महाराष्ट्र शासन
अल्पसंख्याक विकास विभाग
मंत्रालय
नागवरकांची सनद
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नागवरकांची सनद
प्रस्तािना
महाराष्ट्र राज्यातील एकूण 10 कोटी लोकसंख्येपैकी सुमारे 19 टक्के लोकसंख्या अल्पसंख्यांक समाजातील
आहे . मुस्स्लम, बौध्द, विश्चन, शीख, जैन, परशी ि ज्यु या धार्ममक समूहांचा अल्पसंख्यांक समाज म्हणून शासनाने वदनांक
06.10.2006 रोजीच्या शासन अवधसूचनेन्िये घोवित केलेले आहे . अल्पसंख्यांक समाजाच्या विकासाठी असलेल्या
राज्यातील कल्याणकारी योजना िेगिेगळ्या प्रशासकीय विभागाद्वारे राबविण्यात येत होत्या. या योजना प्रभाविपणे ि
कालबध्दपणे राबविण्यासाठी आवण गतीमान करण्यासाठी, तसेच सच्चर सवमतीने अल्पसंख्यांक समाजाविियी केलेल्या
वशफारशी राज्य शासनाने स्स्िकारुन त्याची अंमलबजािणी करण्याचे दृष्ट्ठीने शासनाने वदनांक 21.02.2008 रोजीच्या
शासन अवधसूचनेन्िये नव्याने स्ितंत्रपणे अल्पसंख्यांक विकास विभाग वनमाण करण्यात आला आहे .
अल््संख्यांक विकास विभागाच्या वनयंत्रणाखाली असलेली कायालये पुढीलप्रमाणे आहे त :1) महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोग, मुंबई
2) महाराष्ट्र राज्य िक्फ मंडळ, औरं गाबाद
3) महाराष्ट्र राज्य िक्फ न्यायावधकरण, औरं गाबाद
4) महाराष्ट्र राज्य हज सवमती, मुंबई
5) मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्मिक विकास महामंडळ, मुंबई
6) महाराष्ट्र राज्य उदूू सावहत्य अकादमी
7) महाराष्ट्र राज्य पंजाबी सावहत्य अकादमी

अल्पसंख्यांक विकास विभागांतगूत उपलब्ध सेिाचा तपशील त्या पुरविण्यासाठी आिश्यक ती कालमयादा, सेिा
पुरविणारे कायालये ि अवधकारी सदरचा लाभ वमळण्यास अडचण वनमाण झाल्यास नागवरकांनी संपकू साधाियाचा
अवधकारी इत्यादी मावहती दशूविणारी सोबतची नागवरकांची सनद तयार करण्यात आली आहे .
त्यामुळे अल्पसंख्यांक विकास विभाग अवधक गवतमान, पारदशूक, जबाबदार ि लोकावभमुख होण्यास मदत
होईल.
2.

अल्पसंख्यांक विकास विभागाची रचना
मा.मंत्री, अल्पसंख्याक विकास हे या विभागाचे प्रभारी मंत्री असून मा.राज्यमंत्री, अल्पसंख्यांक विकास यांचे

अवधपत्याखाली मा.प्रधान सवचि हे िवरष्ट्ठ प्रशासकीय अवधकारी आहे त. या प्रशासकीय अवधकाऱयांकडे एकूण 9
कायासनांमध्ये या विभागांकडील सिू विियांची विभागणी करण्यात आलेली आह.(पवरवशष्ट्ट-1 सेाबत जोडले आहे .)
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3.

कायूपूतीचे िेळापत्रक
अल्पसंख्यांक विकास विभागामाफूत पुरविण्यात आलेल्या सेिांच्या कायूपूतीचे िेळापत्रक पवरवशष्ट्ट-2 येिे सादर

करण्यात आलेले आहे .
4.

वनयम/शासन वनणूय
या विभागाशी संबंवधत वनयम अििा महत्िाचे शासन वनणूय www.mdd.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळािर

उपलब्ध आहे त. या विभागाकडू न िेळोिेळी वनगूवमत होणाऱया वनयम तिा शासन वनणूयाबाबतची मावहती
www.mdd.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळािर अद्याित करण्यात येते.
5.

(अ) गाऱहाणी/तक्रारी यांचे वनराकरण
कायूपूतीस होणारा विलंब िा अन्य काही गाऱहाणी असल्यास त्यासंबधी पवरच्छे द-2 मध्ये नमूद केलेल्या

अवधकाऱयांकडे तक्रार नोंदविता येईल ि तक्रार प्रा्त झाल्यापासून 7 वदिसांत त्याची पूतूता करण्याची जबाबदारी संबंवधत
अवधकाऱयांची राहील. यानंतरही नागवरकांचे समाधान न झाल्यास संबंवधत अपर मुख्य सवचि/प्रधान सवचि तिा संवचिांकडे
याबाबत त्यांना तक्रार करात येईल. गाऱहाणी समक्ष भेटीत/पत्राने तिा ई-मेलद्वारे ही मांडता येतील.
(ब) नागवरकांच्या सनदे चा आढािा/ससहािलोकन
या नागवरकांच्या सनदे च्या उपयुक्ततेबाबत तिा पवरणामकारकतेचा आढािा अल्पसंख्यांक विकास विभागाकडू न
दरििी घेण्यात येईल ि त्यात आिश्कतेनुसार बदल करण्यात येतील.
(क) जनसामान्यांकडू न सूचना
ही नागवरकांची सनद सिूसामान्य नागवरकांच्या छाननीसाठी नेहमीच खुली असले ि सन्माननीय नागवरकांच्या
बहु मूल्य सूचनांचा गांभीयापूिक
ू विचार करुन त्यात िेळोिेळी सुधारणा घडिून आणता येतील. अल्पसंख्यांक
विकास विभागाच्या अवधनस्त येणाऱया सेिा उपभोगणाऱया नागवरकांना आपले हक्क मांडण्यासाठी सनद नेहमीच
सहकायू करे ल.
6.

नागवरकांच्या सनदे ची अंमलबजािणी
अल्पसंख्यांक विकास विभाग नागवरकांच्या या सनदे ची अंमलबजािणी करण्यास कवटबध्द आहे . अल्पसंख्याक

विकास विभाग आपल्या अवधपत्याखालील सेिा कतूव्यभािनेने ि कायूतत्परतेने उपलब्ध करुन दे ण्याची हमी दे त आहे . या
सेिा पुरविताना नागवरकांना सौजन्यपूणू िागणूक दे ण्याची जबाबदारी विभागातील प्रत्येक अवधकारी/कमूचाऱयांची राहील.
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पवरवशष्ट्ट - 1
अल्पसंख्यांक विकास विभाग
मंत्री/राज्यमंत्री/ प्रधान सवचि (अ.वि.वि.)
कायासन

वििय

क्रमांक
कायासन

आस्िापना (खुद्द) :-

1.

