राज्यातील

अल्पसंख्याक

लोकसमुहातील

उमेदवारांकररता सुरु करण्यात आलेल्या “मौलाना
आझाद मोफत रिकवणी व संबध्द योजना”
योजनेंतर्गत

खाजर्ी प्ररिक्षक

या

संस्ांची रनवड

करण्याबाबत.
-------------------------------------महाराष्ट्र िासन
अल्पसंख्याक रवकास रवभार्
िासन रनणगय क्रमांकः मोरियो-2014/प्र.क्र.13/का-9
मंत्रालय, मुंबई-400 032.
तारीख: 22 ऑर्सट, 2014
वाचा
1) िासन रनणगय क्रमांकः िासन रनणगय क्र.:राअआ-2012/108/प्र.क्र.18/का-9,रदनांक 25
जून, 2013.
प्रसतावना
राज्यातील अल्पसंख्याक लोकसमुहातील उमेदवारांना िासकीय/रनमिासकीय सेवत
े संधी
उपलब्ध करण्याकररता केंरिय लोकसेवा आयोर्/ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोर्/बँकींर् सेवा इत्यादी सपधा
पररक्षांसाठी तसेच व्यावसारयक अभ्यासक्रमांमधील प्रवेिाकररता ेेण्यात येणा्या सामाईक प्रवेि
पररक्षांच्या पूवत
ग यारीसाठी आरण इयत्ता 10 वी व 12 वी अनुत्तीणग अल्पसंख्याक उमेदवारांकररता रविेष
रिकवणी वर्ग सुरू करण्याकरीता रद. २५, जून २०१३ च्या िासन रनणगयान्वये “मौलाना आझाद मोफत
रिकवणी व संबध्द योजना” कायान्न्वत करण्यास मान्यता दे ण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत
राज्यातील मुंबई, ठाणे, पुणे, नारिक, औरंर्ाबाद, अमरावती व नार्पूर या िहरांमध्ये प्ररिक्षण केंिाची
सुरवधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.सदर योजनेच्या अनुषंर्ाने प्ररिक्षण दे ण्याकरीता खाजर्ी
प्ररिक्षण संस्ांकडू न अजग मार्रवण्यात आले होते. सदर संस्ांपैकी पात्र संस्ांची रनवड करण्याची बाब
िासनाच्या रवचाराधीन होती.
िासन रनणगय
“मौलाना आझाद मोफत रिकवणी व संबध्द योजना” या योजनेंतर्गत मुंबई, नारिक, अमरावती
व नार्पूर या केंिात उपरोक्त अभ्यासक्रमांतर्गत प्ररिक्षण दे ण्याकररता खाली नमूद केलेल्या संस्ांची
रनवड करण्यात येत आहे. संबंरधत संस्ांना ज्या अभ्यासक्रमांतर्गत प्ररिक्षण द्यावयाचे आहे त्या
अभ्यासक्रमाचे नाव व रवद्यार्थ्यांची संख्या संबंरधत संस्ेपुढे दिगरवण्यात आलेले आहे.
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अ.क्र.

केंि

अभ्यासक्रम

संस्ा

रवद्या्ी
संख्या

1

मुंबई

लोकसेवा

केंरिय

लोकसेवा 1.

आयोर्

आयोर् सपधा पररक्षा डे व्हलेपमेंट इन्न्सटट्युट, दादर,

सपधा

(UPSC)

सकगल

कररअर

25

मुंबई

पररक्षेच्या

2. संबोधी कररअर ॲकेडमी

पूवग तयारर
कररता

सटडी

15

भंडारा
महाराष्ट्र लोकसेवा 1.

सटडी

सकगल

कररअर

25

आयोर् सपधा पररक्षा डे व्हलेपमेंट इन्न्सटट्युट, दादर,
(राजपरत्रत) (MPSC) मुंबई
2. संबोधी कररअर ॲकेडमी

15

भंडारा
महाराष्ट्र लोकसेवा 1.

