राज्यातील अल्पसंख्याक लोकसमूहातील उमेदवारांकररता कायान्ववत करण्यात आलेल्या मौलाना आझाद
मोफत रिकवणी व संबध्द योजनेंतर्गत अल्पसंख्याक रवकास रवभार्, महाराष्ट्र िासन यांच्याकडू न सहायक
अनुदान प्राप्त होण्यासाठी प्ररिक्षण संस्ांनी सादर करावयाच्या अजाचा नमूना
(अजगदार संस्ेच्या प्रारिकृत प्ररतरनिीने भरावयाचा अजग)
प्रपत्र-अ
केंद्रीय लोकसेवा आयोर् / महाराष्ट्र लोकसेवा आयोर् (राजपरत्रत पदे ) / महाराष्ट्र लोकसेवा आयोर्
(अराजपरत्रत पदे ) सपिा परीक्षांच्या पूवत
ग यारीकररता प्ररिक्षण केंद्र म्हणून नोंदणी करण्याकररता करावयाच्या
अजाचा नमूना
(वरील पैकी लार्ू नसलेले खोडावे.)
1) संस्ा / संघटनेच्या मुख्य कायालयाचे
(अ) नाव :(आ) पत्ता :(इ) दू रध्वनी क्रमांक:(ई) फॅक्स क्रमांक :(उ) ई-मेल आय.डी. :2) ज्या कायगरत केंद्रासाठी अजग सादर करण्यात येत आहे, त्या केंद्राचा पत्ता :दू रध्वनी क्रमांक :3) संस्ा / संघटनेचे सवरुप
अ) रवना नफा
आ) वारणन्ज्यक नोंदणीकृत संस्ा ककवा वयास :इ) िमादाय संस्ा :4) संस्ा स्ापनेचा रदनांक :5) संस्ेच्या नोंदणीचा तपिील :- ( लार्ू असलेल्या रठकाणी  अिी खूण करावी)
(i) कंपनी अरिरनयम, 1956
(ii) भारर्दारी संस्ा अरिरनयम,1932



(iii) संस्ा नोंदणी अरिरनयम, 1860
(iv) मुंबई सावगजरनक संस्ा अरिरनयम, 1950


6. नोंदणी क्रमांक व नोंदणी झाल्याचा रदनांक:(सोबत संबंरित कार्दपत्रांची साक्षांरकत प्रत जोडावी)

7.

संस्ेमाफगत प्ररिक्षण दे ण्यात आलेल्या उमेदवारांपैकी मार्ील 3

वर्षात लोकसेवा आयोर् सपिा

परीक्षांमध्ये यिसवी झालेल्या उमेदवारांचा तपिील :वर्षग - 2014, 2015 व 2016
अ.क्र.

नाव

िमग

पत्ता

दू रध्वनी क्रमांक

ई-मेल

ज्या

पदासाठी

रनवड झाली त्या
पदाचे नाव

8. प्ररिक्षण संस्ा / केंद्राचा तपिील :-

अ.क्र

(i)

उद्देि आरण कायगक्रमाचा संरक्षप्त तपिील :-

(ii)

व्यवस्ापन मंडळ/ रनयामक मंडळ इत्यादीची घटना आरण सदसयांचा तपिील -

नाव

(iii)

संस्ेत िारण केलेले पद

पत्ता

संस्ेच्या कायालय पदारिकाऱयांची सव-सवाक्षांरकत छायारचत्रे

व्यवसाय

(iv) संस्ेत कायगरत असलेल्या रवद्यािाखा सदसयांचा तपिीलअ.क्र.