1) प्रशासकीय विभागाची आस्िापना,2) रजा, प्रवशक्षण 3) गोपनीय अवभलेख, 4) रचना ि कायूपद्धती, 5) गोपनीय शाखा 6)
विभागाच्या वनयंत्रणाखाली क्षेवत्रय कायालयांची स्िापना करणे.
7) अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या आस्िापनेिरील सिू अवधकारी/कमूचारी यांच्या आस्िापनाविियक सिू बाबी.
8) विभागातील ि विभागाच्या अवधपत्याखालील कायालये / विभाग प्रमुखाचे वित्तीय ि प्रशासकीय अवधकार प्रदानाचे
प्रस्ताि तपासून मान्यता दे णे.
9) अल्पसंख्याक विकास विभागातील कोणत्याही कायासनास वििवक्षत िाटप न केलेल्या सेिाविियक बाबी.
10) विभागातील सिू कायासनांकडू न विविध मावसक अहिाल मागविणे.

कायासन

रोख उपशाखा :-

2.

1)रोख शाखा, 2) सेिापुस्तकांच्या सिू नोंदी ि जतन करणे ि 3) लेखा परीक्षा
4) अल्पसंख्याक विकास विभागातील अवधकारी/कमूचारी यांची िेतन दे यके आहरण ि संवितरण.
5) खचाचा ताळमेळ घालणे.
6) विवनयोजन लेख्याबाबतची मावहती तयार करणे.
7) गट-ड कमूचाऱयांच्या भविष्ट्य वनिाह वनधीचे लेखे ठे िणे.
8) लोकलेखा सवमती संबंधीचे कामकाज.
9) प्रलंवबत वनरीक्षण अहिाल / पवरच्छे द.
10) नागरी अहिाल.
11) महसूली जमा अहिाल.

कायासन

समन्िय कक्ष :-

3.

1)नोंदणी शाखा, 2) टपाल आिक/जािक, 3) गृह व्यिस्िापन, 4) अवभलेखांचे जतन, 5) केंद्र शासनाच्या अवत
महत्त्िाच्या व्यक्तींसाठी राजवशष्ट्टाचार दे ण्याबाबतची प्रकरणे, 6) विधानमंडळ कामकाज समन्िय,
7) विधानमंडळ सवमत्या, 8) समन्िय कक्ष
9) शासकीय िाहने ि त्यांचे िाहनचालक.
10) लेखन सामग्रीचा पुरिठा करणे.
11) मा.राज्यपालांना सादर कराियाचा एकवत्रत मावसक अहिाल.
12) विभागातील इतर संवकणू वििय

कायासन

1)महाराष्ट्र राज्य िक्फ मंडळाचे संवनयंत्रण आवण िक्फ अवधवनयम, 1995 मधील तरतूदीनुसार सिू कामकाज

4.

ि न्यालयीन प्रकरणे हाताळणे.
2) महाराष्ट्र राज्य िक्फ न्यायावधकरणाचे प्रशासकीय संवनयंत्रण करणे.
3) राज्यात उदूू घरांची उभारणी ि उदुू घरांचा िापर, दे खभाल ि दु रुस्तीसंदभातील व्यिस्िापन ि सवनयंत्रण.

कायासन

1) राज्यातील अल्पसंख्याकांकडू न चालविण्यात येणाऱया शैक्षवणक संस्िांना धार्ममक/भाविक अल्पसंख्याक

5.

संस्िा म्हणून मान्यता प्रदान करणे.
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2) महाराष्ट्र राज्य हज सवमतीचे शासकीय स्तरािरील संवनयंत्रण आवण समन्ियन.
3) राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शैक्षवणक संस्िा आयोग, राष्ट्रीय धार्ममक ि भाविक
अल्पसंख्याक आयोग, आयुक्त, भािाजात अल्पसंख्याक यांच्या वशफारशींिरील कायूिाही.
4) महाराष्ट्र राज्य उदूू सावहत्य अकादमीचे संवनयंत्रण 5) महाराष्ट्र राज्य पंजाबी सावहत्य अकादमी
कायासन

1) अल्पसंख्याक विद्यािी बहु ल शाळांना शाळांना पायाभूत सुविधांसाठी सहायक अनुदान योजना. 2) उच्च

6.

व्यिसावयक ि इयत्ता 12 िी नंतर वशक्षण घेणा-या सिू अभ्यासक्रमांमधील विद्यार्थ्यांकवरता वशष्ट्यिृत्ती योजना 3)
डॉ. झावकर हु सेन मदरसा आधुवनकीकरण योजना. 4) केंद्र पुरस्कृत वशष्ट्यिृत्ती योजना (समन्िय) (अ) गुणित्तावन-साधन आधावरत वशष्ट्यिृत्ती योजना, (ब) पोस्ट मॅरीक वशष्ट्यिृत्ती योजना, (क) वप्र-मॅरीक वशष्ट्यिृत्ती योजना.
[या केंद्र पुरस्कृत योजनांची अंमलबजािणी उच्च ि तंत्र वशक्षण (योजना अ ि ब बाबतीत) तसेच, शालेय
वशक्षण विभाग (योजना क बाबतीत) यांच्याकडू न आवण त्यांच्या अवधनस्त असलेल्या नोडल अवधकाऱयांकडू न
करण्यात येते.]

कायासन

अिूसंकल्प विियक बाबी:-

7.

1)अिूसंकल्प शाखा,2) अिूसंकल्पीय अंदाज (सुधावरत अिूसंकल्पासह) ि त्या अनुिंवगक इतर सिू बाबींचे
समन्िय.3) कायूक्रम अंदाजपत्रक तयार करणे 4) वित्त मंत्रयांचे भािण
योजना :1. केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री जन विकास कायूक्रम (PMJVK) (पूिीची MsDP)
2. रे हमान अभ्यास गट

कायासन

1) मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्मिक विकास महामंडळ, 2) 42 शासकीय औद्योवगक प्रवशक्षण संस्िांमध्ये

8.

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी दु सरी/ वतसरी पाळी सुरू करणे , 3) 15 शासकीय तंत्रवनकेतनांमध्ये अल्पसंख्याक
विद्यार्थ्यांसाठी दु सरी पाळी सुरू करणे , 4) अल्पसंख्याक समाजातील मुलींसाठी िसवतगृहे योजना राबविणे , 5)
अल्पसंख्याकांसाठी निीन औद्योवगक प्रवशक्षण संस्िा उभारणे , 6) अल्पसंख्याकांसाठी निीन तं त्रवनकेतन संस्िा
उभारणे

कायासन

1)पंतप्रधान निीन 15 कलमी कायूक्रम राबविणे 2) मवहला बचत गट वनर्ममतीची योजना मवहला आर्मिक विकास

9.

