महाराष्ट्र राज्यातील अल्पसंख्याकांकडू न

चालविण्यात येणाऱ्या शैक्षवणक संस्ांना
धार्ममक/भाविक अल्पसंख्याक दर्जा

दे ण्यासाठी अटी ि शती तसेच ऑनलाईन

अर्जाबाबतची काययपध्दती विवहत करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
अल्पसंख्याक विभाग
शासन वनणयय क्रमांकः अशैसं- 2012/प्र.क्र.21/काया-5,
मंत्रालय, मंबई-400 032.
तारीख:27 मे, 2013

िाचा –
1) शासन वनणयय क्रमांकःशासन अवधसूचना, अल्पसंख्याक विकास विभाग,क्र. असंस-2008 /
प्र.क्र.149 /08 / का.-1, वदनांक 4/ 07/2008

2) शासन वनणयय क्रमांकःशासन वनणयय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.अशैसं-2008/
प्र.क्र.133/2008/ का.-1, वदनांक 4/ 07/2008

3) शासन वनणयय क्रमांकःशासन शुध्दीपत्रक, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. अशैसं-2009/
प्र.क्र.28/2009/ का.-5, वदनांक 15/05/2009

4) शासन वनणयय क्रमांकःशासन वनणयय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.अशैसं2009/प्र.क्र.28/2009/का.-5, वदनांक 24 /07/2009

5) शासन वनणयय क्रमांकःशासन पूरक पत्र, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.अशैसं2009/प्र.क्र.148/ 2009/ काया-5, वदनांक 27/10/2009.

6) शासन वनणयय क्रमांकःशासन वनणयय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. अविवि2010/प्र.क्र.59/10/काया-5,वदनांक 1 /04/2010

शासन वनणयय क्रमांकःअशैसं- 2012/प्र.क्र.21/काया-5,

7) शासन वनणयय क्रमांकःशासन वनणयय, अल्पसंख्याक विकास विभाग,क्र. अविवि2011/प्र.क्र.25/2011/काया-5, वदनांक 18/06/2011.

8) शासन वनणयय क्रमांकःशासन शुध्दीपत्रक, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. अशैसं-2012/
प्र.क्र.91/2012/ का.-5, वदनांक 16/03/2012

9) शासन वनणयय क्रमांकःशासन शुध्दीपत्रक, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. अशैसं-2012/
प्र.क्र.91/2012/ का.-5, वदनांक 18/05/2012

10) शासन वनणयय क्रमांकःशासन शुध्दीपत्रक, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. अशैसं-2012/
प्र.क्र.91/2012/ का.-5, वदनांक 25/09/2012

11) शासन वनणयय क्रमांकःराष्ट्रीय अल्पसंख्यांक शैक्षवणक संस्ा आयोग अवधवनयम,
2004(2005 च्या 2) सुधारीत (2006 चा 18) ि सुधारीत (2010 चा 20)

प्रसतािना –

प्रशासनातील काययपध्दतीमध्ये सुलभता आणण्यासाठी आवण

-गव्हनयन्सच्या माध्यमातून

सियसामान्य नागवरकांना विविध सेिा सिलतींची उपलब्धता िाढविण्याच्या दृष्ट्टीने प्रशासकीय सुधारणा

आयोगाने केलेल्या वशफारशी विचारात घे ऊन, भाविक ि धार्ममक अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्र दे ण्याच्या
काययपध्दती विियीच्या विविध शासन आदे शांचे एकवत्रकरण करुन ऑन लाईन पध्दतीने अर्जय करण्याची
सुविधा उपलब्ध करुन दे ण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या दृष्ट्टीने उक्त नमूद सिय आदे श
अवधक्रमीत करुन खालील प्रमाणे सुधावरत आदे श वनगयवमत करण्यात येत आहे .
शासन वनणयय–

शासनाने राज्यातील अल्पसंख्यांकाकडू न चालविण्यात येणाऱ्या शैक्षवणक संस्ांना धार्ममक /

भाविक अल्पसंख्यांक दर्जा प्रमाणपत्र प्रदान करण्याची काययपध्दतीत सूधारणा करुन ऑन लाईन
पध्दतीने अर्जय स्सिकारण्याबाबत www.mdd.maharashtra.gov.in या संकेतस्ळािर अल्पसंख्यांक
शैक्षवणक संस्ेस अर्जय उपलब्ध करुन दे ऊन वदनांक 1 र्जून, 2013 पासून अल्पसंख्यांक दर्जा प्रमाणपत्र
प्रदान करण्याचा वनणयय घे तला आहे . त्ावप, या शासन वनणययातील तरतुदी शासन वनणयय वनगयवमत
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शासन वनणयय क्रमांकःअशैसं- 2012/प्र.क्र.21/काया-5,

झाल्याच्या वदनांका पासून सिय शैक्षवणक संस्ांना अल्पसंख्यांक दर्जा प्रमाणपत्रासाठी लागू राहतील.
याबाबतची काययिाही खालील प्रमाणे करण्यात येईल.

भाग -अ

अल्पसंख्यांक दर्जा प्रमाणपत्रासाठी सक्षम प्रावधकारी, संस्ेची पात्रता, अवधकार ि तर आिश्यक बाबी

1) सक्षम प्रावधकारी :- भारतीय संविधानातील कलम - 30, तसेच मा.उच्च न्यायालय, मुंबई आवण

मा.सिोच्च न्यायालयाने िेळोिेळी वदलेले वनदे श विचारात घे ऊन राज्यातील अल्पसंख्यांककडू न
चालविण्यात येणाऱ्या शैक्षवणक संस्ांना धार्ममक/भाविक अल्पसंख्यांक दर्जाची मान्यता प्रदान

करण्यासाठी राज्य शासनाचे सह सवचि/उपसवचि, अल्पसंख्यांक विकास विभाग यांना सक्षम प्रावधकारी
म्हणून घोवित करण्यात येत आहे .

2) अवपवलय प्रावधकारी :- अल्पसंख्यांक विकास विभागाचे अपर मुख्य सवचि/प्रधान सवचि/सवचि, यांना
अवपलीय प्रावधकारी म्हणून घोवित करण्यात येत आहे . सक्षम प्रावधका-यांनी महाराष्ट्रातील शैक्षवणक

संस्ेस अल्पसंख्याक दर्जाची मान्यता नाकारल्याबाबत ककिा शैक्षवणक संस्ेची अल्पसंख्याक दर्जाची

मान्यता रद्द करण्याबाबत र्जारी केलेल्या आदे शांविरुध्द अवपलीय प्रावधकारी यांच्याकडे अशा आदे शाच्या
वदनांक पासून 90 वदिसात अवपल करता येईल

3) पडताळणी अवधकारी :- राज्यातील प्रत्येक वर्जल्हयातील वर्जल्हावधकारी यांनी प्रावधकृत केलेले दोन
अवधकारी हे त्या वर्जल्हयातील प्राप्त प्रसतािांसाठी पडताळणी अवधकारी म्हणून कामकार्ज पाहतील.

