डॉ.झाकीर हु सैन मदरसा आधुननकीकरण योजना
योजनेचे मूल्यमापन करण्यास्तव सनमती स्थापन
करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
अल्पसंख्याक नवकास नवभाग
शासन ननणणय क्रमांक:-अनवनव-2017/प्र.क्र.177/का-6
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-400 032
नदनांक: 16 मे,2018
संदभण : शासन ननणणय, अल्पसंख्यांक नवकास नवभाग समक्रमांक नदनांक 22 सप्टें बर, 2017
प्रस्तावना:डॉ.झाकीर हु सैन मदरसा आधुननकीकरण योजनेत आतापयंत नवतरीत करण्यात आलेला ननधी, त्याचे
नजल्हास्तरावरुन झालेले नवननयोजन, ननधीतून ननमाण करण्यात आलेल्या सुनवधा, या योजनेचा मदरसातील
नवद्यार्थ्यांना झालेला लाभ, त्यांची गुणवत्ता वाढ तसेच इयत्ता 10 वी च्या परीक्षेत बसू शकण्याबाबत झालेली प्रगती,
सदर योजना चालू ठे वण्याची आवश्यकता आहे ककवा कसे, योजना चालू ठे वावयाची असल्यास अंमलबजावणीत
आवश्यक असलेल्या सुधारणा इत्यादी मुद्यांच्या अनुषंगाने सवणकष मूल्यमापनासाठी शा.नन. समक्रमांक नदनाक
22/09/2017 अन्वये श्री. सतीश नत्रपाठी, भा.प्र.से. (सेवा ननवृत्त) यांचे अध्यक्षतेखाली सनमती गठीत करण्यात आली
आहे . सदर सनमतीचा कामकाजाचा कालावधी सनमती गठीत केल्याच्या नदनांका पासून सहा मनहने नननित करण्यात
आला आहे . तथानप, सदर मूल्यमापन सनमतीला आपला अहवाल ननधानरत सहा मनहन्यात सादर करणे शक्य होणार
नसल्याने सदर सनमतीच्या कामकाजास मुदत वाढ दे ण्याची नवनंती सनमती अध्यक्षाच्या नदनांक 02/05/2018 च्या
पत्रान्वये करण्यात आली आहे . त्यानुसार सदर सनमतीच्या कामकाजास मुदतवाढ दे ण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या
नवचाराधीन होता.
शासन ननणणय :डॉ. झाकीर हु सैन मदरसा आधुननकीकरण योजनेच्या मूल्यमापनासाठी शा.नन. समक्रमांक नदनाक
22/09/2017 अन्वये श्री. सतीश नत्रपाठी, भा.प्र.से. (सेवा ननवृत्त) यांचे अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या
सनमतीला आपला अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी 30 सप्टें बर, 2018 पयणत मुदतवाढ दे ण्यात येत आहे .
सदर शासन ननणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात
आला असून त्याचा संकेतांक क्र. 201805161530257714 असा आहे . हा आदे श नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांनकत
करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Sandesh
Chhabu Tadvi
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( सं.छ.तडवी )
सहसनचव, महाराष्ट्र शासन
प्रनत,
1. श्री. सतीश नत्रपाठी, भा.प्र.से. (से.नन.)
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2. श्री. ज. मो. अभ्यंकर, (माजी प्रकल्प संचालक, सवण नशक्षा अनभयान)
3. श्री. मफीउल हु सन
ै , भा.व.से. (से.नन.)
4. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सनचव
5. मा. मंत्री, अल्पसंख्याक नवकास यांचे खाजगी सनचव
6. मा.राज्यमंत्री, अल्पसंख्याक नवकास यांचे खाजगी सनचव
7. मा. मुख्य सनचव यांचे वनरष्ट्ठ स्वीय सहायक
8. अपर मुख्य सनचव (सेवा) सामान्य प्रशासन नवभाग
9. सनचव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई
10. नजल्हानधकारी (सवण)
11. अल्पसंख्याक नवकास नवभागातील सवण सहसनचव, उपसनचव, अवर सनचव, कक्ष अनधकारी
12. ननवड नस्ती, कायासन-6
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