महामंडळामाफूत राबविणे 3)स्पधा पवरक्षा पूिू प्रवशक्षण योजना (S.I.A.C.माफूत), केंद्रीय लोकसेिा आयोगाच्या
पवरक्षेकवरता पूिू प्रवशक्षण योजना (यशदामाफूत), 4)पोवलस भरती पूिू प्रवशक्षण, 5)मराठी भािा फौंडे शन िगू
6)महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग 7)पंतप्रधान निीन 15 कलमी

कायूक्रम अंमलबजािणी संदभात

राज्यस्तरीय संवनयंत्रण सवमती ि वजल्हा अल्पसंख्याक विकास संवनयंत्रण सवमती (८) अल्पसंख्याक बहु ल
क्षेत्रासाठी नागरी क्षेत्रात मुलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी नागरी क्षेत्र विकास कायूक्रमांतगूत
सहाय्यक अनु दान िाटप करणे (9) अल्पसंख्याक बहु ल क्षेत्रासाठी ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत ग्रामीण सुविधा
उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी ग्रामीण क्षेत्र विकास कायूक्रमांतगूत सहाय्यक अनु दान िाटप करणे (10) मौलाना
आझाद मोफत वशकिणी संबध्द योजना. (11) अल्पसंख्याक समाजातील लोकांसाठी हे ल्प लाईन सुविधा
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगामाफूत उपलब्ध करुन दे णे.
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पवरवशष्ट्ट-2
कायूपूतीचे िेळापत्रक
कायासन

विभागाकडू न /

आिश्यक कागदपत्रांची पूतूता

सेिा पुरविणारी अवधकारी

सेिा विहीत कालािधीत

क्रमांक

कायालयाकडू न

केल्यानंतर वकती कालािधीत सेिा

/

पुरविली न गेल्यास

पुरविली जाणारी

पुरविली जाते

कमूचारी(अंमलबजािणी

ज्यांच्याकडे तक्रार

यंत्रणा)

करता येईल तो

सेिा

अवधकारी ि त्याचा
दू रध्िनी क्रमांक
1
का-1

2

3

1)प्रशासकीय

महाराष्ट्र

विभागाची (खुद्द)

विवनयम

आस्िापना,

4

शासकीय

अ) कक्ष अवधकारी

उप सवचि

(कायासन-1)

दालन क्र. 714 (विस्तार)

पाडण्यास होणाऱया विलंबास प्रवतबंध

दालन क्र.701 (विस्तार),

7 िा मजला, मंत्रालय,

2) विभागातील

अवधवनयम ,2005 मधील प्रकरण क्र.3

दू .क्र. 022-22830626

मुंबई

कमूचाऱयांची रजा,

च्या

दू .क्र. 022-22830908

प्रवशक्षण,

अनुसरुन,

विस्तार 022-2279-

3) गोपवनय

अ) तात्काळ नस्ती शक्यतो त्याच वदिशी

अवभलेख,

सकिा दु सऱया वदिशी आवण तातडीच्या

4) रचना ि

स्िरुपाची नस्ती शक्यतो 4 वदिसात

कायूपध्दती,

वनकाली काढण्यात येईल.

5) गोपवनय शाखा, ि

ब) अन्य विभागाशी संबंवधत नसलेल्या

6) विभागाच्या

नस्तीिर 45 वदिसांच्या आत ि दु सऱया

वनयंत्रणाखाली

विभागाची बाब अंतभूूत असलेल्या ि त्या

क्षेवत्रय कायालयांची

विभागाचे अवभप्राय आिश्यक असलेल्या

स्िापना करणे

नस्तीिर 3 मवहन्यांच्या आत वनणूय

ि

कलम

शासकीय

कमूचाऱयांचे

5

कतूव्ये

10(1)मधील

पार

तरतूदीस

घेऊन योग्य कायूिाही करण्यात येईल.
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4025

ब) अिर सवचि
(कायासन-1)
दालन क्र. 714 (विस्तार),
दू .क्र.022-22832237

कायासन

विभागाकडू न /

आिश्यक कागदपत्रांची पूतूता केल्यानंतर

सेिा पुरविणारी अवधकारी

सेिा विहीत

क्रमांक

कायालयाकडू न पुरविली

वकती कालािधीत सेिा पुरविली जाते

/ कमूचारी(अंमलबजािणी

कालािधीत पुरविली

यंत्रणा)

न गेल्यास

जाणारी सेिा

ज्यांच्याकडे तक्रार
करता येईल तो
अवधकारी ि त्याचा
दू रध्िनी क्रमांक
1
का-2

का-3

2

3

4

5

1)रोख शाखा,

महाराष्ट्र शासकीय कमूचाऱयांचे बदल्याचे

अ) कक्ष अवधकारी

उप सवचि

2) सेिापुस्तकांच्या सिू नोंदी ि

विवनयम ि शासकीय कतूव्ये पार पाडण्यास

(कायासन-2)

दालन क्र.

जतन करणे

होणाऱया

दालन क्र. 701 (विस्तार),

714(विस्तार)

3) लेखा परीक्षा

2005मधील प्रकरण क्र. 3 च्या कलम 10(1)

दू रध्िनी क्र. 022-

7 िा मजला,

4) अवधकारी/कमूचारी यांची

मधील तरतूदीस अनुसरुन, तात्काळ नस्ती

22830626

मंत्रालय, मुंबई

िेतन दे यके, दे यकांचे आहरण

शक्यतो त्याच वदिशी सकिा दु सऱया वदिशी

विस्तार 022-2279-

दू .क्र. 022-

ि संवितरण

आवण तातडीच्या स्िरुपाची नस्ती शक्यतो 4

4025

22830908

5)अल्पसंख्यांक विकास

वदिसात वनकाली काढण्यात येईल. अन्य

विभाग (खुद्द) अिूसंकल्प

विभागाशी संबंवधत नसलेल्या नस्तीिर 45

ब) अिर सवचि

वदिसांच्या आत ि दु सऱया विभागाची बाब

(कायासन-2)

अंतभूूत असलेल्या ि त्या विभागाचे अवभप्राय

दालन क्र. 714 (विस्तार),

आिश्यक असलेल्या नस्तीिर 3 मवहन्यांच्या

दू .क्र.022-22832237

1)नोंदणी शाखा

विलंबास

प्रवतबंध

अवधवनयम,

अ) कक्ष अवधकारी,

सह सवचि

(कायासन-3)

(कायासन-3)

दालन क्र.701 (विस्तार),

दालन क्र. 715

4) अवभलेखांचे जतन

दू रध्िनी क्र. 022-

(विस्तार)

5)केंद्र शासनाच्या अवत

22830626

7 िा मजला,

महत्िाच्या व्यक्तींसाठी

विस्तार-022-22025408

मंत्रालय, मुंबई

2) टपाल आिक/जािक,
3) गृह व्यिस्िापन,

आत वनणूय घेऊन योग्य कायूिाही करण्यात
येईल.