4) छाननी अवधकारी :- अल्पसंख्यांक विकास विभागाचे अिर सवचि / कायासन अवधकारी हे छाननी
अवधकारी म्हणून अल्पसंख्यांक शैक्षवणक संस्ेने सादर केलेल्या अल्पसंख्यांक दर्जा प्रमाणपत्र अर्जाचे
कामकार्ज पाहतील.

5) धार्ममक/भाविक अल्पसंख्यांक दर्जा प्रमाणपत्राचे प्रावधकार क्षेत्र :- धार्ममक/भाविक अल्पसंख्यांक
शैक्षवणक संस्ांना प्रदान केलेले अल्पसंख्यांक दर्जा प्रमाणपत्र मान्यता फक्त महाराष्ट्र राज्यापुरती
मयावदत राहील.

6) रसट / संस्ा / कंपनी /फमय यांना प्रदान केलेले प्रमाणपत्र त्यांच्या अवधपत्याखालील सिय संस्ाना

लागू करणे : - रसट / संस्ा / कंपनी / फमय यांना प्रदान केलेले धार्ममक / भाविक अल्पसंख्यांक दर्जा
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शासन वनणयय क्रमांकःअशैसं- 2012/प्र.क्र.21/काया-5,

मान्यता प्रमाणपत्र संबंवधत रसट / कंपनी /फमय / संस्ा यांच्या अवधपत्याखालील सध्या सुरु असलेल्या
ि भविष्ट्यात सुरु करणा-या सिय शैक्षवणक संस्ांना लागू राहील, अल्पसंख्यांक दर्जा प्रमाणपत्र संबंवधत
अल्पसंख्यांक रसट / कंपनी /फमय / संस्ा यांना मराठी ि ंग्रर्जी भािेत प्रदान करण्यात येईल.

7) धार्ममक / भाविक अल्पसंख्यांक दर्जाच्या मान्यतेसाठी अर्जय सादर करण्यासाठी पात्रतेचे वनकि :-

i) धार्ममक अल्पसंख्यांक शैक्षवणक संस्ा:- शासन आदे श, सामान्य प्रशासन, विभाग क्र :-राअआ,

2005/89/ प्र.क्र.19/2005/35, वद. 9 ऑक्टोबर 2006 अन्िये शासन रार्जपत्रात प्रवसध्द केलेल्या

राज्यातील मुस्सलम, विश्चन, र्जैन, पारशी, बौध्द ि वशख अल्पसंख्यांक समूह हे त्यांच्या शैक्षवणक संस्ा
संबंवधत धार्ममक अल्पसंख्यांक दर्जा प्रमाणपत्रासाठी अर्जय दाखल करण्यास पात्र असतील.

ii) भाविक अल्पसंख्यांक शैक्षवणक संस्ा :- महाराष्ट्र राज्यातील ज्या अल्पसंख्यांक शैक्षवणक

संस्ेच्या विश्िसत / सदसय / बोडय मेंबर यांची मातृभािा मराठी व्यवतवरक्त तर कोणतीही भारतीय भािा
असेल ती संस्ा संबंवधत अल्पसंख्यांक भािेसाठी अल्पसंख्यांक दर्जा प्रमाणपत्र मान्यतेसाठी अर्जय दाखल
करु शकतील.

iii) पुढीलप्रमाणे कागदपत्रांची पुतयता करणाऱ्या अल्पसंख्यांक शैक्षवणक संस्ा भाविक/धार्ममक

अल्पसंख्यांक दर्जा प्रमाणपत्र मान्यता प्रदान करण्यासाठी पात्र असतील.
अ)

रसट / संस्ा / कंपनी / फमय यांचे वकमान 50% पेक्षा र्जासत मूळ ि सध्याचे विश्िसत / सदसय हे

संबंवधत संस्ा ज्या धार्ममक/भाविक अल्पसंख्यांक दर्जाची मागणी करीत असेल त्या धार्ममक/भाविक
अल्पसंख्यांक समुहाचे असणे आिश्यक आहे .
ब)

तसेच सदर संस्ेचे विश्िसत ि कंपनी /फमय यांचे 50% पेक्षा र्जासत िरील विश्िसत / सदसय हे

महाराष्ट्र राज्याचे रवहिाशी असणे आिश्यक आहे .
क)

सदर संस्ेच्या अंतगयत राज्य शासनाने मान्यता प्रदान केलेली बालिाडी / शाळा / अपंग शाळा

/ व्यािसाय अभ्यासक्रम / तंत्रवशक्षण अभ्यासक्रम / महाविद्यालय / िैद्यकीय अभ्यासक्रम . शैक्षवणक
अभ्यासक्रम सुरु असणे आिश्यक आहे .

8) तात्पुरत्या दर्जा प्रमाणपत्राऐिर्जी कायमसिरुपी अल्पसंख्यांक दर्जा प्रमाणपत्र :-
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शासन वनणयय क्रमांकःअशैसं- 2012/प्र.क्र.21/काया-5,

ज्या शैक्षवणक संस्ांना अल्पसंख्यांक विकास विभागाखेरीर्ज तर राज्य शासनाच्या विभागाकडू न

(उदा. सामान्य प्रशासन विभाग, शालेय वशक्षण विभाग, उच्च ि तंत्र वशक्षण विभाग) तात्पुरत्या सिरुपात

अल्पसंख्यांक दर्जाची मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे . अशा सिय अल्पसंख्यांक दर्जा प्रमाणपत्र
मान्यताप्राप्त शैक्षवणक संस्ांनी तात्पुरत्या सिरुपातील दर्जा कालािधीच्या समाप्तीनंतर या विभागाकडे
कायमसिरुपी दर्जा प्रमाणपत्रासाठी नव्याने ऑनलाईन पध्दतीने अर्जय दाखल करणे आिश्यक आहे .
9) अल्पसंख्यांक दर्जा प्रमाणपत्रासाठी अर्जय करण्यामध्ये सूट :-

ज्या अल्पसंख्यांक शैक्षवणक संस्ांना यापुिी शासनाच्या तर विभागाच्या सक्षम प्रावधकारी यांनी

