सुरक्षा रक्षक मंडळातील नोंदित सुरक्षा रक्षकांना
प्रदिक्षण िे ण्यासाठी प्रदिक्षण संस्थेची दनयुक्ती
करणेबाबत.
महाराष्ट्र िासन
उद्योग,उर्जा व कामगार दवभाग,
िासन दनणणय:- क्र. एसर्जीए-2016/प्र.क्र. 456/कामगार-5
मािाम कामा मागण, हु तात्मा रार्जगुरु चौक,
मंत्रालय,मुंबई-400 032.
दिनांक : 13 सप्टें बर, 2017.
प्रस्तावना :
महाराष्ट्र खार्जगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे दनयमन व कल्याण) अदिदनयम, 1981 अंतगणत व
महाराष्ट्र खार्जगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे दनयमन व कल्याण) योर्जना, 2002 मिील तरतूिींची
अंमलबर्जावणी करण्यासाठी राज्यामध्ये सद्यस्स्थतीत एकूण 15 सुरक्षा रक्षक मंडळ स्थापन करण्यात
आली आहेत. या मंडळामार्णत उक्त अदिदनयम व योर्जनेतील तरतूिींची अंमलबर्जावणी करण्यात येते.
योर्जनेच्या खंड 5(12) मध्ये मंडळाच्या नोंिणीकृत

सुरक्षा रक्षकांसाठी िादररीक प्रदिक्षणाची सोय

करण्यासाठी पुरेिा पायाभूत सुदविा पुरदवण्याबाबत, तसेच खंड 7 मध्ये िादररीक प्रदिक्षण, सुरक्षा
प्रदिक्षण आदण अग्नीिमन यंत्रणेचे प्रदिक्षण िे ण्याकरीता आवश्यक ती उपाययोर्जना करण्यासंिभात
तरतूि अंतभूत
ण आहे. तथादप, प्रदिक्षणासंिभातील कोणतेही सुस्पष्ट्ट िोरण नसल्यामुळे नोंदित सुरक्षा
रक्षकांना पुरेसे प्रदिक्षण प्राप्त होत नसल्याचे दनििणनास आले आहे. तसेच सुरक्षा रक्षकांच्या कामकार्जात
होणाऱ्या अमुलाग्र बिलामुळे मंडळाच्या नोंदित आस्थापनांकडू न चांगल्या प्रदिदक्षत सुरक्षा रक्षकांची
मागणी करण्यात येत असल्यामुळे खार्जगी सुरक्षा एर्जन्सी (दनयमन) दनयम, 2007 मिील कलम 5 मध्ये
अंतभूत
ण दवषयाच्या ितीवर प्रदिक्षणाचा कायणक्रम ठरवून, योर्जनेतील तरतूिीनुसार प्रदिक्षणासंिभात
सवणप्रथम िोरण आखून मंडळाच्या नोंदित सुरक्षा रक्षकांना प्रदिक्षण िे ण्याबाबतची कायणवाही करण्याची
बाब िासनाच्या दवचारािीन होती. याबाबत िासनाने आता खालीलप्रमाणे दनणणय घेतला आहे.
िासन दनणणय :महाराष्ट्र खार्जगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे दनयमन व कल्याण) अदिदनयम, 1981 अंतगणत स्थापन
केलेल्या सुरक्षा रक्षक मंडळांतील नोंदित सुरक्षा रक्षकांना प्रदिक्षण िे ण्याकरीता खार्जगी सुरक्षा एर्जन्सी
(दनयमन) दनयम, 2007 खालील अभ्यासक्रमाच्या ितीवर मंडळाच्या नोंदित सुरक्षा रक्षकांना प्रदिक्षण
िे ण्यासंिभात पुढीलप्रमाणे कायणपध्िती दनदित करण्यात येत आहे :-
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(1)

मंडळातील नोंदित व कायणरत असलेल्या सुरक्षा रक्षकांना महाराष्ट्र खार्जगी सुरक्षा रक्षक

(नोकरीचे दनयमन व कल्याण) योर्जना, 2002 मिील तरतूिीनुसार प्रदिक्षण िे ण्याच्या दृष्ट्टीने प्रदिक्षणाचा
कायणक्रम दनदित करणे, प्रदिक्षण संस्थेची दवहीत अटी व ितीच्या अिीन राहू न दनवड करणे इत्यािी
अनुषंदगक दनणणय घेण्यासाठी कामगार आयुक्त यांचे स्तरावरील सदमती गठीत करण्यात येत असून
प्रदिक्षणाच्या दवषयाच्या अनुषंगाने या सदमतीमध्ये आवश्यक तज्ञ व्यक्ती अथवा अदिकारी यांचा कामगार
आयुक्त यांनी समावेि करावा.
(2)