राजवशष्ट्टाचार दे ण्याबाबतची

दू .क्र. 022-

प्रकरणे,

22830031

6) विधानमंडळ कामकाज

ब) अिर सवचि

समन्िय,

(कायासन-3)

7)विधानमंडळ सवमत्या,

दालन क्र. 715 (विस्तार),

8)समन्िय कक्ष,

दू .क्र. 022-22027508

9) संकीणू, बैठका इ.

c:\users\mantralaya\downloads\stmt 04.12.2018.docx

कायासन

सेिांचा तपवशल

क्रमांक

सेिा पुरविणारी

सेिा पुरविण्याची

सेिा विहीत कालािधीत

अवधकारी /

विवहत मुदत

पुरविली न गेल्यास ज्यांच्याकडे

कमूचारी(अंमलबजािणी

तक्रार करता येईल तो

यंत्रणा)

अवधकारी ि त्याचा दू रध्िनी
क्रमांक

1

2

4

िक्फ मालमत्तेचे संरक्षण करणे

महाराष्ट्र राज्य िक्फ

िक्फ मालमत्तेचा विकास करणे

मंडळ, औरं गाबाद

िक्फ
का-4

3

संस्िांच्या

सवमत्यांचे

तंटे

व्यिस्िापन
सोडविणे

ि

त्यािर वनयंत्रण ठे िणे
िक्फ संस्िांची ि त्या संस्िांच्या
संपत्तीची िक्फ म्हणून नोंदणी

िक्फ

मुख्य

अवधवनयम,

महाराष्ट्र राज्य िक्फ मंडळ,

1995

पनचक्की, औरं गाबाद

मधील

कायूकारी

क्रमांक

अवधकारी,

तरतुदीनुसार

दू रध्िनी

:

(0240)

कराियाची

2402366

अधून्यावयक

ई-मेल-

स्िरुपाची कामे

ceomsbw@gmail.com

असल्याने

करणे

कालािधी

िक्फ संस्िा/संपत्ती बाबतच्या

वनवश्चत

तक्रारींचे वनिारण करणे

कायासन

5

करणे

शक्य नाही.

सेिांचा तपवशल

क्रमांक

सेिा पुरविणारी

सेिा पुरविण्याची विवहत

सेिा विहीत कालािधीत

अवधकारी / कमूचारी

मुदत

पुरविली न गेल्यास

(अंमलबजािणी

ज्यांच्याकडे तक्रार करता

यंत्रणा)

येईल तो अवधकारी ि
त्याचा दू रध्िनी क्रमांक

1

2
अल्पसंख्याक

3

शैक्षवणक

संस्िांना

4

5

सक्षम प्रावधकारी तिा

पवरपूणू अजू

प्रधान सवचि, अल्पसंख्याक

धार्ममक/ भाविक अल्पसंख्याक दजा

सह

सवचि,

90 वदिस

विकास विभाग, मंत्रालय

प्रदान करणे.

अल्पसंख्याक

विकास

मुंबई.

विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
दु रध्िनीका-5

(022)

दु रध्िनी- (022) 22025264

22830031
महाराष्ट्र राज्य हज सवमती:अ)

हज

यात्रेसाठी

जािू

इस्च्छणाऱयांना हज यात्रेचे फॉमू

कक्ष अवधकारी,

केंद्रीय हज सवमतीकडू न हज

कायूकारी अवधकारी,

महाराष्ट्र राज्य हज

यात्रेसाठी

महाराष्ट्र राज्य हज सवमती,

सवमती, मुंबई

येणाऱया

वितवरत करणे, फॉमू स्िीकारणे,

घोवित
Haj

करण्यात

Action

Plan

मुंबई.

मधील िेळापत्रकानुसार.

संगणकामध्ये नोंद करणे, ड्रॉद्वारे

दु रध्िनी-(022) 22830031

हज यात्रेकरुची वनिड करणे.
ब) हज यात्रेस गेलेल्या यात्रेकरुंच्या

कक्ष अवधकारी,

केंद्रीय हज सवमतीकडू न हज

कायूकारी अवधकारी,

मदतीसाठी खादीमुल हु ज्जाजच्या

महाराष्ट्र राज्य हज

यात्रेसाठी

महाराष्ट्र राज्य हज सवमती,

प्रवतवनयुक्तीची

सवमती, मुंबई

येणाऱया

केंद्रशासनास

वशफारस करणे.
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घोवित
Haj

करण्यात

Action

मधील िेळापत्रकानुसार.

Plan

मुंबई.
दु रध्िनी-(022) 22830031

कायासन

विभागाकडू न /

आिश्यक कागदपत्रांची पूतूता

सेिा पुरविणारे अवधकारी

सेिा विहीत कालािधीत

क्रमांक

कायालयाकडू न

केल्यानंतर वकती कालािधीत सेिा

/ कमूचारी

पुरविली न गेल्यास

पुरविली जाणारी

पुरविली जाते

(अंमलबजािणी यंत्रणा)

ज्यांच्याकडे तक्रार

सेिा

करता येईल तो
अवधकारी ि त्याचा
दू रध्िनी क्रमांक

1

2

3

अल्पसंख्याक

अल्पसंख्यांक

4

विकास

विभागामाफूत

संबंधीत

5
वजल्हयांचे

विद्यािी

बहु ल

इच्छु क शाळांकडू न प्रस्ताि मागविण्यात

शाळांना

पायाभूत

येतात. त्यानुसार विवहत मुदतीत प्रा्त

क्र.708), मंत्रालय, मुंबई

झालेल्या अजाची संबंधीत वजल्हयातील

400032,

वजल्हावधकाऱयांच्या

क्र.022-22025264

सुविधा पुरविणे
का-6

उच्चस्तरीय
छाननी

वजल्हावधकारी

प्रधान सवचि, अल्पसंख्यांक
विकास

अध्यक्षतेखाली

वनिड

करण्यात

विभाग

(विस्तार
दु रध्िनी

सवमतीमाफूत

येते

ि

त्यांच्या

छाननीनंतर पात्र ठरलेल्या शाळांची
यादी

शासनाकडे प्रा्त झाल्यानंतर

अंवतम मंजूरी शासन स्तरािरून देण्यात
येऊन अनुदानाचे िाटप वजल्हावधकारी
कायालयामाफूत वदनांक ३१ माचू पयंत
वितरीत करण्यात येते.
डॉ.

झाकीर

हु सेन

अल्पसंख्यांक

विकास

विभागामाफूत

प्रधान सवचि, अल्पसंख्यांक
विकास विभाग (विस्तार

आधुवनकीकरण

मागविण्यात येतात.

योजना

मुदतीत प्रा्त झालेल्या अजाची संबंधीत

400032, दु रध्िनी

मदरशांच्या

वजल्हयातील

क्र.022-22025264

आधुवनकीकरणासाठी

अध्यक्षतेखाली

सुविधा,

ग्रंिालयासाठी
अनुदान

दे णे

ि

वशक्षकांच्या

त्यानुसार विवहत

क्र.708), मंत्रालय, मुंबई

वजल्हावधकाऱयांच्या
उच्चस्तरीय

वनिड

सवमतीमाफूत छाननी करण्यात येते ि
त्यांच्या छाननीनंतर पात्र ठरलेल्या
मदरसांची यादी
झाल्यानंतर

शासनाकडे प्रा्त

अंवतम

मंजूरी

शासन

स्तरािरून दे ण्यात येऊन अनुदानाचे

मानधनासाठी
अनुदान

प्रस्ताि

वजल्हावधकारी

इच्छु क

पायाभूत

मदरसांकडू न

संबंधीत वजल्हयांचे

मदरसा

िाटप वजल्हावधकारी कायालयामाफूत

दे ण्याची

वदनांक ३१ माचू पयंत वितरीत करण्यात

योजना

येते.