तसेच राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक शैक्षवणक संस्ा आयोग अवधवनयम 2004 अन्िये कायमसिरुपी दर्जा
प्रमाणपत्र मान्यता प्रदान केली असल्यास पुन्हा अल्पसंख्याक विकास विभागाकडे अर्जय दाखल करण्याची
आिश्यकता नाही.
10)

धार्ममक/भाविक अल्पसंखयांक दर्जा प्राप्त संस्ांनी पूणय कराियाच्या अटी ि शती :-

धार्ममक / भाविक अल्पसंख्यांक संस्ा म्हणून अल्पसंख्यांक दर्जा प्रमाणपत्र मान्यतेसाठी संबंवधत

अल्पसंख्यांक शैक्षवणक संस्ेस खालील अटी ि शतींची पुतयता करणे बंधनकारक राहील.
i)

रसट / कंपनी /फमय / संस्ा यांच्या सदसय संख्येत झालेला बदल अिगत करणे :- अर्जयदार

अल्पसंख्यांक शैक्षवणक संस्ेला अल्पसंख्यांक दर्जा प्रमाणपत्र मान्यता प्रदान केल्यानंतर दे वखल संस्ेने
अटींची पुतयता केली पावहर्जे, तसेच त्यांच्या विश्िसतांच्या अ्िा व्यिस्ापन सवमतीच्या अ्िा काययकारी

मंडळाच्या रचेनत झालेल्या बदलाची मावहती प्रत्येक तीन ििांनी सक्षम प्रावधकारी यांना अनुसूवच-3
(change report) अ्िा तर कागदपत्राद्वारे कळविणे आिश्यक आहे .

ii) संस्ा प्रचलनाच्या अवधकाराबाबत :- संबंवधत धार्ममक/भाविक अल्पसंख्याक दर्जा मान्यता प्राप्त
अल्पसंख्यांक शैक्षवणक संस्ेस त्यांच्या व्यिस्ापनािर, वशक्षक ि

तर कमयचारी यांची वनयुक्ती

करण्याचा संंंस्ेला अवधकार असेल, त्ावप संबंवधत वशक्षक ि कमयचारी यांनी शासनाच्या संबंवधत
विभाग अ्िा प्रावधकरण यांनी ठरविलेले शैक्षवणक पात्रता, अनुभि ि पात्रता चाचणी (NET, SET ि TET)
त्यादी तरतुदी यांची पुतयता केली पावहर्जे.
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iii)

अल्पसंख्याक विद्यालयात अल्पसंख्याकांना प्रिेश दे ण्याबाबत :- अनुदावनत ि विना अनुदावनत

अल्पसंख्यांक संस्ांनी विवहत कालमयादे त गुणित्तेनुसार पारदशयक प्रिेश प्रवक्रयेद्वारे, त्यांना प्राप्त
असलेल्या अल्पसंख्याक दर्जाच्या समुहाच्या सिय पात्र अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना प्रिेश वदले पावहर्जेत
आवण कोणत्याही पात्र अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांचा अर्जय संस्ेने नाकारता कामा नये. विनाअनुदावनत

शाळांना काही प्रमाणात वबगर अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्याना सुध्दा प्रिेश दे ता येईल ि अनुदावनत शाळांनी

स्ावनक गरर्जांनुसार िार्जिी प्रमाणात वबगर अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना दे खील प्रिेश दे णे अवनिायय आहे .
शालेय वशक्षण विभागाच्या राईट ऑफ वचल्डें न टू फ्री ऍ़न्ड कम्पलसरी एज्युकेशन ऍ़क्ट,2009

च्या कलम (1) मधील तरतुदीनुसार कायम विनाअनुदावनत अल्पसंख्याक शाळांना पवहली तसेच पूिय

प्रा्वमक िगांच्या प्रिेशासाठी 25 टक्के िंवचत ि दुबयल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रिेश दे णे बंधनकारक
नाही. त्ावप, कायम विनाअनुदानीत अल्पसंख्याक शाळांनी आपल्या च्छे नुसार अल्पसंख्याक िंवचत ि
दुबयल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रिेश द्यािेत.

iv) अल्पसंख्यांक संस्ांमाफयत चालविण्यात येणा-या उच्च, तांवत्रक अ्िा व्यािसावयक शैक्षवणक
संस्ांत अल्पसंख्याकांना प्रिेश दे णेबाबत :- पदिी / पदविका ि पुढे

अ) सिय अल्पसंख्याक शैक्षवणक संस्ांनी सामाईक प्रिेश चाचणीद्वारे ककिा गुणित्तेद्वारे पारदशयक पध्दतीने
प्रिेश करािेत.

ब) अनुदावनत धार्ममक/भाविक अल्पसंख्यांक शैक्षवणक संस्ांनी त्यांच्या प्रिेश क्षमतेच्या कमीत कमी 50
% र्जागांिर त्यांना प्राप्त असलेल्या अल्पसंख्याक दर्जाच्या समुहाच्या विद्यार्थ्यांना तसेच उियवरत 50 %
र्जागांिर वबगर अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्याना प्रिेश दे ण्यात यािा.

तसेच 50% र्जागा खुल्या प्रिगातील वबगर अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यामधून भरताना राज्य

शासनाच्या संबंवधत शैक्षवणक विभागांनी समार्जातील अनुसूवचत र्जाती, अनुसूवचत र्जमाती, भटक्या

र्जाती, विमुक्त र्जाती विशेि मागास प्रिगय आवण तर मागासिगय .दुबयल घटकांसाठी आरवक्षत केलेल्या
र्जागाप्रमाणे प्रिेश दे णे बंधनकारक आहे .
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क) विनाअनुदावनत धार्ममक/भाविक अल्पसंख्यांक शैक्षवणक संस्ांनी त्यांच्या प्रिेश क्षमतेच्या कमीत कमी

51% प्रिेश त्यांना प्राप्त असलेल्या अल्पसंख्याक दर्जाच्या समुहाच्या अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना तसेच
उियवरत र्जागांिर वबगर अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना प्रिेश द्यािेत.

तसेच उियवरत र्जागा खुल्या प्रिगातील वबगर अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यामधून भरतांना राज्य

शासनाच्या संबंवधत शैक्षवणक संस्ांनी त्यांच्या सिेच्छे ने समार्जातील अनुसूवचत र्जाती,अनुसूवचत र्जमाती,
भटक्या र्जाती विमुक्त र्जाती विशेि प्रिगय . दुबयल घटकांसाठी आरवक्षत केलेल्या र्जागाप्रमाणे प्रिेश दे ता
येईल.