सटडी

सकगल

कररअर

50

आयोर् सपधा पररक्षा डे व्हलेपमेंट इन्न्सटट्युट, दादर,
(अराजपरत्रत)

मुंबई

(MPSC)

2. संबोधी कररअर ॲकेडमी

30

भंडारा
बँकींर् सेवा सपधा 1.
पररक्षा

सटडी

सकगल

कररअर

35

डे व्हलेपमेंट इन्न्सटट्युट, दादर,
मुंबई

सामाईक

2. अभय रिक्षण केंि, रवक्रोळी

15

3. र्जगतो मराठी, बोररवली

20

प्रवेि 1.एम.टी.एज्युकेअर,

पररक्षा

मुलुंड,

120

मुंबई

इ.10 वी व 12 वी 1.एम.टी.एज्युकेअर,मुलुंड
अनुत्तीणग

मुंबई इ.10 वी

125

रवद्यार्थ्यांकररता

इ.12 वी

125

रविेष रिकवणी वर्ग

2. अभय रिक्षण केंि, रवक्रोळी
इ.10 वी

35

इ.12 वी

35
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अ.क्र.

केंि

अभ्यासक्रम

संस्ा

रवद्या्ी
संख्या

2 अमरावती लोकसेवा

केंरिय

लोकसेवा 1. प्रबोधन बहु द्देिीय संस्ा,

आयोर्

आयोर् सपधा पररक्षा नारिक

सपधा

(UPSC)

2.िेतकरी

पररक्षेच्या
पूवग तयारर
कररता

15

रिक्षण

संस्ा,

20

बहु द्देिीय

संस्ा,

10

रिक्षण

संस्ा,

15

3.आदिग मल्टीपपगज सोसायटी

10

नांदुरा
महाराष्ट्र लोकसेवा 1.प्रबोधन
आयोर् सपधा पररक्षा नारिक
(MPSC)

2.िेतकरी
नांदुरा
द्वारा

संचारलत

ॲक्सल

ट्युटोररअल, अमरावती
बँकींर् सेवा सपधा 1. आदिग मल्टीपपगज सोसायटी
पररक्षा

द्वारा

संचारलत

55

ॲक्सल

ट्युटोररअल, अमरावती
सामाईक

प्रवेि 1.प्रबोधन

पररक्षा

बहु द्देिीय

संस्ा,

40

2.आदिग मल्टीपपगज सोसायटी

40

नारिक
द्वारा

संचारलत

ॲक्सल

ट्युटोररअल, अमरावती
3

नारिक

लोकसेवा

केंरिय

आयोर्

आयोर् सपधा पररक्षा नारिक

सपधा

(UPSC)

पररक्षेच्या

महाराष्ट्र लोकसेवा 1.प्रबोधन

पूवग तयारर
कररता

लोकसेवा 1.प्रबोधन

बहु द्देिीय

संस्ा,

35

बहु द्देिीय

संस्ा,

35

बहु द्देिीय

संस्ा,

70

आयोर् सपधा पररक्षा नारिक
(राजपरत्रत) MPSC)
महाराष्ट्र लोकसेवा 1.प्रबोधन
आयोर् सपधा पररक्षा नारिक
(अराजपरत्रत)
(MPSC)
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अ.क्र.

केंि

अभ्यासक्रम

संस्ा

रवद्या्ी
संख्या

बँकींर् सेवा सपधा 1. प्रबोधन बहु द्देिीय संस्ा,
पररक्षा

55

नारिक

सामाईक

प्रवेि

पररक्षा

1.

प्रबोधन

बहु द्देिीय

80

संस्ा, नारिक

इ.10 वी व 12 वी 1. प्रबोधन बहु द्देिीय संस्ा,

4

नार्पूर

अनुत्तीणग

नारिक

रवद्यार्थ्यांकररता

इ.10 वी

140

रविेष रिकवणी वर्ग

इ.12 वी

140

लोकसेवा

केंरिय

1.

आयोर्

लोकसेवा

सपधा

सपधा पररक्षा (UPSC) मुंबई

पररक्षेच्या
पूवग तयारर
कररता

सटडी

सकगल

कररअर

35

आयोर् डे व्हलेपमेंट इन्न्सटट्युट, दादर,

महाराष्ट्र

1.