उच्च व्यािसायीक ि

अमलबजािणी

विवहत

तांवत्रक वशक्षण :- सचालक,

प्रधान सवचि, अल्पसंख्यांक

इयत्ता १२ िी नंतर

मुदतीत प्रा्त झालेल्या अजांची छाननी

तंत्र वशक्षण संचालनालय,

विकास विभाग (विस्तार

सिू अभ्यासक्रमामध्ये

केल्यानंतर

महाराष्ट्र

क्र.708), मंत्रालय, मुंबई

वशक्षण

घेणाऱया

यंत्रणेकडू न
अल्पसंख्यांक

विकास

राज्य,

3,

विभागाकडे वनधीची मागणी करण्यात

महापावलका मागू, पत्र पेटी

400032, दु रध्िनी

अल्पसंख्यांक

येते.

क्रमांक

क्र.022-22025264

विद्यार्थ्यांना वशष्ट्यिृत्ती

अमलबजािणी यंत्रणेकडे वनधी वितरीत

मुंबई.400001

करण्यात

क्रमांक- ०२२-२2617969/

त्यानंतर

अमलबजािणी

विभागाकडू न

आल्यानंतर
यंत्रणामाफूत

सदर
पात्र

विद्यार्थ्यांच्या बक खात्यामध्ये वनधी जमा
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022-30233486
िेबसाईट

1967,
दु रध्िनी

केला जातो.

www.dtemaharashtra.go
v.in
िैद्यकीय वशक्षण :संचालक, िैद्यकीय वशक्षण
आवण

संशोधन

संचालनालय,
राज्य,

महाराष्ट्र

4

िा

मजला

शासकीय दं त महाविद्यालय
ि रुग्णालय इमारत , सेंट
जॉजेस रुग्णालय आिार,
पी.डीमेलो

रोड,

फोटू ,

मुंबई-400001
दु .क्र.०२२- २२६२०३६१/६५
िेबसाईट
www.dmer.org
12 िी नंतरचे वशक्षण :संचालक,

वशक्षण

संचालनालय (उच्च वशक्षण),
महाराष्ट्र

राज्य

इमारत,

पुणे-411

मध्यिती
001

दु .क्र.020-26126939
िेबसाईट
www.dhepune.gov.in
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कायासन

विभागाकडू न /

आिश्यक कागदपत्रांची पूतूता

सेिा पुरविणारी अवधकारी /

सेिा विहीत कालािधीत

क्रमांक

कायालयाकडू न

केल्यानंतर वकती कालािधीत

कमूचारी(अंमलबजािणी

पुरविली न गेल्यास

पुरविली जाणारी

सेिा पुरविली जाते

यंत्रणा)

ज्यांच्याकडे तक्रार

सेिा

करता येईल तो
अवधकारी ि त्याचा
दू रध्िनी क्रमांक

1

2

3

का-7

अिूसंकल्प शाखा.

4

-

5

कक्ष अवधकारी का-7 /(701)

मा.प्रधान सवचि.

22830626

(अल्पसंख्यांक
विभाग)

विकस

(विस्तार-708)

22025264
अिर सवचि (अिूसंकल्प
शाखा)
केंद्र
प्रधानमंत्री
विकास
(PMJVK)

पुरस्कृत
जन
कायूक्रम

प्रस्तूत कायूक्रम केंद्र पुरस्कृत

कक्ष अवधकारी का-7 (701)

मा.प्रधान सवचि.

असून

22830626

(अल्पसंख्यांक

संबंवधत वजल्हावधकारी :

विभाग)

मुंबई उपनगर-022-26514742

22025264

राज्य

राबविण्यात

शासनामाफूत
येतो.

कायूक्रमाचे

उवद्दष्ट्ट

अल्पसंख्याक
लोकांचा
सुधारणे

सदर

समाजातील

राहणीमान,
असा

हे

असून,

दजा
सदर

कायूक्रमा अंतगूत राज्यातील 24
वजल्यामध्ये राज्य शासनामाफूत
राबविण्यात येतो. राज्यातील
(PMJVK) संबंवधत 24 वजल्हे ि
केंद्र

शासन

यामध्ये

अल्पसंख्याक विकास विभाग हा
या कायूक्रमाचे समन्िय करतो.

मुंबई शहर-022-22662440
परभणी 02452-223555
लातूर

- 02382-224001

उस्मानाबाद-02472-224501

नांदेड-02462-237101
सहगोली - 02456-221701
जालना - 02482-224700
औरं गाबाद-0240-2331200
चंद्रपुर-07172-255300
रत्नावगरी-02352-222301
नावशक-0253-2578500
नंदुरबार-02564-221001
धुळे-02562-288701
जळगांि-0257-2220400
नागपूर-0712-2564973
यितमाळ-07232-242501
बुलडाणा-07262-232407
अहमदनगर-0241-2345001

अकोला-0724-2424442
िावशम-07252-233400
अमरािती-0721-2662522
सांगली-0233-2373001
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अिर

विकस

(विस्तार-708)
सवचि

(विस्तार-715)

का-

केंद्र

पुरस्कृत

प्रस्तूत

कायूक्रम

केंद्र

राज्य व्यिस्िापन कक्ष,

मा.प्रधान सवचि.

प्रधानमंत्री आिास

शासनामाफूत राबविण्यात येत

ग्रावमण गृहवनमाण वसडको

(अल्पसंख्यांक

योजना (ग्रावमण) .

असून कायूक्रमांतगूत उद्दीष्ट्टे, वह

भिन, (दवक्षण कक्ष) 5 मजला,

विभाग)

राज्य

वसवबडी बेलापूर.

22025264

शासनाच्या

संबंवधत

विकस

(विस्तार-708)

प्रशाकीय विभागास िेट दे ण्यात

मा.प्रधान सवचि. (ग्राम

येतात. अल्पसंख्यांक विकास

विकास

विभाग हा कायूक्रमांचे समन्िय

विभाग)22060446

करतो.

अिर सवचि, अिूसंकल्प
शाखा( विस्तार-715)
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कायासन

सेिांचा तपवशल

क्रमांक

सेिा पुरविणारी अवधकारी /

सेिा पुरविण्याची

सेिा विहीत कालािधीत

कमूचारी(अंमलबजािणी

विवहत मुदत

पुरविली न गेल्यास

यंत्रणा)

ज्यांच्याकडे तक्रार करता
येईल तो अवधकारी ि त्याचा
दू रध्िनी क्रमांक

1
का-8

2

3

4

5

मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्मिक
विकास महामंडळाच्या योजना:कजू प्रकरणे (िेट कजू योजना, मुदत कजू
योजना,शैक्षवणक कजू योजना, सूक्ष्म पत
पुरिठा योजना इ.)
1) कजू प्रकरणे स्स्िकारणे
2) कजू प्रकरणांची छाननी

वजल्हा व्यिस्िापक, मौलाना

पवरपूणू अजू त्याच

व्यिस्िापकीय संचालक,

आझाद अ. आ. वि. महामंडळ

वदिशी

मौलाना आझाद अ. आ. वि.