ड) प्रिेशासाठी िृतपत्रात र्जावहरात दे णे :- सिय भाविक ि धार्ममक अल्पसंख्यांक शैक्षवणक संस्ांनी उच्च,
तांवत्रक अ्िा व्यािसावयक पदिी/पदविका अभ्यासक्रमाकवरता अल्पसंख्यांक कोटयातील उपलब्ध सिय

र्जागा (विनाअनुदावनत 51 % र्जागा ि अनुदावनत 50 % र्जागा य्ास्स्ती) वनयमानुसार भरण्यासाठी
कमीत कमी चार मुख्य िृत्तपत्रात र्जावहरात प्रवसध्द करणे आिश्यक राहील. सदर चार र्जावहरातीपैकी

दोन र्जावहराती राज्य सतरािरील, दोन र्जावहराती रास्ष्ट्रय सतरािरील तसेच एक मराठी, दोन ंग्रर्जी,

संबंवधत भाविक अल्पसंख्यांक दर्जा प्रदान असणाऱ्या अल्पसंख्यांक भािेत ही र्जावहरात कमीत कमी 8x8
म्हणर्जे 64 सक्िेअर सेंटीमीटर आकारात पुढे नमूद केलेल्या बाबींचा समािेश करुन र्जावहरात प्रवसध्द
करणे आिश्यक राहील. 12 िी चा वनकाल लागताच पवहली र्जावहरात ंग्रर्जी ि मराठी / संबंवधत संस्ेस

दर्जा प्राप्त अल्पसंख्यांक भािेत ि दुसरी र्जावहरात त्यानंतर 10 वदिसांनी ंग्रर्जी ि मराठी / संबंवधत

भािेत प्रवसध्द करािी. (र्जावहरात प्रवसध्दी अशासकीय संस्ाच्या संघटनेमाफयत एकवत्रतपणे न दे ता ती

प्रत्येक संस्ेने/ महाविद्यालयाने सितंत्रपणे दे णे आिश्यक राहील.) सदर र्जावहरात मर्जकुर प्रपत्र-4
प्रमाणे असािा.

) सिय अल्पसंख्याक शैक्षवणक संस्ांनी त्यांच्या माफयत चालविण्यात येणा-या उच्च, तांवत्रक ि

व्यािसावयक अभ्यासक्रमाच्या सिय प्रिेशाची मावहती या वनणययासोबतच्या प्रप्रत्र-5 नुसार प्रिेश क्षमता,
अल्पसंख्याकाकरीता राखीि र्जागा . प्रिेशासाठी अर्जय केलेल्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांची यादी, प्रिेश

वदलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी, त्यामध्ये अल्पसंख्याक ि वबगर अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांची यादी याबाबतची
मावहती संबंवधत संस्ेने त्यांच्या संकेतस्ळािर दे णे बंधनकारक आहे . प्रती ििी तांवत्रक ि व्यािसावयक
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अभ्यासक्रमाच्या प्रिेश प्रवक्रयेकरीता संबंवधत प्रावधकारी यांनी वनवश्चत केलेल्या प्रिेशाच्या अंवतम

वदनांकानंतर (after cut off date) दोन आठिडयात अल्पसंख्यांक विकास विभागास िरीलप्रमाणे मावहती
सादर करािी ि अल्पसंख्याक विकास विभागाचे portal िर submit करािी.

ई) वबगर अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना प्रिेशाची परिानगी दे णेबाबत :- उपरोक्त प्रमाणे र्जावहरात दे ऊन
दे खील अल्पसंख्यांक कोटयातील आिश्यक विद्या्ी उपलब्ध झाले नाहीत तर अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त

अनुदावनत ि विनाअनुदावनत डी.एड., बी.एड., व्यािसावयक ि तांवत्रक शैक्षवणक संस्ांनी या र्जागा
गुणित्तेनुसार वबगर अल्पसंख्यांक उमेदिारांमधून भरण्याकवरता प्रपत्र 4 ि 5 प्रमाणे तसेच भाग-अ मधील
पवरच्छे द-10 (iv) प्रमाणे काययिाही करुन वदलेल्या 4 र्जावहरातीची झेरॉक्् प्रत सवहत अर्जय करुन

अल्पसंख्याक विकास विभागाची विवनर्मदष्ट्ट पूिय परिानगी घे णे आिश्यक आहे . सिय कागदपत्रांची पुतयता
केल्यानंतर उपरोक्त संस्ेस वबगर अल्पसंख्यांक विद्या्ी भरण्यास या विभागाकडू न मान्यता दे ण्यात

येईल. संबंवधत प्रावधकरणाने डीएड, बीएड, तंत्रवशक्षण ि िैद्यकीय वशक्षण या अभ्यासक्रमांना

अल्पसंख्यांक विभागाच्या पुिय परिानगी वशिाय अल्पसंख्यांक कोटयातील र्जागांचा केंद्रीभूत प्रिेश
प्रवक्रयेत समािेश करु नये.
फ)

अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त अनुदावनत/विनाअनुदावनत डीएड, बीएड, व्यािसावयक ि तांवत्रक

शैक्षवणक शैक्षवणक संस्ांनी सलग तीन शैक्षवणक ििात अल्पसंख्यांक कोटयात उपलब्ध असलेल्या
50%/51% र्जागाच्या बदल्यात अल्प प्रमाणात अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना प्रिेश वदले तर, अशा शैक्षवणक
संस्ांचा अल्पसंख्यांक दर्जा रद्द करणेबाबत काययिाही करण्यात येईल.
भाग ब

1)

अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्राकरीता अर्जय करण्याची ऑनलाईन काययपध्दती

ऑन लाईन अर्जय करणे :-

i) धार्ममक अ्िा भाविक अल्पसंख्यांक दर्जा मान्यता वमळणेकवरता च्छू क संस्ांनी www.mdd.

maharashtra.gov.in या पोटय लिर online अर्जय सादर भरािा.अर्जय भरतेिेळी अर्जयदारांनी सित:चा user
name आवण password तयार करािा ि अर्जात भरािा. अर्जयदाराने user name आवण password याची
नोंद पुवढल काययिाही साठी र्जतन करुन ठे िािी.
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ii) सदर अर्जासोबत भाग-ब पवरच्छे द-3 मध्ये दशयविण्यात आलेले सिय पुरािे scan करुन