नाव

(v)

अहग ता

अनुभव

रिकरवण्यात येणारा रवर्षय

संस्ेची घटना / संस्ापन समयलेख ( Memorandum of Association) आरण उपरवरि :(सोबत प्रत जोडण्यात यावी)

(vi) सन 2014-15 ते सन 2016-17 या वर्षात संस्ेने प्ररिक्षण क्षेत्रात साध्य केलेल्या उपलब्िींचा
तपिील (वार्षर्षक अहवालाची प्रत जोडण्यात यावी)
(vii) संस्ेचा पॅन/ टॅ न क्रमांक :(viii)

सन 2016-17 या वर्षात आयकर आकारणी बाबतचे आदे ि ककवा दाखल केलेल्या आयकर
रववरणाची प्रत :-

(ix)

सनदी लेखापाल ककवा िासकीय लेखापरीक्षक यांनी प्रमारणत केलेले मार्ील 3 वर्षातील
उत्पन्न व खचाचे रववरण आरण ताळे बंदाची प्रत सोबत जोडावी.

(x)

संस्ेचे बँक खाते क्रमांक :-

(xi)

केंद्र िासनाच्या ककवा अवय राज्याच्या तत्सम योजनेंतर्गत दे ण्यात आलेल्या प्ररिक्षणाचा व
रनकालाचा तपिील :-

प्रपत्र - ब
संस्ेकडे उपलब्ि असलेल्या िैक्षरणक पायाभूत सुरविांचा तपिील
1) प्ररिक्षणासाठी संस्ेकडे उपलब्ि असलेली जार्ा :(अ) वर्ग खोल्यांची संख्या आरण आसन क्षमता
(ब) संस्ा सवत:च्या मालकीच्या इमारतीमध्ये ककवा भाडयाच्या जार्ेमध्ये कायगरत आहे
याबाबतचा तपिील
(क) प्ररिक्षण संस्ेकडे उपलब्ि असलेल्या ग्रं्ालय सुरविेचा तपिील
2) प्ररिक्षणासाठी उपलब्ि सुरविा :(अ) दृक-श्राव्य सािने (Audio-visual aids)
(ब) छायांकन मिीन (photocopiers)
(क) संर्णक (Computers)
(ड) इतर
3) प्रत्येक परीक्षेकररता अजगदार संस्ेकडू न प्रसतारवत िुल्काची एकरत्रत रक्कम
परीक्षा

प्ररिक्षणाचा

प्ररिक्षण दे णे प्रसतारवत

रिकवणी

खचग/िुल्क

कालाविी

असलेल्या

यासह

अल्पसंख्याक

लेखनसारहत्य

उमेदवारांची संख्या

कररता आकारण्यात येणारे

पाठयपुसतके

व

इत्यादी

एकूण प्ररिक्षण िुल्क
(i)

(ii)

(iii)

(iv)
प्ररत
दर

उमेदवार

(v)
एकूण
रक्कम

केंद्रीय नार्री सेवा परीक्षा
राज्य

नार्री

सेवा

परीक्षा

सेवा

परीक्षा

(राजपरत्रत)
राज्य

नार्री

(अराजपरत्रत)

प्ररिक्षण संस्ांच्या रनवडीचे रनकर्ष आरण अटी व िती
1)

संस्ा िासन मावय / नोंदणीकृत असावी,

2)

संस्ेस भरतीपूवग प्ररिक्षणाचा/ िैक्षरणक परीक्षा पूवग तयारीचा रकमान 5 वर्षाचा अनुभव असावा,

3)

संस्ेकडे आवश्यक प्रमाणात पूणगकारलक ककवा अंिकारलक, अनुभवी प्ररिक्षक
आवश्यक ,

वर्ग असणे

4)

प्ररिक्षण अरनवासी सवरुपाचे असेल व राज्यातील मुंबई, ठाणे, अमरावती, नार्पूर, पुणे व नारिक
या िहरांमध्ये उपलब्ि असेल,

5)

प्ररिक्षण संस्ेकडे वर्ग खोल्या, प्ररिक्षण सारहत्य, ग्रं्ालय, रपण्याचे पाणी, सवच्छतार्ृह इत्यादी
सुरविा असणे आवश्यक,

6)

ज्या संस्ाचे

केंद्रीय लोकसेवा आयोर् (युपीएससी) / राज्य लोकसेवा आयोर् (एमपीएससी)

परीक्षा यामध्ये उत्तीणग रवद्यार्थ्यांचे प्रमाण जासत आहे अिा संस्ांना प्रािावय दे ण्यात येईल.
7)

प्रत्येक रनवडलेली संस्ा एका वर्षासाठी रनवडली जाईल. मात्र ज्या संस्ेचा रनकाल 0% लार्ेल,
त्या संस्ेची मावयता पुढे चालू ठे वता येणार नाही.