वजल्हा व्यिस्िापक, मौलाना

30 वदिस

महामंडळ, मुंबई

आझाद अ. आ. वि. महामंडळ
3) छाननी केलेले अजू मुख्यालयास

वजल्हा व्यिस्िापक, मौलाना

मुख्यालयातून मागणी

पाठविणे

आझाद अ. आ. वि. महामंडळ

केल्यािर

4) कजू मंजूरी पत्र पाठविणे

वजल्हा व्यिस्िापक, मौलाना

कजू मंजूर झाल्यानंतर

आझाद अ. आ. वि. महामंडळ

15 वदिस

42 शासकीय औद्योवगक प्रवशक्षण

प्राचायू, संबंवधत शासकीय

प्रिेशाच्या

संचालक, व्यिसाय वशक्षण ि

संस्िांमध्ये अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी

औद्योवगक प्रवशक्षण संस्िा

िेळापत्रकानुसार

प्रवशक्षण संचालनालय, मुंबई

15 शासकीय तंत्रवनकेतनांमध्ये

प्राचायू, संबंवधत शासकीय

प्रिेशाच्या

संचालक, तंत्रवशक्षण

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी दु सरी पाळी

तंत्रवनकेतन

िेळापत्रकानुसार

संचालनालय, मुंबई

अल्पसंख्याक समाजातील मुलींसाठी

बांधकामाबाबत- संबंवधत

प्रिेशाच्या

संबंवधत वजल्याचे

िसवतगृहे योजना राबविणे

वजल्याचे कायूकारी अवभयंता

िेळापत्रकानुसार

वजल्हावधकारी

(अल्पसंख्याक विकास विभागाचा शासन

व्यिस्िापनाबाबत -प्राचायू/

वनणूय

संचालक, संबंवधत िसवतगृहे

दु सरी/ वतसरी पाळी सुरू करणे
(उच्च ि तंत्र वशक्षण विभागाचा शासन
वनणूय
वद.29 ऑगस्ट, 2009)

सुरू करणे
(उच्च ि तंत्रवशक्षण विभागाचा शासन वनणूय
वद.13 स्टें बर, 2011, वद.19 जुलै, 2012
ि वद.8 जुलै, 2014)

वद.2 माचू, 2010 ि वद.21 जून, 2013)
निीन औद्योवगक प्रवशक्षण संस्िा उभारणे

संबंवधत कायूकारी अवभयंता

(शासन वनणूय वद.2 फेब्रुिारी, 2010)
निीन तंत्रवनकेतन संस्िा उभारणे

संचालक, व्यिसाय वशक्षण ि
प्रवशक्षण संचालनालय, मुंबई

संबंवधत कायूकारी अवभयंता

(शासन वनणूय वद.6 जून, 2015)
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संचालक, तंत्रवशक्षण
संचालनालय, मुंबई

का.

विभागाकडू न/का

आिश्यक कागदपत्रांची पूतूता केल्यानंतर

सेिा पुरविणारे अवधकारी/कमूचारी, अंमलबजािणी

सेिा विवहत

क्र.

यालयाकडू न

वकती कालािधीत सेिा पुरविली जाते

यंत्रणा

कालािधीत पुरविली

पुरविली जाणारी

न गेल्यास

सेिा

ज्यांच्याकडे तक्रार
करता येईल तो
अवधकारी ि त्याचा
दू रध्िनी क्र.

का-

पंतप्रधान निीन 15

प्रस्तूत

9

कलमी

राबविण्यात

(केंद्र

कायूक्रम
शासन

पुरस्कृत कायूक्रम)

उवद्दष्ट्टे,

कायूक्रम
येत

केंद्र

शासनामाफूत

असून

कायूक्रमांतगूत

संबंवधत वजल्हावधकारी/मुख्य कायूकारी अवधकारी,

संबंवधत

वजल्हा पवरिद

सवचिांचे

ही राज्य शासनाच्या संबंवधत

विभागंच्या
दू रध्िनी

क्रमांक

प्रशासकीय विभागास िेट दे ण्यात येतात.

1)022-22027050-

अल्पसंख्याक विकास विभाग हा कायूक्रमाचे

प्रधान सवचि, मवहला

समन्िय करतो.
कायूक्रमांतगूत

ि बालविकास विभाग
संबंवधत विभाग

वजल्हा

वजल्हावधकारी

योजना

मुख्य
कायूकारी
अवधकारी

1)

एकात्मीकृत

मवहला ि

मुंबई शहर

2662440

-

बालविकास

बालविकास

मुंबई उपनगर

26514742

-

सेिांची समन्याय

विभाग

ठाणे

25344041

25332796

शालेय वशक्षण

रायगड

02141-222001

222024

विभाग

रत्नावगरी

02352-222301

222386

शालेय वशक्षण

ससधुदूगू

02362-228844

228807

विभाग

नावशक

0253-2575500

2596957

शालेय वशक्षण

धुळे

02562-288701

237701

विभाग

जळगािं

0257-2220400

2223114

शालेय वशक्षण

नंदुरबार

02564-221001

210221

विभाग ि उच्च

अहमदनगर

0241-2345001

2355219

ि तंत्र वशक्षण

पुणे

020-26114949

26134313

विभाग

सोलापूर

0217-2731000

2625500

मौलाना

सातारा

02162-232750

230688

आझाद वशक्षण

सांगली

0233-2273001

237008

प्रवतष्ट्ठान

कोल्हापूर

0231-2654811

2655598

ग्रामविकास

नागपूर

0712-2564973

2561461

वशक्षण

विभाग ि

भंडारा

07184-254777

252331

प्रवतष्ट्ठानामाफूत

नगरविकास

िधा

07152-240102

240231

पायाभूत

विभाग

चंद्रपूर

07172-255300

256401

उच्च ि तंत्र

गडवचरोली

07132-222001

222304

वशक्षण विभाग

गोंवदया

07182-236149

221855

राष्ट्रीय

अमरािती

0721-2662522

2662926

स्ियंरोजगार ि

अल्पसंख्याक

अकोला

0724-2424442

2435213

दै वनक रोजंदारी

आर्मिक

यितमाळ

07232-242501

244251

विकास

िावशम

07252-233400

232861

प्रवशक्षणाव्दारे

महामंडळ ि

बुलढाणा

07262-242307

242309

कौशल्याची

मौलाना

औंरंगाबाद

0240-2331200

2331219

दजािाढ

आझाद

जालना

02482-224700

225792

अल्पसंख्याक

परभणी

02452-223555

242900

उपलब्धता
2)

1)

2)

शालेय वशक्षण
प्रिेशासंबंधात

3)

सुधारणा करणे
3) ऊदूू

4)

वशकविण्यासाठी
बृहद्तर साधने

5)

4) मदरसा वशक्षणाचे
आधुवनकीकरण
5) अल्पसंख्याक
समाजातील गुणिंत

6)

विद्यार्थ्यांकरीता
वशष्ट्यिृत्त्या
6) मौलाना आझाद

शैक्षवणक सुविधा

7)

8)