सिर सदमतीमार्णत दनदित केलेल्या दनकषानुसार व स्पिात्मक दनदविा मागवून प्रदिक्षण संस्थेची

दनवड करण्यात यावी. प्रदिक्षण संस्थेची दनवड करीत असताना सदमती ही प्रत्येक सुरक्षा रक्षकांकरीता
प्रदिक्षणासाठी येणारा खचण संस्थेकडील उपलब्ि प्रदिदक्षत प्रदिक्षक, उपलब्ि पायाभूत सुदविा, तसेच
प्रदिक्षण संस्थेचे प्रदिक्षणाचे दठकाण इत्यािी बाबींची पूतणता होते ककवा कसे हे पाहणे आवश्यक राहील
आदण सदमतीमार्णत दनवड केलेल्या प्रदिक्षण संस्थेने सदमतीमार्णत सिर संस्थेचे वार्षषक मुल्यमापन
करुन िासनास अहवाल सािर करणे बंिनकारक राहील. सदमतीच्या दनवड प्रदक्रयेस िासनाची मान्यता
घ्यावी.
(3)

वरील प्रदिक्षणाव्यदतदरक्त मंडळामध्ये नोंदित असलेले व कायणरत असलेल्या सुरक्षा रक्षकांना

खार्जगी सुरक्षा एर्जन्सी (दनयमन) दनयम, 2007 अंतगणत तयार करण्यात आलेल्या दनयमांतील दनयम-5
मिील तरतूिींमध्ये अंतभूणत असलेला प्रदिक्षण कालाविी, प्रदिक्षणाचे दवषय इत्यािीनुसार प्रदिक्षणाची
आखणी करण्यात यावी.
(4)

सुरक्षा रक्षकांना प्रदिक्षण िे ण्याकरीता प्रदिक्षण संस्थेकडे उप महासमािे ि, होमगाडण , महाराष्ट्र

राज्य, मुंबई यांनी खार्जगी सुरक्षा रक्षक प्रदिक्षण केंद्र सुरु करण्याकरीता मंर्जूर केलेला परवाना
(अनुज्ञाप्ती) संस्थेकडे असणे आवश्यक राहील.
(5)

परवानािारक प्रदिक्षण संस्थेकडे कमीत कमी पाच वषाचा (5 वषे) सुरक्षा रक्षकांना प्रदिक्षण

िे ण्याचा अनुभव असणे आवश्यक राहील.
(6)

उप महासमािे ि, होमगाडण , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी परवाना (अनुज्ञाप्ती) मंर्जूर करताना

दिलेल्या अटीनुसार संस्थेकडे आवश्यक त्या पायाभूत सुदविा (Infrastructure) उपलब्ि असणे
बंिनकारक राहील.
(7)

प्रदिक्षण संस्थेकडे प्रामुख्याने प्रदिक्षण िे ण्याकरीता उत्तम िर्जाचे व अनुभवी मार्जी सैदनक

असल्यास संस्थेस प्रािान्य िे ण्यात यावे.
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(8)
लागेल.

दवहीत केलेल्या प्रदिक्षण कायणक्रमानुसार प्रत्येक सुरक्षा रक्षकास प्रदिक्षण यिस्वीपणे पूणण करावे
यिस्वीपणे प्रदिक्षण पूणण केलेल्या सुरक्षा रक्षकांना प्रदिक्षण संस्थेकडू न प्रमाणपत्र िे णे

बंिनकारक राहील.
(9)

कामगार आयुक्त ककवा त्यांनी दनयुक्त केलेले सक्षम अदिकारी वेळोवेळी प्रदिक्षण संस्थेमिील

प्रदिक्षणाच्या सुदविांची वेळोवेळी तपासणी करतील. सािारणत: अिी तपासणी वषातून िोनवेळा करणे
बंिनकारक राहील.
(10)

प्रदिक्षण संस्थेने यिस्वी प्रदिक्षणादथचची दनयंत्रक अदिकारी ्हणून कामगार आयुक्त यांना त्यांनी

दवहीत केलेल्या नमुन्यामध्ये यािी िे णे संस्थेस बंिनकारक राहील.
(11)

दनयंत्रण अदिकाऱ्याने दवहीत केलेले प्रदिक्षण, सुरक्षा रक्षक िासन मान्य प्रदिक्षण केंद्रामध्ये पूणण