8)

संबंरित संस्ेने प्ररिक्षणासाठी रनवड झालेल्या उमेदवारांची नावे, पत्ते व त्यांचे फोटो संस्ेच्या
संकेत स्ळावर (वेबसाईट) प्रदर्षित करणे आवश्यक राहील.

9)

िासन रनणगय, अल्पसंख्याक रवकास रवभार्, क्रमांक राअआ 2012/ 108/ प्र.क्र. 18/ का-9,
रदनांक 25 जून, 2013 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रवद्यार्थ्यांची प्ररिक्षण वर्ात 85% उपन्स्ती
तसेच संबंरित परीक्षेसाठी नोंदणी केलेल्या व प्रत्यक्षात परीक्षेस बसलेल्या रवद्यार्थ्यांसाठी
रवरहत टप्प्यात संस्ेस अनुदान उपलब्ि करुन रदले जाईल.

10)

संस्ेने प्रसतारवत केलेल्या प्ररिक्षण िुल्कात सवग रिकवणी खचग व िुल्क यासह पाठयपुसतके व
लेखनसारहत्य यांचा समावेि असेल. याकररता कोणताही अरतररक्त आकार रवद्यार्थ्यांकडू न
वसूल करण्यात येवू नये.
असे प्रमारणत करण्यात येते की, मौलाना आझाद मोफत रिकवणी व संबध्द योजनेंतर्गत
िासनाने रवरहत केलेल्या अटी व िती वाचल्या असून त्या संस्ेस मावय आहेत.
रठकाण :
रदनांक:

(सही )
संस्ेच्या सरचव / अध्यक्षांचे पूणग नाव
संस्ेचे नाव
(कायालय मुद्रा, दू रध्वनी क्र.)

जोडलेल्या कार्दपत्रांचा तपिील
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

राज्यातील अल्पसंख्याक लोकसमूहातील उमेदवारांकररता कायान्ववत करण्यात आलेल्या मौलाना आझाद
मोफत रिकवणी व संबध्द योजनेंतर्गत अल्पसंख्याक रवकास रवभार्, महाराष्ट्र िासन यांच्याकडू न सहायक
अनुदान प्राप्त होण्यासाठी प्ररिक्षण संस्ांनी सादर करावयाच्या अजाचा नमूना
(अजगदार संस्ेच्या प्रारिकृत प्ररतरनिीने भरावयाचा अजग)
प्रपत्र- अ
बँकींर् सेवा सपिा परीक्षांच्या पूवत
ग यारीकररता प्ररिक्षण केंद्र म्हणून नोंदणी करण्याकररता करावयाच्या अजाचा
नमूना
1) संस्ा / संघटनेच्या मुख्य कायालयाचे
(अ) नाव :(आ) पत्ता :(इ) दू रध्वनी क्रमांक :(ई) फॅक्स क्रमांक :(उ) ई-मेल आय.डी. :2) ज्या कायगरत केंद्रासाठी अजग सादर करण्यात येत आहे, त्या केंद्राचा पत्ता :दू रध्वनी क्रमांक:3) संस्ेचे सवरुप
(अ) रवना नफा
(आ)वारणन्ज्यक नोंदणीकृत संस्ा ककवा वयास :(इ) िमादाय संस्ा :4) संस्ा स्ापनेचा रदनांक :5) संस्ेच्या नोंदणीचा तपिील :- ( लार्ू असलेल्या रठकाणी  अिी खूण करावी)
(i) कंपनी अरिरनयम, 1956



(ii) भारर्दारी संस्ा अरिरनयम, 1932
(iii) संस्ा नोंदणी अरिरनयम, 1860
(iv) मुंबई सावगजरनक संस्ा अरिरनयम, 1950
.