सुधारणे
7) गरीबांसाठी

8) तांवत्रक

9) आर्मिक

9)
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02026330040/42,
संचालक, ICDS
2) 022-22025292प्रधान सवचि, शालेय
वशक्षण विभाग
3) 022-22025292
प्रधान सवचि, शालेय
वशक्षण विभाग
4) 022-22025292प्रधान सवचि शालेय
वशक्षण विभाग
5) 022-22025292
प्रधान सवचि, शालेय
वशक्षण विभाग ि
022-22025301
प्रधान सवचि, उच्च ि
तंत्र वशक्षण
6) 01123583788/23583
789-MAEF (मदत ि
पुनिूसन)
7) 022-22025201प्रधान सवचि
ग्रामविकास ि 02222026419-प्रधान
सवचि नगरविकास
8) 02222025301-प्रधान
सवचि, उच्च ि तंत्र
वशक्षण
9) 02222837509-सह

कायूक्रमाकवरता

आर्मिक

नांदेड

02462-237101

234207

सवचि अल्पसंख्याक

कजाचे पाठबळ

विकास

बीड

02442-222201

222323

विकास

महामंडळ

उस्मानाबाद

02472-224501

222840

10) सिू मंत्रालयीन

सहगोली

02456-221701

221826

विभाग

242970

11) 022-

िाढविणे
10) राज्य आवण

10) संबंवधत

केंवद्रय सेिांसाठी

विभागाचे

लातूर

02382-244001

सेिा भरती

वनयुक्ती

पालघर

02525-253111

11) ग्रामीण

प्रावधकारी

गृहवनमाण

ग्रामविकास विभाग

11) ग्रामाविकास

योजनेत
समन्याय िाटा
12) अल्पसंख्याक

12) 022-

विभाग

22026419- प्र.स.,

12) नगरविकास

नगरविकास विभाग

विभाग

13) 022-

रहात असलेल्या

13) गृह विभाग

झोपडपटटयांच्या

14) गृह विभाग

स्स्ितीत सुधारणा

15) मदत

करणे
13) जातीय घटनांना

22025201- सवचि,

22029959- अपर
मुख्य सवचि, गृह
ि

विभाग

पुनिूसन

14) 022-

विभाग

22029959- अपर

प्रवतबंध

मुख्य सवचि गृह

14) जातीय

विभाग

अपराधांकवरता

15)

खटला

22023039-

15) जातीय दं गलींना

022-

अ.मु.स.,

बळी पडलेल्यांचे

विभाग

पुनिूसन

पुनिूसन)

का-

पोलीस भरती पूिू

अल्पसंख्याक समुदायातील उमेदिारांना

9

प्रवशक्षण कायूक्रम

ििातून 2 मवहन्याचे पोवलस भरती पूिू

सिू वजल्हावधकारी

शासन

म.ि.ि.
(मदत

ि

प्रवशक्षण दे णे.(पोभप्र-2018/प्र.क्र.52/का-9,
वद.01.09.2018)
का-

मराठी भािा

अमराठी शाळे त वशकणाऱया 8 िी 9 िी आवण

संचालक, अल्पसंख्याक ि प्रौढ वशक्षण संचालनालय,

सवचि,

9

फौंडे शन िगू

10 िीच्या अल्पसंख्याक विदयार्थ्यांसाठी

पुणे.

अल्पसंख्याक

योजना

मराठी भािेचे ज्ञान प्रा्त होण्याकरीता मराठी

आयोग, जे.जे. स्कूल

फौंडे शन िगू घेण्यात येतात. सदर योजना

ऑफ आटू सच्या मागे,

संचालक, अल्पसंख्याक ि प्रौढ वशक्षण

मुंबई -1.

संचालनालय, पुणे यांच्यामाफूत राबविण्यात

(022-22650085)

येते ि समन्िय

राज्य

सवचि, महाराष्ट्र राज्य

अल्पसंख्यांक आयोग यांच्यामाफूत करण्यात
येतो
का-

केंवद्रय

9

आयोग

स्पधा

परीक्षा

प्रवशक्षण

योजना

लोकसेिा

अल्पसंख्यांक

महासंचालक, यशदा, पुणे

सवचि,

सेित
े ील प्रमाण उं चािण्यासाठी स्पधा पवरक्षा

(020-25608000)

अल्पसंख्याक

पूिू प्रवशक्षण योजना कायास्न्ित केलेली 2)

संचालक राज्य प्रशासकीय प्रवशक्षण संस्िा, मुंबई

आयोग, जे.जे. स्कूल

आहे . यशदा, पुणे ि संचालक राज्य

-022-22070942

ऑफ आटू सच्या मागे,

प्रशासकीय

उमेदिारांचे

प्रवशक्षण

शासकीय 1)

औंरंगाबाद-0240-2332210

मुंबई -1.

पध्दतीने उमेदिारांना प्रवशक्षण दे ण्यात येते.

नागपूर-0712-2565626

(022-

(शासन

कोल्हापूर-0231-2528351

22650085)

वनणूय

क्र.

संस्िांव्दारे
अविवि

वनिड
2009/

प्र.क्र.234/09/का-9 वद. 20/03/2010)
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राज्य

का-

मौलाना

आझाद

राज्यातील अल्पसंख्याक लोकसमुहातील

कक्ष अवधकारी, अिर सवचि, का.9, अल्पसंख्यांक

उप

9

मोफत वशकिणी ि

उमेदिारांना शासकीय/वनमशासकीय सेित
े

विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 022-22025408

अल्पसंख्याक विकास

संबध्द योजना

रोजगाराच्या पुरेशा संधी उपलब्ध करुन

विभाग,

दे ण्याकवरता

मुंबई-३२.

केंद्रीय

लोकसेिा

आयोग/महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग/बवकग

सवचि,
मंत्रालय,
(022-

228३०९०८)

सेिा, इत्यादी स्पधा पवरक्षांसाठी प्रवशक्षण
तसेच

व्यािसावयक

अभ्यासक्रमांमधील

प्रिेशाकवरता घेण्यात येणा-या सामाईक
प्रिेश परीक्षांच्या पूित
ू यारीसाठी प्रवशक्षण
आवण इयत्ता 10 िी ि 12 िी अनुत्तीणू
अल्पसंख्यांक

उमेदिारांकवरता

विशेि

वशकिणी िगू सुरु करण्यासाठी.(शासन
वनणूय

क्रमांक-राअआ-

2012/108/प्र.क्र.18/का.9,

वदनांक -

25/06/2013) ि शा.वन.वद.27.06.2018
का-

नागरी क्षेत्र विकास

केंद्र

9

कायूक्रम

महाराष्ट्रातील

शासनाने

वनवश्चत

43

केलेल्या

अल्पसंख्याक

बहु ल

अंमलबजािणी यंत्रणा संबंवधत वजल्याचे

उप सवचि (का.-9)