ऑनलाईन अर्जासोबत अपलोड करािे.

iii) या शासन वनणयय सोबतच्या प्रपत्र - 2, 3 नुसारची प्रवतज्ञापत्रेही scan करुन ऑनलाईन

अर्जासोबत अपलोड करािे.

iv) अर्जय पुणय भरल्यानंतर ि आिश्यक सिय कागदपत्रे scan करुन अपलोड केल्यानंतर अर्जय online

पध्दतीने submit करािा. (र्जर अर्जाचे सिय रकाने भरले नसतील ि सिय आिश्यक कागदपत्रे upload केले
नसतील तर अर्जय submit होणार नाही याची नोंद घ्यािी.)

v)अपलोड करतांना संस्ांनी फक्त सध्याच्या संबंवधत अल्पसंख्याक सदसयांचे धार्ममक/भाविक

पुरािे अपलोड करािे तसेच ज्या अल्पसंख्याक सदसयांचे धार्ममक/भाविक सदसयांचे पुरािे अपलोड केले
आहे त, त्याच सदसयांचे रवहिाशी पुरािे अपलोड करािेत.

vi) online पध्दतीने भरलेल्या अर्जाच्या दोन printout काढू न भाग ब-मधील पवरच्छे द-3 मध्ये

दशयविण्यात आलेल्या सिय कागदपत्रांच्या प्रती ि प्रपत्र 2 ि 3 नुसारची प्रवतज्ञापत्रांच्या प्रती अर्जा सोबत

र्जोडू न एक प्रत संबंवधत वर्जल्हावधकारी अ्िा त्यांनी प्रावधकृत केलेले पडताळणी अवधकारी यांना
पडताळणीच्या िेळी ि एक प्रत सक्षम प्रावधकारी अल्पसंख्याक विभाग यांच्याकडे सुनािणीच्या िेळी सादर
करािी.

vii) अर्जयदार संस्ेने सिय मुळ कागदपत्रे पडताळणीच्या िेळी संबंवधत वर्जल्हावधकारी /प्रावधकृत

पडताळणी अवधकारी तसेच अंवतम सुनािणीच्या िेळी छाननी प्रावधकारी ि सक्षम प्रावधकारी यांच्यासमोर
सादर करणे बंधनकारक आहे .

2) शुल्काची अदायगी :- अर्जयदार संस्ेने अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्राकरीता केलेला अर्जय सिय अटी

ि शतीची पूतयता करीत असेल तर सदर अर्जािर सक्षम प्रावधकारी सुनािणी आयोवर्जत करतील.

सुनािणीच्या िेळी अर्जयदाराने अिर सवचि, अल्पसंख्याक विकास विभाग यांच्या नांिे रु.5,500/- चा

धनाकिय अदा करािा अ्िा online portal द्वारे रु.5,500/- तके शुल्क अदा करािे. सदर शुल्क अदा
केल्यावशिाय संस्ा सुनािणीकरीता पात्र ठरणार नाही.
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3) रसट / कंपनी /फमय / संस्ा यांच्या पात्रतेसाठी आिश्यक कागदपत्रे / पुरािे :- खालील

कागदपत्रे/पुरािे सकॅन करुन ऑन लाईन पध्दतीने अर्जासेाबत अपलोड करािीत, संस्ेने सुनािणीच्या
िेळी सिय मुळ कागदपत्रे / पुरािे सादर करािे.

i) रसट / कंपनी / फमय / संस्ा नोंदणी प्रमाणपत्र :- अर्जयदार रसट / कंपनी /फमय / संस्ा यांचे

नोंदणी अवधवनयम-1860 / मुंबई साियर्जवनक संस्ा अवधवनयम-1950 /िक्फ बोडय ककिा तर संबवधत
संविधीखालील नोंदणी केलेले प्रमाणपत्र

ii) रसट / कंपनी /फमय / संस्ा यांचा उद्दे श:-

(a) रसट / कंपनी /फमय / संस्ा यांच्या मेमोरेंडम /आर्मटकल ऑफ असोवशएशन / उद्दे शातील /

घटनेत / वनयमािलीत /उपविधी मध्ये अल्पसंख्याक संस्ा ज्या धार्ममक / भाविक समार्जासाठी स्ापन
करण्यात आली असेल त्या धार्ममक / भाविक अल्पसंख्यांक समार्जाच्या वहताचे संरक्षण करण्यासाठी
स्ापन करण्यात आली आहे असे नमूद केलेले असले पावहर्जे.
ककिा

(b) उद्दे शामध्ये िरील प्रमाणे नमुद नसल्यास संस्ेने संबंवधत उपविधी /वनयम/घटना ककिा

वनयमािलीत उद्दे शिाढ करण्याबाबत संस्ा विश्िसत/सदसय यांचा ठराि घे िून, उद्दे शिाढ करण्यासाठी
संबंवधत धमादाय आयुक्त ककिा सबंवधत प्रावधकरण यांच्याकडे सादर केलेल्या अर्जाची प्रत. (त्यािरती
धमादाय आयुक्त यांच्या कायालयाने स्सिकृत केलेला सही ि वशक्का असलेली प्रत.
ककिा

(c) प्रपत्र-2 ये्े नमूद केलेले प्रवतज्ञापत्र

# रसट / कंपनी /फमय / संस्ा यांनी त्यांच्या मेमोरेंडम /आर्मटकल ऑफ असोवशएशन / उद्दे शातील /

घटनेत / वनयमािलीत /उपविधीचे पवहले पृष्ट्ठ ि ज्यापृष्ट्ठािर उद्दे श नमूद केलेला आहे ते पृष्ट्ठ scan
करुन अपलोड करािे ि सुनािणीच्या िेळी संपूणय रसट वडड सादर करािे.
iii) विश्िसत /सदसय यांच्या धमय ि मातृभािा याबाबतचेंे पुरािे

a) अनुसूवच-1 ककिा मूळ रसट वडड :- आयुक्त धमादाय ककिा तर प्रावधकरण यांच्या कडे नोंद

झालेल्या सिय मूळ विश्िसत/सदसय यांच्या नािाची यादी. अनुसूची 1 ची प्रत उपलब्ध नसेल तर मुळ रसट
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वडड ककिा अनुसूची -2 यामध्ये नमूद केलेली मूळ विश्िसत/सदसय यांच्या नािाची प्रत. (धमादाय आयुक्त
कायालयातील अवधकाऱ्यांची सही ि वशक्का असलेली मूळ प्रत.)
b) अनूसूवच-3 धमादाय आयुक्त ककिा

