संिदं र्धत

संस््ेने खात्री करावी. तसेच लाभार्थ्याला एकावेळी एकाच पदरक्षा मागगििगन वगाचा लाभ घेता
येऊ िकेल.
10) सिर योजना रािदवताना दतची पदरणामकारकता व दतचा लाभार्थ्यांना होणारा फायिा यािाितचा

मुल्यमापन अहवाल िर सहा मदहन्यांनी दकवा प्रतयेक प्रदिक्षण वगग संपल्यानंतर, यापैकी जो कमी
कालावर्धी असेल तया कालावर्धीचा अहवाल लाभार्थ्यांच्या अदभप्रायासह मंडळास व िासनास
सािर करण्याची जिाििारी ही संिदं र्धत संस््ेची राहील.
11) योजना मंजूरीनुसार प्रदिक्षणाचे सादहतय प्रदिक्षणाच्या वेळी लाभार्थ्यांना उपलब्र्ध करुन िे ण्याची

जिाििारी व सादहतय वाटपाचा अहवाल मंडळास सािर करण्याची जिाििारी संिदं र्धत संस््ेची
राहील.
12) योजना सुरु केल्यानंतर कामगार कल्याण मंडळातील पिादर्धकारी / अदर्धकारी / कमगचारी

तपासणीसाठी / भेटीसाठी प्रदिक्षणाच्या दठकाणी आल्यानंतर तयांना योजना / प्रदिक्षणािाितची
आवश्यक ती सवग मादहती उपलब्र्ध करुन िे ण्याची जिाििारी संिदं र्धत संस््ेची राहील.
13) सन 2018-19 या आर्थ्क वर्षात सिर योजनेवर कामगार कल्याण मंडळाच्या उपलब्र्ध

अ्गसंकल्ल्पय तरतूिीतून रुपये 1.00 कोटी इतका दनर्धी खचग करण्यास िासन मान्यता प्रिान
करण्यात येत आहे. सिर योजनेस मोठया प्रमाणावर प्रदतसाि लाभल्यास व अदर्धक दनर्धीची
आवश्यकता भासल्यास सिर तरतूि रु.3.00 कोटी प्रदतवर्षग पयंत वाढदवता येऊ िकेल. सिर
योजनेवर मंजूर रकमेपेक्षा अदर्धक रक्कम खचग होणार नाही तसेच प्रतयेक वगगदनहाय दनदित
केलेल्या िुल्क अिा करण्याच्या टप्प्यांच्या मयािा पाळल्या जातील याची कल्याण आयुक्त यांनी
िक्षता घ्यावी. तसेच मंडळाकडे दनर्धीची तरतूि उपलब्र्ध न झाल्यास अ्वा अपदरहायग
कारणास्तव रक्कम अिायगीस दवलंि झाल्यास संिदं र्धत संस््ेस कोणतयाही प्रकारचा िावा
िाखल करता येणार नाही अ्वा तयावर व्याज मागता येणार नाही. सिर योजना रािदवण्यासाठी
िासनामाफगत मंडळास कोणतेही अ्गसहा्य उपलब्र्ध केले जाणार नाही, सवग दवत्ीय जिाििारी
ही मंडळाची राहील.
14) लाभार्थ्यांची यािी , तयांना द्यावयाचे प्रदिक्षण , प्रदिक्षणाचे दठकाण, उपलब्र्ध कालावर्धी इतयािी

िाित कामगार कल्याण मंडळाने संिदं र्धत संस््ेस कळदवल्यानंतरच मागगििगन वगग सुरु करण्यात
यावेत.
15) प्रदिक्षण घेणा-या दवद्यार्थ्यांचा हजेरीिाितचा मादसक व दतमाही अहवाल संिदं र्धत संस््ेने मंडळास

व िासनास सािर करावा. प्रदिक्षणा्ी उमेिवारांची प्रदिक्षण वगातील दकमान 85 टक्के
उपल्स््ती दवचारात घेऊन प्रतयक्षात पदरक्षेस िसलेल्या उमेिवारांच्या प्रमाणात उपरोक्त प्रमाणे
दवदहत करण्यात आलेल्या िरानुसार व टप्पादनहाय िुल्काचे दवतरण मंडळामाफगत संिदं र्धत
प्रदिक्षण संस््ेस करण्यात यावे.
16) प्रदिक्षीत उमेिवारांचा आर्धारकाडग क्रमांकासह डाटािेस ठे वणे, उमेिवारांिी संपकग व समन्वय

