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शासन िवभागामाफत अथसहा य वाटप अथवा अनुदान वाटप केले जात नाही तथापी 
मनपा आ थापनेवर औ ोिगक िश ण सं थेकडील िशकाऊ उमेदवारांना ा यि क िश ण 
उपल ध क न िदले जाते. तसेच महानगरपािलकेतील कमचा-यांना यांची शै िणक अहता 
वाढिवणारे कोसस पुण करणेसाठी सवलती व फायदे िदले जातात. याची मािहती खालील माणे  
 
अ) िशकाऊ उमेदवार नेमणूकांबाबत 
 

िशकाऊ उमेदवार अिधिनयम 1961 अंतगत मनपा आ थापनेवर िशकाऊ उमेदवारां या 
नेमणूका के या जातात. मा.संचालक िश  ू िश ण मंडळ भारत सरकार सायन मुंबई 22 यां या 
कायालयामाफत एकुण 4 यवसायां या 25 जागा मजूर केले या आहेत (किन  अिभयंता थाप य, 
किन  अिभयंता िव ूत) सदर या उमेदवारांना शासनाने िनधारीत केले माणे िव ािवतेन मनपातफ 
िदले जाते व अदा केले या िव वेतनाचे 50% र कम वरील कायालयाकडून म.न.पा.स ितपुत  
क न िमळते. 
   
 औ ोिगक िश ण सं थेम ये कोस केले या उमेदवारांना यां या यवसायाचे ा यि क 

िश णासाठी मनपाम ये िशकाऊ उमेदवार हणून नेमणूका के या जातात. मा.अंशकािलन 
ाचाय मुलभुत िश ण तथा अनुषंगीक सुचना क  ारा औ ोिगक िश ण 

सं था, िपंपरी िचंचवड पुणे 411019. यांचे कायालया माफत एकुण 12 यवसायां या 236 

जागा मंजू र केले या आहेत. (इले ीिशयन, वायरमन, लंबर, मोटार मेकॅिनक, कोपा (पासा), 
आरेखक थाप य, स हअर, पंप ऑपरेटर कम मेकॅिनक, मेसन, रेिडऔलॉजी, पॅथॉलॉजी, माळी, 
मोटार मॅकेिनक हेईकल)  
 
 वरील िशकाऊ उमेदवारांना एक वष िश ण कालावधीसाठी िव ावेतनावर नेमणूका 
िद या जातात व यांचा िश ण कालावधी संपु ात आ यानंतर कायमु  केले जाते. 
 
ब)  महानगरपािलकेमधील अिधकारी व कमचारी यांना यांचे मुलभूत कामकाजिवषयक 

असणारे िविवध िवषयांचे िश णासाठी िविवध सं थांकडून जी प  ा  होतात यानुसार 
िश णासाठी नेमणूका के या जातात. तसेच अिखल भारतीय थािनक वरा य सं था 

यांचेमाफत एल.एस.जी.डी., एल.जी.एस., फायना स मॅनेजमट यासारखे कमचा-यांचे 
शै िणक अहता वाढिवणारे कोसस घेतले जातात. यासाठी नेमणूका के या जातात व 
शासन िनणयानुसार अिथक व अ य फायदे मंजू र केले जातात. 

 
 शासन िवभागामाफत कोण याही अनुदानाचे वाटप कर यात येत नाही. 
 