तर प्रावधकरण यांच्या कडे नोंद झालेल्या संस्ेचा

सध्याच्या विश्िसत/सदसय यांची मावहती (धमादाय आयुक्त कायालयातील अवधकाऱ्यांची सही ि वशक्का
असलेली मूळ प्रत.)

iv) संबंवधत रसट / कंपनी /फमय / संस्ा यांचे अध्यक्ष/सवचि यांनी प्रपत्र-2 ये्े नमूद केल्याप्रमाणे संस्ेचे
मूळ ि सध्याचे विश्िसत / सदसय हे 50 टक्के पेक्षा र्जासत संबंवधक धार्ममक / भाविक अल्पसंख्यांक
समुहातील असल्याचे तसेच संबंवधत रसट / कंपनी /फमय / संस्ा यांच्या सदसयांमध्ये कोणतेही न्यावयक

िाद वििाद नसल्याबाबत प्रपत्र-2 नुसारचे रु.100/- च्या अधयन्यावयक कोटय फी सटॅ म्पपेपरिर Notarised
प्रवतज्ञापत्र.

v) धार्ममक ककिा भाविक पुरािे :- रसट / कंपनी / फमय / संस्ा यांचे कमीत कमी 50 टक्के पेक्षा र्जासत
सध्याचे विश्िसत / सदसय यांचे धार्ममक / भाविक पुराव्यासाठी आिश्यक कागदपत्रे.

a) धार्ममक :- विश्िसत/सदसय यांचा शाळा सोडल्याचा दाखला ि शाळा प्रिेश वनगयमन उतारा

ज्यामध्ये धमाचा उल्लेख असणे आिश्यक ककिा बास्प्तसमा प्रमाणपत्र ककिा वदक्षा प्रमाणपत्र ककिा संबंवधत
अल्पसंख्याक समार्जाच्या संघटनेने ककिा धमय प्रमुखाने वदलेले प्रमाणपत्र ककिा संबंवधत
सदसयांचे/विश्िसतांचे आपल्या धमाविियी प्रपत्र-2 ये्े विवहत केलेले रु. 100/- च्या अधयन्यावयक कोटय
फी सटॅ म्पपेपरिर Notarised प्रवतज्ञापत्र.

b) भाविक :- संबंवधत सदसयांच्या मातृभािेचा उल्लेख असलेला शाळा सोडल्याचा दाखला ककिा

शाळा वनगयमन उतारा ककिा विश्िसत/सदसय यांच्या मातृभािेचा पुरािा म्हणून प्रपत्र-2 नुसार रु.100/अधयन्यायीक कोटय वफ सटॅ म्पपेपरिर Notarised प्रवतज्ञापत्र सादर करणे .

vi) रवहिासी पुरािा :- रसट / कंपनी /फमय / संस्ा यांनी त्यांच्या सध्याच्या ज्या सदसयांचे धार्ममक ि

भाविक पुरािे सादर केलेले आहे त त्यांचेच महाराष्ट्रातील रवहिाशी असल्याचे पुरािे सादर करािेत,
यासाठी विश्िसत / सदसय यांनी त्यांचे नांिे असलेले आधारकाडय / वनिडणूक ओळखपत्र / पासपोटय /
तहवसलदार यांनी प्रदान केलेले अवधिास प्रमाणपत्र / तसेच ग्रामसेिक, महानगरपावलका िॉडय
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अवधकारी, मुख्यावधकारी, नगरपावलका यांनी वदलेले रवहिास प्रमाणपत्र / टे वलफोन वबल / लाईट वबल
/ पॅनकाडय / ड्रायव्व्हग लायसन्स / राष्ट्रीयकृत बँकेचे फोटो असलेले पासबुक यापैकी कोणताही एक
पुरािा.

vii) विश्िसत /सदसय यांच्या नािांत बदल :- रसट/कंपनी/फमय/ संस्ा यांच्या सध्याच्या विश्िसत अ्िा
सदसय यांच्या शाळा सोडल्याचा दाखला अ्िा संस्ेच्या अनुसूची 1 तसेच अनुसूची 3 मध्ये दशयविण्यात

आलेल्या नािांत काही कारणाने बदल झाला असेल (र्जसे, लग्न, धार्ममक संस्ेस रुर्जू असलेले धमयगुरु

त्यादी) तर सदर नांिात बदल झाल्याबाबत िैधावनक पुरािा र्जसे शासन अवधसूचना, certification by

the religious congregation etc ककिा प्रपत्र-3 मधील नमुन्यानुसार रु.100/- च्या अधयन्यावयक
सटॅ म्पपेपर नोटरी केलेले प्रवतज्ञापत्र अपलोड करािे.

viii) अर्जयदार संस्ेमाफयत चालविण्यात येणाऱ्या शैक्षवणक संस्ांच्या मान्यतेच्या पुराव्याबाबत :- शालेय
वशक्षण/व्यिसाय वशक्षण/ तंत्रवशक्षण/ िैद्यवकय वशक्षण विभाग, विद्यापीठ अ्िा NCVT, वर्जल्हा पवरिद,
नगरपावलका, महानगर पावलका यांचे वशक्षण अवधकारी तसेच अपंग कल्याण संचालनालय सामावर्जक

न्याय विभाग यांनी अ्िा तर प्रावधकृत संस्ांनी अर्जयदार रसट / संघटना / संस्ेस शैक्षवणक संस्ा
चालविण्याबाबत / सुरु ठे िण्याबाबत वनगयवमत केलेले आदे श अ्िा पत्र .

र्जर अर्जयदार संस्ेने त्यांच्या माफयत चालविण्यात येत असलेली शाळा / महाविद्यालय दुस-या

संस्ेकडू न हसतांतरणाद्वारे घे तली असेल तर त्या संस्ेचे अनुसूची - I सादर करणे आिश्यक आहे .
तसेच शाळा / महाविद्यालय सुरु केलेल्या संस्ेचे 50 टक्क्यापेक्षा अवधक मुळ सदसय संबवधत (मागणी
केलेल्या) अल्पसंख्याक समुदायाचे असणे आिश्यक आहे .

िरील सिय मुळ कागदपत्रे पडताळणीच्या िेळी वर्जल्हावधकारी अ्िा त्यांनी प्रावधकृत केलेले

अवधकारी यांना तसेच सुनािणीच्या िेळी सक्षम प्रावधकारी यांना सादर करणे बंधनकारक राहील. तसेच
सिय मूळ प्रवतज्ञापत्र सुनािणीच्या िेळी सक्षम प्रावधकारी यांच्याकडे र्जमा करणे बंधनकारक राहील.

