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महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 

हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागग, मंत्रालय, मंुबई-400032. 
प्रवशक्षणार्थींची वनिड करण्यासाठी जाहीर सूचना. 

िर्ग 2020-21 मध्ये “पोलीस वशपाई भरती पूिग पवरक्षा प्रवशक्षण योजनेंतगगत राज्यातील मुस्ललम विश्चन, बौध्द, शीख, 
पारसी, जैन, आवण ज्यु या अल्पसंख्याक समाजातील इच्छुक उमदेिारांना शासनामार्ग त विनामुल्य पोलीस वशपाई भरती पूिग 
पवरक्षा प्रवशक्षण देण्यात येणार आहे. तर्थावप सदर प्रवशक्षण कायगक्रम हा कोस्हहड-19 या विर्ाण ूसंसगामुळे शासनाने तसेच 
लर्थावनक वजल्हा प्रशासनाने लागू केलले्या वनयम ि अटीच ेपालन करुनच सदर प्रवशक्षण सुरु करण्यात येणार आहे.  
 या करीता राज्यातील 14 वजल्हयामध्ये सदर प्रवशक्षण कायगक्रम राबविण्यासाठी खाजगी प्रवशक्षण संलर्थांची वनिड 
करण्यात आली आहे. सदर संलर्थांची यादी सोबत जोडण्यात आली आहे. अल्पसंख्याक समुहातील खालील अटी ि शती पूणग 
करणा-या इच्छुक उमेदिारांनी संबंवित वजल्हयाच ेवजल्हाविकारी कायालय ि संबंवित संलरे्थस सपंकग  करुन या योजनेचा लाभ 
घ्यािा असे जावहर अिाहन करण्यात येत आहे.  

उमेदिाराचं्या वनिडीसाठी अटी ि शती खालीलप्रमाणे राहतील. 
1) प्रवशक्षणार्थींच ेिार्षर्क कौटंुवबक उत्पन्न रु.2.50 लक्ष (रुपये दोन लक्ष पन्नास हजार) र्क्त पेक्षा जालत नसल्याचा 

पुरािा. 
2) उमेदिार अल्पसंख्याक (मुस्ललम, विश्चन, बौध्द, शीख, पारसी, जैन आवण ज्यु) समाजातील असािा. 
3) उमेदिार हा 18 ते 28 या ियोगटातील असािा. 
4) उमेदिारांची उंची पुरुर् 165 से.मी. ि मवहला 155 से.मी., छाती पुरुर् 79 से.मी. (रु्गिून 84 से..मी.) असािी. 
5) उमेदिार इयत्त 12 िी उत्तीणग असािा. 
6) उमेदिारांनी शैक्षवणक अहगता, आिार काडग इ. कागदपत्रांच्या सत्यप्रती अजासोबत देणे आिश्यक राहील.  
7) उमेदिार शावररीकदृष्ट्टया वनरोगी ि सक्षम असािा.  

प्रवशक्षणाचे लिरुप 
1) वनिडलेल्या उमदेिारांना एकूण दोन मवहने (50 वदिस) प्रवशक्षण वदले जाईल. या दरम्यान दररोज तीन तासांच ेिगग 

प्रवशक्षण ि दोन तासांचे मैदानी प्रवशक्षण देण्यात येईल. 
2) वनिडलेल्या प्रत्येक प्रवशक्षणार्थीस प्रवशक्षणा दरम्यान रु.1500/- (रुपये एक हजार पाचशे र्क्त) प्रवतमाह प्रमाणे 

विद्याितेन देण्यात येईल.  
3) वनिडलेल्या प्रत्येक प्रवशक्षणार्थीस प्रवशक्षणा दरम्यान मैदानी प्रवशक्षणानंतर प्रवशक्षण संलरे्थमार्ग त चहापान ि 

अल्पोपहार देण्यात येईल. 
4) वनिडलेल्या प्रत्येक प्रवशक्षणार्थीस गणिशे सावहत्यासाठी (गणिेश, बुट, मौजे, बवनयन इ.) रु.1000/- (रुपये एक 

हजार र्क्त) एिढे एकरकमी अनुदान देण्यात येईल.  
5) वनिडलेल्या प्रवशक्षणार्थींना प्रवशक्षणादरम्यान वनिासाची हयिलर्था लित: करािी लागेल.  