सटडी

सकगल

कररअर

लोकसेवा

आयोर् डे व्हलेपमेंट इन्न्सटट्युट, दादर,

सपधा

पररक्षा मुंबई

35

(राजपरत्रत) (MPSC)
महाराष्ट्र लोकसेवा 1.सटडी

सकगल

कररअर

70

आयोर् सपधा पररक्षा डे व्हलेपमेंट इन्न्सटट्युट, दादर,
(अराजपरत्रत)
सामाईक

मुंबई
प्रवेि 1.डायमंड

पररक्षा

चॅररटे बल

ॲन्ड

एज्युकेिन रसट, नार्पूर

2.वरील प्ररिक्षण वर्ांमध्ये प्रवेिासाठी उमेदवारांकररता पात्रतेचे सवगसाधारण रनकष व
प्ररिक्षणाच्या सवगसाधारण अटी खालीलप्रमाणे राहतील.1)

उमेदवार

(मुन्सलम,बौध्द,जैन,रिश्चन,िीख व पारसी) समाजातील असावा.२)

धार्ममक

अल्पसंख्याक

उमेदवार महाराष्ट्र राज्याचा

अरधवासी असावा.३) या प्ररिक्षणाचा लाभ फक्त प्ररिक्षणापुरता असेल, उमदे वारांना रनवासाची व्यवस्ा
सवत: करावी लार्ेल.४) एकूण प्ररिक्षणा्ी उमेदवारांपैकी 30% जार्ा मुलींसाठी राखीव असतील. जर
प्ररिक्षणासाठी रवरहत केलेल्या मानकांची पूतगता करणा्या पुरेिा अल्पसंख्याक मुली उपलब्ध होऊ
िकल्या नाहीत तर मुलींसाठी राखीव असलेल्या जार्ा संबंरधत अल्पसंख्याक प्रवर्ातील मुलांमधून
समायोरजत करण्यात येतील. ५) प्ररिक्षण

योजनेसाठी उमेदवारांची रनवड र्ुणवत्तेनुसार करण्यात

येईल. मात्र समान र्ुण रमळाल्याच्या पररन्स्तीत ज्या उमेदवारांचे वार्मषक कौटु ं रबक उत्पन्न कमी असेल
पष्ृ ठ 7 पैकी 4
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अिा उमेदवारांना प्ररिक्षणासाठी प्राधान्य

दे ण्यात येईल व याकररता

तहरसलदार ककवा रविेष

कायगकारी अरधकारी यांनी रदलेला उत्पन्नाचा दाखला ग्राहय धरण्यात येईल.
3.

या योजनेचा लाभ ेेऊ इन्च्िणा्या उमेदवारांना प्रत्येक प्ररिक्षण अभ्यासक्रमासाठी

(लोकसेवा सपधा परीक्षा/ बँककर् सपधा परीक्षा / सामाईक प्रवेि परीक्षा / इ. 10 वी व 12 वी परीक्षा) रद.
25 जून, 2013 च्या िासन रनणगयान्वये रवरहत केलेल्या अटी व ितींची पूतगता करणे आवश्यक राहील.
4.

या योजनेच्या

पररणामकारक अंमलबजावणीकररता

रनवड करण्यात आलेल्या प्ररिक्षण

संस्ांवर खालीलप्रमाणे जबाबदा्या राहतील :१) प्ररिक्षणासाठी अल्पसंख्याक प्रवर्गरनहाय रवरहत करण्यात आलेल्या जार्ांनुसार उमेदवारांची
यादी तयार करणे आरण या िासन रनणगयामध्ये रवरहत करण्यात आलेल्या तरतुदीनुसार र्ुणवत्तेवर
आधाररत व रवरहत उत्पन्न मयादे नुसार उमेदवारांची प्ररिक्षणासाठी प्रा्रमकता ठररवणे. वेर्वेर्ळया
प्ररिक्षण कायगक्रमासाठी उमेदवारांकररता रवरहत करण्यात आलेल्या पात्रतेच्या रनकषांची पूतगता
करणा्या इच्िू क उमेदवारांकडू न ऑन लाईन प्रवेिाकररता जारहरात दे ईल.
२) संबंरधत भरती परीक्षेकररता रवरहत करण्यात आलेल्या पात्रता परीक्षेमध्ये अर्मजत केलेल्या
र्ुणांनुसार ककवा प्रवेि परीक्षेच्या माध्यमातून पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची र्ुणवत्ता यादी तयार करील.
मात्र उमेदवारांच्या कुटु ं बाचे वार्मषक उत्पन्न अन्य उमेदवारांच्या तुलनेत कमी असेल, त्या उमेदवारास
प्ररिक्षण कायगक्रमास प्रवेिाकररता प्राधान्य दे ण्यात येईल. उमेदवारांची रनवड करताना रद.25 जून,
2013 च्या िासन रनणगयान्वये अल्पसंख्याक लोकसमुदायासाठी