(4) रसट/कंपनी/फमय/संस्ा यांनी सादर केलेल्या प्रसतािाची वर्जल्हावधकाऱ्यामाफयत पडताळणी :-
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i) संगणक प्रणाली माफयत अर्जाची स्सिकृती :-अर्जयदाराने सिय आिश्यक सकॅन्ड कागदपत्रासह

सादर केलेला अर्जय Online पध्दतीने संगणक प्रणालीिर अपलोड करािा. पूणय भरलेला आिश्यक त्या
सिय कागदपत्र सकॅन करुन upload केलेला अर्जय online पध्दतीने स्सिकारण्यात येईल.

ii) अर्जाच्या पडताळणीचा वदनांक :- अर्जयदाराने ऑनलाईन पध्दतीने केलेला अर्जय संगणवकय

प्रणालीने स्सिकारल्यानंतर, अर्जय स्सिकारण्याच्या वदनांक पासून 15 वदिसात संगणकीय प्रणालीमाफयत
अर्जय पडताळणीचा वदनांक वनवश्चत केला र्जाईल ि अर्जयदारास email ि sms द्वारे कळविण्यात येईल.

iii) अर्जाची पडताळणी करुन वर्जल्हावधकारी अ्िा त्यांनी प्रावधकृत केलेले अवधकारी यांनी सक्षम

प्रावधकारी यांच्या कडे अर्जय पाठविणे :-

(अ) पडताळणीच्या वदनांकास अर्जयदाराने अर्जासोबत सादर केलेल्या मुळ कागदपत्रांसह अध्यक्ष

/ सवचि / सदसय / विश्िसतांमाफयत त्याच्या ओळखीच्या पुराव्यासह वर्जल्हावधकारी अ्िा त्यांनी वनयुक्त
केलेल्या पडताळणी अवधकाऱ्यांसमोर पडताळणी करीता उपस्स्त रहािे.

वर्जल्हावधकारी अ्िा त्यांनी वनयुक्त केलेल्या पडताळणी अवधकारी यांनी अर्जाच्या

पडताळणीच्या वदिशी अर्जयदाराने अर्जासोबत सकॅन करुन सादर केलेल्या कागदपत्रांची मुळ कागदपत्रे

तपासािीत. सदर पडताळणीच्या दरम्यान अर्जयदाराने सिय मुळ कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत असे
आढळू न आल्यास, अर्जयदारास संगणक प्रणाली वनर्ममत 20 वदिसांच्या मुदतीची एक संधी कागदपत्रे
सादर करण्याठी दे ण्यात येईल.

(ब) तद्नं तर वर्जल्हावधकारी अर्जयदाराने पडताळणीच्या दरम्यान सादर केलेली / सादर न केलेली

मुळ कागदपत्रे चेकवलसट मध्ये नोंदवून ऑनलाईन द्वारा सक्षम प्रावधका-यांना पाठिेल. अर्जयदारास email
ि SMS द्वारे कळविण्यात येईल.

(5) संगणक प्रणाली माफयत अर्जय सियंचवलतपणे सक्षम प्रावधकाऱ्यांस सादर करणे :- संगणक प्रणालीद्वारे

स्सिकृत केलेल्या अर्जािर वर्जल्हावधकारी / प्रावधकृत पडताळणी अवधकारी यांनी अर्जयदाराच्या अर्जािर
20 वदिसात काययिाही केली नाही तर

संगणक प्रणाली माफयत असे अर्जय सियंचवलतपणे सक्षम

प्रावधकाऱ्याकडे विचारा्य प्राप्त होतील.
(6) सक्षम प्रावधकाऱ्यापुढे सुनािणी :-
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(i) सक्षम प्रावधका-यामाफयत छाननी :- वर्जल्हावधका-यांकडू न ऑन लाईन द्वारे प्राप्त झालेल्या

अर्जांची तपासणी अर्जय प्राप्त झाल्याच्या वदनांकापासून 15 वदिसात सक्षम प्रावधकारी यांच्यामाफयत

करण्यात येईल ि अर्जयदाराला सुनािणीची तारीख email / sms द्वारे अिगत करण्यात येईल. या वदिशी

अर्जयदार / त्याचे प्रवतवनधी यांनी सिय मुळ कागदपत्रासह सुनािणी करीता उपस्स्त रहािे. याकरीता
कोणतीही पत्र व्यिहार केला र्जाणार नाही.

(ii) सक्षम प्रावधकाऱ्याद्वारे अल्पसंख्यांक दर्जा प्रमाणपत्र दे णे:- वर्जल्हावधका-यांनी अर्जाची

पडताळणी करुन अर्जय ऑन लाईन द्वारे सक्षम प्रावधका-याकडे पाठविल्यानंतर तसेच अर्जयदाराच्या

अर्जािर केलेल्या काययिाहीबाबत 20 वदिसात सक्षम प्रावधकाऱ्यास वर्जल्हावधका-यांनी अिगत केले नाही
तर संगणक प्रणाली माफयत सियंचवलतपणे प्राप्त झालेल्या अर्जािर आवण अर्जयदाराने संगणक प्रणाली

माफयत सियंचवलतपणे प्राप्त केलेल्या सुनािणीच्या वदिशी सक्षम प्रावधकारी सुनािणी घे तील. अर्जयदाराचा
अर्जय ि मुळ कागदपत्रे योग्य असल्याचे सक्षम प्रावधकाऱ्यांस आढळू न आल्यास सक्षम प्रावधकारी
अर्जयदारास अल्पसंख्यांक दर्जा प्रमाणपत्र प्रदान करतील ि त्याचे आदे श विभागाच्या संकेतस्ळािर

(web site) प्रवसध्द करतील. सदरची काययिाही अर्जयदारास email द्वारे ि SMS द्वारे अिगत केली र्जाईल.

(iii) अपूणय अर्जय वनकाली काढणे :- अर्जयदाराने आिश्यक ती कागदपत्रे सादर केली नाहीत तर

अर्जयदाराचा अर्जय सक्षम प्रावधकाऱ्यांकडू न वनकाली काढण्यात येईल. सदरची काययिाही अर्जयदारास email द्वारे ि SMS द्वारे अिगत केली र्जाईल. च्छु क संस्ा ऑनलाईन पध्दतीने पुन्हा अर्जय सादर करु
शकतील.