ठे वणे , दनवड झालेल्या उमेिवारांच्या नावांची यािी मंडळास व िासनास सािर करणे, प्रदिक्षण
वगाच्या लाभार्थ्यास तयाच्या प्रदिक्षण कालावर्धीत वाचनालयाची सुदवर्धा दवनामुल्य उपलब्र्ध करुन
िे णे इ. जिाििारी संिदं र्धत संस््ेची राहील. तसेच तयाचप्रकारच्या प्रदिक्षणासाठी लाभा्ी पुन्हा
प्रदिक्षण घेण्यास इच्छु क असल्यास सिर लाभार्थ्यास स्टे िनरी चाजेस पोटी केंद्रीय लोकसेवा
आयोगाच्या पदरक्षेसाठी रु.1000/- व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या व इतर पदरक्षांसाठी
रु.500/- इतकी रक्कम तयांना प्रदिक्षण िेणा-या संस््ेकडे भरावी लागेल.
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िासन दनणगय क्रमांकः मकाक-10/2017/प्र.क्र.280/कामगार-10
17) संिदं र्धत संस््ेकडू न प्रदिक्षणा्ींना दनयमानुसार व तयांच्या आवश्यकतेनुसार अद्ययावत प्रदिक्षण

दिले गेले नाही दकवा तिा तकारी प्राप्त झाल्यास व सिर तक्रारींमध्ये तर्थ्य आढळू न आल्यास
सिर संस््ेची मान्यता रद्द करण्यात येईल व अिा प्रकरणी झालेला मंडळाचा खचग हा संिदं र्धत
संस््ेकडू न वसूल करण्यात येईल. यािाित अंदतम दनणगयाचा अदर्धकार िासनाचा राहील.
18) प्रस्तुत स्पर्धा पदरक्षा प्रदिक्षण वगांसंिभात , लाभा्ी दनवडी संिभात तसेच दनर्धी खचग

करण्यािाित कोणताही मुद्दा उपल्स््त झाल्यास तयाचे संपण
ू ग उत्रिादयतव कामगार कल्याण
मंडळाचे राहील.
19) वरील प्रमाणे सवग अटी व िती मान्य असल्यािाित व सिर योजनेची प्रभावीपणे अंमलिजावणी

करण्यास कदटिद्ध असल्यािाित रुपये 100 च्या स्टॅ म्पपेपर वर संिदं र्धत संस््ेने कामगार
कल्याण मंडळािी करारनामा करणे अदनवायग असेल.
20) सिर योजना प्रभावीपणे रािदवण्यासाठीची आवश्यक ती सवग कायगवाही कल्याण आयुक्त,

महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ यांनी तातडीने करावी.
3.

सिर िासन आिेि महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस््ळावर उपलब्र्ध

करण्यात आला असून तयाचा संगणक संकेतांक 201806291728240310 असा आहे. हा आिेि दडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आिे िानुसार व नांवाने,

Satish Bhartiya
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2.5.4.20=2bc2294cab74b107d5cfbd8bda13dc5782df4340706cbae
9c3aa79354a2cd32b,
serialNumber=5e865d0cdc2a4b33d56e3ba0f1693db677c69e1582
ba24d78c4b12a02126e493, cn=Satish Bhartiya
Date: 2018.06.29 17:47:28 +05'30'

(सदति भारतीय)
अवर सदचव, महाराष्ट्र िासन.
प्रदत,
प्रभारी कल्याण आयुक्त, महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ, मुंिई.
प्रत मादहती व आवश्यक तया कायगवाहीस्तव1. संचालक, प्रिोर्धन िहु उद्देिीय संस््ा संचदलत स्पेक्रम अकॅडमी , नादिक.
2. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-1/2,मुंिई/नागपूर.
3. दजल्हा कोर्षागार अदर्धकारी, मुंिई.
4. अदर्धिान व लेखा अदर्धकारी, मुंिई.
5. मा. मंत्री (कामगार ) यांचे खाजगी सदचव.
6. मा. राज्यमंत्री (कामगार ) यांचे खाजगी सदचव.
7. मा.प्रर्धान सदचव (कामगार ) यांचे स्वीय सहा्यक.
8. उप सदचव (कामगार-10) यांचे स्वीय सहा्यक.
9. दनवड नस्ती ( कामगार -10)
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