6. नोंदणी क्रमांक व नोंदणी झाल्याचा रदनांक:(सोबत संबंरित कार्दपत्रांची साक्षांरकत प्रत जोडावी)
7. संस्ेमाफगत प्ररिक्षण दे ण्यात आलेल्या उमेदवारांपैकी मार्ील 3 वर्षात बँकींर् सेवा सपिा परीक्षांमध्ये
यिसवी झालेल्या उमेदवारांचा तपिील :वर्षग - 2014, 2015 व 2016
अ.क्र.

नाव

िमग

पत्ता

दू रध्वनी क्रमांक

ई-मेल

ज्या

पदासाठी

रनवड झाली त्या
पदाचे नाव

8.प्ररिक्षण संस्ा / केंद्राचा तपिील :(i)

उद्देि आरण कायगक्रमाचा संरक्षप्त तपिील :-

(ii) व्यवस्ापन मंडळ/ रनयामक मंडळ इत्यादीची घटना आरण सदसयांचा तपिील
अ.क्र

नाव

संस्ेत िारण केलेले पद

पत्ता

(iii)संस्ेच्या कायालय पदारिकाऱयांची सव-सवाक्षांरकत छायारचत्रे

व्यवसाय

(iv) संस्ेत कायगरत असलेल्या रवद्यािाखा सदसयांचा तपिील—
अ.क्र.

नाव

अहग ता

अनुभव

रिकरवण्यात येणारा रवर्षय

(v) संस्ेची घटना / संस्ापन समयलेख (Memorandum of Association) आरण उपरवरि :(सोबत प्रत जोडण्यात यावी)
(vi) सन 2014-15 ते सन 2016-17 या वर्षात संस्ेने प्ररिक्षण क्षेत्रात साध्य केलेल्या उपलब्िींचा
तपिील
(वार्षर्षक अहवालाची प्रत जोडण्यात यावी)
(vii)संस्ेचा पॅन/ टॅ न क्रमांक :-

(viii) सन 2016-17 या वर्षात आयकर आकारणीबाबतचे आदे ि आरण दाखल केलेल्या आयकर
रववरणाची प्रत :(ix)सनदी लेखापाल ककवा िासकीय लेखापरीक्षक यांनी प्रमारणत केलेले मार्ील 3 वर्षातील उत्पन्न व
खचाचे रववरण आरण ताळे बंदाची प्रत सोबत जोडावी.
(x) संस्ेचे बँक खाते क्रमांक :(xii) केंद्र िासनाच्या ककवा अवय राज्याच्या योजनेंतर्गत दे ण्यात आलेल्या प्ररिक्षणाचा व रनकालाचा
तपिील :-

प्रपत्र -ब
संस्ेकडे उपलब्ि असलेल्या िैक्षरणक पायाभूत सुरविांचा तपिील
1) प्ररिक्षणासाठी संस्ेकडे उपलब्ि असलेली जार्ा :(अ) वर्ग खोल्यांची संख्या आरण आसन क्षमता
(ब) संस्ा सवत:च्या मालकीच्या इमारतीमध्ये ककवा भाडयाच्या जार्ेमध्ये कायगरत आहे
याबाबतचा तपिील
(क) प्ररिक्षण संस्ेकडे उपलब्ि असलेल्या ग्रं्ालय सुरविेचा तपिील