करेल. प्रदिक्षण केंद्राने दिलेले प्रदिक्षणास सक्षम अदिकारी मंर्जूरी िे ईल ककवा त्याच्या अदिकाऱ्याकडू न
तपासणी करुन मंर्जूरी िे ईल. प्रदिक्षण पूणण केलेल्या प्रत्येक प्रदिक्षादथचना प्रदिक्षण संस्था प्रमाणपत्र िे ईल.
(12)

दनयंत्रण अदिकारी वेळोवेळी प्रदिक्षण सुदविा आदण काये याची तपासणी स्वत: अथवा त्याचे इतर

अदिकारी यांर्जकडू न करेल. सवणसािारणपणे अिी तपासणी वषातून 2 वेळा केली र्जाऊन, तपासणी
केल्यानंतर/झाल्यानंतर संबंदित सक्षम अदिकारी प्रदिक्षण केंद्रास प्रमादणत करेल.
(13)

प्रदिक्षण िे णाऱ्या एर्जन्सी यिस्वी प्रदिक्षणादथचची यािी दवहीत केलेल्या पध्ितीनुसार दनयंत्रण

अदिकाऱ्याकडे िे तील.
(14)

प्रत्येक 3 वषानंतर कमीत कमी 1 आठवड्याचे प्रदिक्षण सवण सुरक्षा रक्षक आदण पयणवक्ष
े कांनी घेणे

आवश्यक असून, असे प्रदिक्षण पूणण केल्यानंतर प्रदिक्षण केंद्राने त्याप्रमाणे प्रमाणपत्र दिले पादहर्जे.
राज्यातील सुरक्षा रक्षक मंडळांमध्ये नव्याने भरती अथवा नोंिणी करण्यासाठी इच्छु क
उमेिवारांना भरतीपूवण प्रदिक्षण िे ण्यासाठी कौिल्य दवकास व उद्योर्जकता दवभागाच्या संस्थांमार्णत
कामगार दवभागाने दनदित केलेल्या अभ्यासक्रमाच्या ितीवर सुरक्षा रक्षकांना प्रदिक्षण पूवण कायणक्रम
राबदवता येईल ककवा कसे? याबाबत सिर दवभागािी दवचारदवदनयम करुन ठरादवक कालाविीकरीता
भरतीपूवण प्रदिक्षण कायणक्रम तसेच नोंदित सुरक्षा रक्षकांना वरील नमुि अभ्यासक्रमाच्या ितीवर प्रदिक्षण
िे ण्याबाबत दनदित करण्याचा दवचार करण्यात येत आहे. याबाबत सिर दवभागािी दवचारदवदनमय करुन
स्वतंत्रपणे आिे ि दनगणदमत करण्यात येतील.
सिरहू िासन दनणणय हा महाराष्ट्र खार्जगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे दनयमन व कल्याण) अदिदनयम,
1981 चे कलम 8(4) अन्वये दनगणदमत करण्यात येत आहेत.
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सिर िासन दनणणय महाराष्ट्र िासनाच्या maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ि
करुन िे ण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक 201709131606209910 असा आहे . हा आिे ि दडर्जीटल
स्वाक्षरीने साक्षांदकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिे िानुसार व नावाने,

Digitally signed by Sanjay Vithoba Kalbhor
Date: 2017.09.13 17:06:04 +05'30'
( संर्जय काळभोर )
कायासन अदिकारी, महाराष्ट्र िासन
प्रदत,
1) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खार्जगी सदचव, मंत्रालय, मुंबई-400 032.
2) मा. मंत्री (कामगार) यांचे खार्जगी सदचव.
3) मा. राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खार्जगी सदचव.
4) प्रिान सदचव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक.
5) उप सदचव (कामगार), उद्योग, ऊर्जा व कामगार दवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
6) कामगार आयुक्त, कामगार भवन,सी-20, ई-ब्लॉक,वांद्रे-कुला संकुल,वांद्रे(पूव)ण ,मुंबई-51.
7) सह कामगार आयुक्त,कामगार भवन,सी-20, ई-ब्लॉक,वांद्रे-कुला संकुल,वांद्रे(पूव)ण ,मुंबई-51.
8) उप कामगार आयुक्त, कामगार भवन,सी-20, ई-ब्लॉक,वांद्रे-कुला संकुल,वांद्रे(पूव)ण ,मुंबई-51.
9) सहायक कामगार आयुक्त, कामगार भवन,सी-20, ई-ब्लॉक,वांद्रे-कुला संकुल,वांद्रे(पूव)ण ,मुंबई-51.
10) महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा रक्षक सल्लागार सदमतीचे सवण सन्माननीय सिस्य.
11) अध्यक्ष, सवण सुरक्षा रक्षक मंडळे .
12) दनवडनस्ती (कामगार-5).
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