(iv) अर्जय नाकारणे :- सक्षम प्रावधका-यास सुनािणी असे आढळू न आले की, रसट / कंपनी /फमय

/ संस्ेचे मूळ अ्िा सध्याचे सदसय हे अर्जयदार रसट / कंपनी /फमय / संस्ेने ज्या अल्पसंख्यांक दर्जा
प्रमाणपत्राकरीता अर्जय केला आहे त्या अल्पसंख्यांक समार्जाचे 50 टक्क्यापेक्षा र्जासत सदसय संबंवधत

अल्पसंख्याक समार्जाचे नसतील ककिा 50 टक्क्यापेक्षा र्जासत सदसय महाराष्ट्राचे रवहिासी नसतील तर
आदे शाद्वारे अर्जयदाराचा अर्जय नाकारण्यात येईल. सदरची काययिाही अर्जयदारास e-mail द्वारे ि SMS द्वारे
दे खील अिगत केली र्जाईल.

पष्ृ ठ17पैकी14

शासन वनणयय क्रमांकःअशैसं- 2012/प्र.क्र.21/काया-5,

7. अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्र रद्य करण्याबाबत :- अल्पसंख्यांक शैक्षवणक संस्ेस प्रदान केलेली
धार्ममक अ्िा भाविक अल्पसंख्याक दर्जाची मान्यता सक्षम प्रावधकारी सित:हु न अ्िा संस्ेबाबत पुढील
प्रमाणे तक्रार प्राप्त झाली असेल तर रद्द करण्यात येईल.

(i) मान्यताप्राप्त शैक्षवणक संस्ा संबंवधत अल्पसंख्यांक समार्जाच्या शैक्षवणक वहताच्या विरुध्द

काम करीत असेल अ्िा

(ii) र्जर मान्यता प्राप्त शैक्षवणक संस्ा प्रसतुत शासन वनणययातील पवरच्छे द-5 ि पवरच्छे -6 मधील

तरतुदींचा भंग करीत असेल अ्िा

(iii) संस्ेने सक्षम प्रावधकाऱ्यास चुकीची / वदशाभूल करणारी मावहती सादर करुन अल्पसंख्यांक

दर्जा प्रमाणपत्राची वमळविले असेल तर,

(iv) अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त अनुदावनत/विनाअनुदावनत डीएड, बीएड, व्यािसावयक ि तांवत्रक

शैक्षवणक शैक्षवणक संस्ांनी सलग तीन शैक्षवणक ििात अल्पसंख्यांक कोटयात उपलब्ध असलेल्या 50
% / 51% र्जागाच्या बदल्यात अल्प प्रमाणात अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना प्रिेश वदले तर, अशा शैक्षवणक
संस्ांचा अल्पसंख्यांक दर्जा रद्य करणेबाबत काययिाही करण्यात येईल.

(v) सित:हू न संस्ेने त्यांचा िैयस्क्तक कारणामुळे अल्पसंख्यांक दर्जा मान्यता रद्द करण्याबाबत

अर्जय सादर केला असेल तर,

अल्पसंख्यांक दर्जाची मान्यता काढू न घे णे बाबतचे कोणतेही आदे श दे ण्यापुिी सक्षम प्रावधकारी

संबंवधत संस्ेस सुनािणीची संधी दे तील ि तद्नं तर आदे श वनगयमीत करतील.

8. सक्षम प्रावधका-याचे आदे शाविरुध्द दाद :- सक्षम प्रावधका-यांनी महाराष्ट्रातील शैक्षवणक संस्ेस
अल्पसंख्याक दर्जाची मान्यता नाकारल्याबाबत ककिा शैक्षवणक संस्ेची अल्पसंख्याक दर्जाची मान्यता

रद्य केल्याबाबत र्जारी केलेल्या आदे शांविरुध्द अवपवलय अवधकारी त्ा अपर मुख्य सवचि / प्रधान सवचि
/ सवचि, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 400 032 यांच्याकडे अशा आदे शाच्या वदनांक
पासून 90 वदिसात अवपल करता येईल.

सदर शासन वनणयय महसुल ि िन विभागाच्या सहमतीने वनगयवमत करण्यात येत आहे .
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सदर शासन वनणयय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inया संकेतस्ळािर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201305291728004214 असा आहे . हा आदे श वडर्जीटल
सिाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .

महाराष्ट्राचेराज्यपालयांच्याआदे शानुसारिनािाने .

Thanksy
Francis
Thekkekara
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Thekkekara
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF
MAHARASHTRA, ou=MINORITY
DEVELOPMENT DEPARTMENT,
postalCode=400032, st=MAHARASHTRA,
cn=Thanksy Francis Thekkekara
Date: 2013.06.03 15:47:27 +05'30'

( डॉ. टी. एफ. ्ेक्केकरा )

अपर मुख्य सवचि, महाराष्ट्र शासन.
प्रत,

1.

मा. राज्यपालांचे सवचि,

3.

मा. उप मुख्यमंत्रयांचे सवचि,

2.

मा. मुख्यमंत्रयांचे प्रधान सवचि,

4.

मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खार्जगी सवचि

6.

अपर मुख्य सवचि / प्रधान सवचि / सवचि, सिय मंत्रालयीन विभाग

5.
7.

मा. मुख्य सवचि, महाराष्ट्र शासन

प्रबंधक, मूळ न्याय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई

8. प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई
9.

प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, नागपूर खंडपीठ, नागपूर

10. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, औरंगाबाद खंडपीठ, औरंगाबाद
11. प्रबंधक, लोक आयुक्त कायालय, मुंबई

12. धमादाय आयुक्त, मुंबई / सिय सहायक धमादाय आयुक्त,
13. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर
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14. अवधदान ि लेखा अवधकारी, मुंबई

15. वनिासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मुंबई
16. सिय विभागीय आयुक्त,
17. सिय वर्जल्हावधकारी

18. सिय वर्जल्हा पवरिदांचे मुख्य काययकारी अवधकारी
19. सिय मंत्रालयीन विभाग

20. संचालक, उच्च वशक्षण, मुंबई
21. संचालक, तंत्रवशक्षण, मुंबई

22. संचालक, िैद्यकीय वशक्षण, मुंबई

23. संचालक, समार्जकल्याण संचालनालय, पुणे
24. संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षवणक संशोधन ि प्रवशक्षण पवरिद, पुणे
25. वशक्षण संचालक, (माध्यवमक ि उच्चमाध्यवमक),

26. सवचि, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, विधान भिन, मुंबई

27. महासंचालक, मावहती ि र्जनसंपकय महासंचालनालय (प्रवसध्दीसाठी)
28. वनिडनसती.
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