2) प्ररिक्षणासाठी उपलब्ि सुरविा :(अ) दृक-श्राव्य सािने (Audio-visual aids)
(ब) छायांकन मिीन (photocopiers)
(क) संर्णक (Computers)
(ड) इतर (लार्ू असल्यानुसार)
3) बँकींर् सेवा सपिा परीक्षेच्या प्ररिक्षणाकररता अजगदार संस्ेकडू न प्रसतारवत िुल्काची एकरत्रत
रक्कम :अ) प्ररिक्षणाचा कालाविी
ब) प्ररिक्षण दे णे प्रसतारवत असलेल्या अल्पसंख्याक उमेदवारांची संख्या
क) रिकवणी खचग/िुल्क यासह पाठयपुसतके व लेखनसारहत्य इत्यादी कररता आकारण्यात
येणारे एकूण प्ररिक्षण िुल्क
प्ररिक्षण संस्ांच्या रनवडीचे रनकर्ष आरण अटी व िती
1)

संस्ा िासन मावय / नोंदणीकृत असावी,

2)

संस्ेस भरतीपूवग प्ररिक्षणाचा/ िैक्षरणक परीक्षा पूवग तयारीचा रकमान 5 वर्षाचा अनुभव असावा,

3)

संस्ेकडे आवश्यक प्रमाणात पूणगकारलक ककवा अंिकारलक, अनुभवी प्ररिक्षक वर्ग असणे
आवश्यक

4)

प्ररिक्षण अरनवासी सवरुपाचे असेल व राज्यातील मुंबई, ठाणे, अमरावती, नार्पूर, पुणे व नारिक
या िहरांमध्ये उपलब्ि असेल,

5)

प्ररिक्षण संस्ेकडे वर्ग खोल्या, प्ररिक्षण सारहत्य, ग्रं्ालय, रपण्याचे पाणी, सवच्छतार्ृह इत्यादी
सुरविा असणे आवश्यक,

6)

ज्या संस्ाचे बँककर् सेवा सपिा
संस्ांना प्रािावय दे ण्यात येईल.

परीक्षांमध्ये यिसवी उमेदवारांचे

प्रमाण जासत

आहे अिा

7) प्रत्येक रनवडलेली संस्ा एका वर्षासाठी रनवडली जाईल. मात्र ज्या संस्ेचा रनकाल 0% लार्ेल,
त्या संस्ेची मावयता पुढे चालू ठे वता येणार नाही.
8) संबंरित संस्ेने प्ररिक्षणासाठी रनवड झालेल्या उमेदवारांची नावे, पत्ते व त्यांचे फोटो संस्ेच्या संकेत
स्ळावर (वेबसाईट) प्रदर्षित करणे आवश्यक राहील.
9) िासन रनणगय, अल्पसंख्याक रवकास रवभार्, क्रमांक राअआ 2012/ 108/ प्र.क्र. 18/ का-9, रदनांक
25 जून, 2013 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रवद्यार्थ्यांची प्ररिक्षण वर्ात 85% उपन्स्ती तसेच
संबंरित परीक्षेसाठी नोंदणी केलेल्या व प्रत्यक्षात परीक्षेस बसलेल्या रवद्यार्थ्यांसाठी रवरहत टप्प्यात
संस्ेस अनुदान उपलब्ि करुन रदले जाईल.
10) संस्ेने प्रसतारवत केलेल्या प्ररिक्षण िुल्कात सवग रिकवणी खचग व िुल्क यासह पाठयपुसतके व
लेखनसारहत्य यांचा समावेि असेल. याकररता कोणताही अरतररक्त आकार रवद्यार्थ्यांकडू न वसूल
करण्यात येवू नये.
असे प्रमारणत करण्यात येते की, मौलाना आझाद मोफत रिकवणी व संबध्द योजनेंतर्गत
िासनाने रवरहत केलेल्या अटी व िती वाचल्या असून त्या संस्ेस मावय आहेत.

रठकाण :
रदनांक:

(सही )
संस्ेच्या सरचव / अध्यक्षांचे पूणग नाव
संस्ेचे नाव
(कायालय मुद्रा, दू रध्वनी क्र.)