 
                              वनिड झालले्या संलर्थाची नाि ेि वजल्हा :- 

पोलीस वशपाई भरतीपिूग प्रवशक्षण योजना 2020-21 वनिड  करण्यात आलले्या प्रवशक्षण संलर्थाची यादी 

अ. 
क्र. 

वजल्हा संलरे्थचे नाि ि पत्ता, संपकग  क्र. विद्यार्थ्यांची कमाल 
संख्या 

1 ििा ििा - िायुपुत्र तंत्र वशक्षण प्रसारक मंडळ, ििा, ता.वज. ििा 
पत्ता-बचलर रोड, बालिाडी ििा, संपकग  - श्री. प्रसन्ना बोिनकर, 
 मो. नं. -9604634446 

100 

2 गडवचरोली संकल्प वसध्िी बहुउदेे्शीय  विकास संलर्था ,गडवचरोली 100 
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श्री.अमीत बंडे मो. नं.7887434118, कॅम्प एरीया माता 
मंदीराजिळ,गडवचरोली 

3 अमरािती श्री. हनुमान हयायाम प्रसारक मंडळ, अमरािती, 
संपकग  - श्री चौिरी,   नं.0741-2573788 

100 

4 नांदेड वििकेानंद बहुउदेे्शीय वशक्षण क्रीडा, सांलकृवतक सामावजक, हयायाम प्रसारक , 
नांदेड , पत्ता - िजीराबाद मीलगेट पवरसर, नांदेड,      
श्री. विक्रम खेडकर- मो. नं. -8379063999/8830487499 

100 

5 जालना लिामी वििकेानंद लपिा परीक्षा , प्रबोविनी , 
पत्ता - करिा नगर, जालना,वज. जालना, श्री सुिीर हजारे, 
मो. नं. - 9075833322/ 9307333465 

100 

6 पुणे छत्रपती राजर्ी शाहु लपिा परीक्षा मागगदशगन कें द्र , यरिडा पुणे, श्री राहुल 
िाघमारे मो.9960254361 

100 

7 यितमाळ राष्ट्रीय सैवनक संलर्था , रािाकृष्ट्ण नगरी, यितमाळ, 
पत्ता-बी-37,रािाकृष्ट्ण नगरी, लोहारा , ता. वज. यितमाळ, 
मो. नं. - 9673802009/9545592010 

100 

8 परभणी महात्मा रु्ले एज्युकेशन सोसायटी, परभणी जजतूर रोड, परभणी 
श्री. गहहाणे - मो. नं. - 9673111505 

100 

9 सोलापूर महामानि मागासिगीय बहुउदेे्शीय संलर्था, 36 राजु गािी नगर भिानी पेठ, 
सोलापूर श्री संभाजी मलके मो.9822156515 

100 

10 औरंगाबाद प्रबोिन बहुउदेे्शीय संलर्था, नावशक संचवलत लपेकरम ॲकडमी, औरंगपूरा, 
औरंगाबाद, श्री. वकशन साळिे -मो. नं. - 7722078623 

100 

11 बुलडाणा विदभग युिक विकास संलर्था, सुंदरखेड , 
 पत्ता - कााँगे्रस नगर, वचखली रोड, सुंदरखेड, ता. वज. बुलडाणा , 
प्रोरे्. डॉ. संतोर् अंबेकर, संपकग -8999450399 

100 

12 नावशक 1. निचतेना लपिा परीक्षा मागगदशगन कें द्र पाबळे िलती,विनचरू रोड येिला, 
नावशक 
श्री.वजतेश पगारे मु.नं.9270624964/9423050404 
२. श्री. गजानन माऊली सेिाभािी संलर्था, सायने बु. ता. मालेगांि, 
 वज. नावशक संपकग -श्री नंदु सािंत, मो.नं.9370590869 

50 
50 

13 बीड आझाद वहन्द बहुउदे्दशीय संलर्था, कामखेडा, ता. वज. बीड 
प्रवशक्षण कें द्राचा पत्ता - काझी नगर, जालना रोड, बीड. 
श्री. शेख रै्सल मुसा, मो. नं. - 8888687541 

100 

14 अकोला कै. केशरबाई सोनाने बहुउदेे्शीय मागासिगीय विकास लियंसेिी संलर्था, 
अकोला , पत्ता- महसूल कॉलनी, अकोला, 
श्री. योगेश सोनोने, मो. नं. - 7030997756 

100 

 
 

 