वजल्हावधकारी

अल्पसंख्याक विकास

क्षेत्रासाठी प्राधान्याने तसेच ज्या शहरांच्या

विभाग,

एकूण

मुंबई

लोकसंख्येपैकी अल्पसंख्याकांची

लोकसंख्या वकमान 10% पेक्षा जास्त अशी

क्र.022/

शहरे तिा म.न.पा, न.पा., न.प. यांना

22830908

मंत्रालय,
दू रध्िनी

त्यांच्या कायूक्षेत्रातील अल्पसंख्याक बहु ल
क्षेत्रात

अनुज्ञेय

सुविधांसाठी

मूलभूत

विवहत

नागरी

मयादे त

सोयी
अनुदान

उपलब्ध करुन दे ण्यात येते. शासनाने विवहत
केलेल्या नमून्यात ि विहीत कालमयादे त
संबंवधत

यंत्रणांनी

वजल्हावधकाऱयामाफूत

शासनाकडे अद्ययाित प्रस्ताि सादर करणे
आिश्यक

आहे .(संदभू

शासन

वनणूय

वद.18.06.2015) त्याचबरोबर शासन पूरक
पत्र वद.09.03.2016 नुसार खासदार ि
आमदार यांच्याकडू न शासनाकडे प्रस्ताि
सादर केले जातात.
का-

ग्रामीण क्षेत्र विकास

राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतीच्या एकूण

अंमलबजािणी यंत्रणा संबंवधत वजल्याचे

उप सवचि (का.-9)

9

कायूक्रम

लोकसंख्येपैकी

वजल्हावधकारी

अल्पसंख्याक विकास

अल्पसंख्याकांची

लोकसंख्या वकमान 100 सकिा त्यापेक्षा

विभाग,

जास्त

मुंबई

अशा

ग्रामपंचायतींना

अल्पसंख्याक
अनुज्ञेय

बहु ल

मूलभूत

तिा

पायाभूत सोयी सुविधांसाठी प्रवत ग्रामपंचायत
कमाल रु.10 लाखापयंत अनुदान उपलब्ध
करुन

दे ण्यात

येते

संबंवधत

यंत्रणांनी

शासनाने विवहत केलेल्या कालमयादे त,
विहीत नमुन्यात मुख्य कायूकारी अवधकारी,
वजल्हा पवरिद ि वजल्हावधकारी यांचे माफूत

c:\users\mantralaya\downloads\stmt 04.12.2018.docx

क्र.022/
22830908

मंत्रालय,
दू रध्िनी

शासनाकडे अद्ययाित प्रस्ताि सादर करणे
आिश्यक आहे .. (संदभू शासन वनणूय
वद.22.09.2015) त्याचबरोबर शासन पूरक
पत्र वद.09.03.2016 नुसार खासदार ि
आमदार यांच्याकडू न शासनाकडे प्रस्ताि
सादर केले जातात.
का-

संशोधन प्रवशक्षण ि

या

9

प्रवसध्दी कायूक्रम.

अल्पसंख्याकांच्या विविध समस्या विियक

योजनेंतगूत

बाबींिर

संशोधन

राज्यातील
करण्यात

अंमलबजािणी यंत्रणा सवचि, महाराष्ट्र राज्य

उप सवचि (का.-9)

अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई

अल्पसंख्याक विकास

येिून

विभाग,

उपाययोजना सुचविण्यात येतात. तसेच

मुंबई

अल्पसंख्याकांना समाजाच्या मुख्य प्रिाहात

क्र.022/

आणणे ि त्यांचा सिांगीण विकास घडिून

22830908

मंत्रालय,
दू रध्िनी

आणणे या विियािर राज्य प्रशासनातील
जबाबदार

अवधकारी

ि

कमूचाऱयांमध्ये

जागरुकता वनमाण करण्यासाठी त्यांना
यशदा, पुणे या संस्िेमाफूत प्रवशक्षण दे ण्यात
येते.
राज्यातील

अल्पसंख्याक

सिागीण

विकासासाठी राबवित असलेल्या विविध
कल्याणकारी

योजनांबाबतची

मावहती

राज्यातील जनसामान्यापयंत पोहोचािी या
उद्देशाने या सिू योजनांना महाराष्ट्र राज्य
अल्पसंख्याक आयोगामाफूत दू रदशून ि
राज्यातील सिू भािांमधील प्रमुख िृत्तपत्रे
यांच्या माध्यमातून व्यापक प्रवसध्दी दे ण्यात
येते. (संदभू शासन वनणूय वद.05.02.2009)
का9

हे ल्प लाईन

राज्यातील

अल्पसंख्याकांना

शासनाच्या

अल्पसंख्याक विियक विविध धोरणात्मक

अंमलबजािणी यंत्रणा सवचि, महाराष्ट्र राज्य

उप सवचि (का.-9)

अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई

अल्पसंख्याक विकास

वनणूयाबाबत अिगत करण्याकवरता, त्यांना

विभाग,

दै नंवदन

मुंबई

जीिनात

लागणाऱया

सामोऱया

जाव्या

अडचणींच्या दृस्ष्ट्टने

त्यांच्या

गाऱहाण्यांचे वनराकरण करण्याकवरता तसेच
राज्य

शासन

राज्यातील

अल्पसंख्याकांकवरता राबवित

असलेल्या

विविध विकास योजनांबाबत अचूक मावहती
दे ण्यासाठी ि त्यानुंिगाने त्यांच्या शंकांचे
वनरसन

करण्याकवरता

महाराष्ट्र

राज्य

अल्पसंख्याक आयोगाच्या कायालयात एक
हे ल्पलाईन सुविधा कक्ष स्िापन करण्यात
आला

आहे .

हे ल्पलाईन

क्रमांक

22650025/26 असा आहे . (संदभू शासन
वनणूय वद.05.02.2009)
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क्र.022/
22830908

मंत्रालय,
दू रध्िनी

का-

राज्यातील

अल्पसंख्याक

लोकसमूहातील

9

अल्पसंख्याक

आर्मिक

लोकसमूहातील

विकासाच्या मुख्य प्रिाहात आणण्यासाठी

मवहलांसाठी

अल्पसंख्याक

स्ियंसहाय्यता

विश्चन, वशख, बौद्ध, जैन, पारशी ि ज्यू या

बचतगट

लोकसमूहातील मवहलांचे स्ियंसहाय्यता

सक्षमीकरण
बहु ल

करुन
क्षेत्रांमध्ये

मवहलांचे
त्यांना
मुस्स्लम,

अंमलबजािणी यंत्रणा- महाव्यिस्िापक, मवहला

उप सवचि (का.-9)

आर्मिक विकास महामंडळ मया., गृहवनमाण भिन,

अल्पसंख्याक विकास

(म्हाडा), पोटमाळा, कलानगर, िांद्रे, मुंबई-51

विभाग,

दु रध्िनी क्र.022-26591213/ 26591629 /

मुंबई

26590574

क्र.022/

बचतगट स्िापन करण्यास शासन वनणूय
वद.28.02.2012 अन्िये मान्यता दे ण्यात
आली आहे . या योजनेंतगूत पवहल्या ट््यात
मुंबई महानगरक्षेत्र (मुबई शहर ि उपनगर)
नांदेड, मालेगांि, कारं जा, परभणी, पुणे,
नागपूर, औरं गाबाद, सभिंडी, मुंब्रा-कौसा,
वमरज या 11 शहरामध्ये बचतगट स्िापन
करण्यास परिानगी दे ण्यात आली आहे .
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