रवरहत करण्यात आलेल्या

प्रमाणाकानुसार उमेदवारांची रनवड करण्यात यावी.
३) एखाद्या अल्पसंख्याक लोकसमूहातील उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास, त्याऐवजी अन्य
अल्पसंख्याक लोकसमूहातील उमेदवारास प्रवेि दे ण्यात यावा, एखाद्या अल्पसंख्याक लोकसमूहातील
पुरेिा मुली उपलब्ध होऊ िकल्या नाहीत तर, मुलींसाठी राखीव असलेल्या जार्ा संबंरधत अल्पसंख्याक
प्रवर्ातील मुलांमधून समायोरजत करण्यात येतील.
4) प्ररिक्षण ेेणा्या रवद्यार्थ्यांच्या

हजेरीबाबत मारसक व रतमाही अहवाल िासनाच्या

अल्पसंख्याक रवकास रवभार्ास सादर करणे.
5) प्ररिरक्षत उमेदवारांचा डाटाबेस ठे वणे, उमदे वारांिी संपकग व समन्वय ठे वणे, रनवड झालेल्या
उमेदवारांच्या नावाची यादी िासनास सादर करणे व संबंरधत संस्ेच्या संकेत स्ळावर (वेबसाईटवर)
ही मारहती प्रदर्मित करणे.
6) आवश्यकता असल्यास प्रसंर्ानुरुप उमेदवारांची चाळणी परीक्षा ेेणे.
5.

प्ररिक्षणा्ी उमेदवारांची प्ररिक्षण वर्ातील रकमान 85% उपन्स्ती रवचारात ेेऊन प्रत्यक्षात

परीक्षेस बसलेल्या उमेदवारांच्या प्रमाणात रद.25 जून, 2013 च्या िासन रनणगयान्वये रवरहत करण्यात
आलेल्या दरानुसार व टप्पप्पयारनहाय अनुदानाचे रवतरण संबंरधत प्ररिक्षण संस्ांना करण्यात येईल.
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6.

वरील संस्ांची रनवड 3 वषासाठी म्हणजेच सन 2014-15 ते 2016-17 या िैक्षरणक

वषाकररता करण्यात येत आहे. मात्र ज्या संस्ेचा रनकाल 0% लार्ेल त्या संस्ेची मान्यता रद्द
करण्यात येईल.
सदर िासन रनणगय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्ळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201408251325212214 असा आहे . हा आदे ि
रडजीटल सवाक्षरीने साक्षांरकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार व नावाने.

Bhalchandra
Jagannath
Gadekar

Digitally signed by Bhalchandra Jagannath
Gadekar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Minority Development Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
cn=Bhalchandra Jagannath Gadekar
Date: 2014.08.25 13:23:25 +05'30'

(भा.ज.र्ाडे कर)
उप सरचव, महाराष्ट्र िासन
प्ररत,
सवग संबंरधत संस्ा (पत्राने)
प्रत,
1. मा.राज्यपालांचे सरचव
2. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सरचव,
3. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सरचव,
4. मा.मुख्य सरचव, महाराष्ट्र िासन,
5. अपर मुख्य सरचव/ प्रधान सरचव / सरचव सवग मंत्रालयीन रवभार्, मंत्रालय,
6. सरचव, महाराष्ट्र रवधानमंडळ सरचवालय, रवधानभवन, मुंबई
7. महालेखापाल , 1/2 (लेखा व अनुज्ञय
े ता / लेखा परीक्षा), मुंबई/नार्पूर,
8. सवग रवभार्ीय आयुक्त,
9. महासंचालक, यिदा, पुणे
10. महासंचालक, मारहती व जनसंपकग संचालनालय, (प्ररसध्दीसाठी)
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11. सवग रजल्हारधकारी,
12. संचालक, तंत्ररिक्षण / व्यवसाय रिक्षण व प्ररिक्षण / वैद्यकीय रिक्षण / उच्च रिक्षण /
िालेय रिक्षण
13. अरधदान व लेखारधकारी, मुंबई,
14. रनवासी लेखापरीक्षा अरधकारी, मुंबई,
15. संचालक, लेखा व कोषार्ारे, मुंबई
16. सवग मा. मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजर्ी सरचव,
17. सवग मंत्रालयीन रवभार्,
18.

रवभार्ातील सवग अरधकारी / कायासने,

19. रनवडनसती (कायासन-9)
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