जोडलेल्या कार्दपत्रांचा तपिील
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

राज्यातील अल्पसंख्याक लोकसमूहातील उमेदवारांकररता कायान्ववत करण्यात आलेल्या मौलाना आझाद
मोफत रिकवणी व संबध्द योजनेंतर्गत अल्पसंख्याक रवकास रवभार्, महाराष्ट्र िासन यांच्याकडू न सहायक
अनुदान प्राप्त होण्यासाठी प्ररिक्षण संस्ांनी सादर करावयाच्या अजाचा नमूना
(अजगदार संस्ेच्या प्रारिकृत प्ररतरनिीने भरावयाचा अजग)
प्रपत्र-अ
तांरत्रक तसेच व्यवसारयक अभ्यासक्रमातील प्रवेिाकररता घेण्यात येणाऱया सामाईक प्रवेि परीक्षांच्या
पूवत
ग यारीकररता प्ररिक्षण केंद्र म्हणून नोंदणी करण्याकररता करावयाच्या अजाचा नमूना
1) संस्ा / संघटनेच्या मुख्य कायालयाचे
(अ) नाव :(आ) पत्ता :(इ) दू रध्वनी क्रमांक :(ई) फॅक्स क्रमांक :(उ) ई-मेल आय.डी. :2) ज्या कायगरत केंद्रासाठी अजग सादर करण्यात येत आहे, त्या केंद्राचा पत्ता :दू रध्वनी क्रमांक:3) संस्ेचे सवरुप
(अ) रवना नफा
(आ) वारणन्ज्यक नोंदणीकृत संस्ा ककवा वयास :(इ) िमादाय संस्ा :4)

संस्ा स्ापनेचा रदनांक :-

5) संस्ेच्या नोंदणीचा तपिील :- ( लार्ू असलेल्या रठकाणी  अिी खूण करावी)
(i) कंपनी अरिरनयम, 1956



(ii) भारर्दारी संस्ा अरिरनयम, 1932
(iii) संस्ा नोंदणी अरिरनयम, 1860
(iv) मुंबई सावगजरनक संस्ा अरिरनयम, 1950


6) नोंदणी क्रमांक व नोंदणी झाल्याचा रदनांक:(सोबत संबंरित कार्दपत्रांची साक्षांरकत प्रत जोडावी)
7) संस्ेमाफगत प्ररिक्षण दे ण्यात आलेल्या उमेदवारांपैकी मार्ील 3 वर्षात सामाईक प्रवेि परीक्षांमध्ये यिसवी
झालेल्या उमेदवारांचा तपिील :वर्षग - 2014, 2015 व 2016
अ.क्र.

नाव

िमग

पत्ता

दू रध्वनी

ई-मेल

क्रमांक

ज्या

तांरत्रक

/

व्यवसारयक
अभ्यासक्रमाकररता
प्रवेि रमळाला त्या
अभ्यासक्रमाचे नाव

9)प्ररिक्षण संस्ा / केंद्राचा तपिील :(i) उद्देि आरण कायगक्रमाचा संरक्षप्त तपिील :(ii) व्यवस्ापन मंडळ/ रनयामक मंडळ इत्यादीची घटना आरण सदसयांचा तपिील
अ.क्र

नाव

संस्ेत

पत्ता

िारण
केलेले पद

(iii)संस्ेच्या कायालय पदारिकाऱयांची सव-सवाक्षांरकत छायारचत्रे

व्यवसाय

(iv)संस्ेत कायगरत असलेल्या रवद्यािाखा सदसयांचा तपिील—
अ.क्र.

नाव

अहग ता

अनुभव

रिकरवण्यात येणारा रवर्षय

(v)संस्ेची घटना / संस्ापन समयलेख ( Memorandum of Association) आरण उपरवरि :(सोबत प्रत जोडण्यात यावी)
(vi)

सन 2014-15 ते सन 2016-17 या वर्षात संस्ेने प्ररिक्षण क्षेत्रात साध्य केलेल्या उपलब्िींचा
तपिील

(वार्षर्षक अहवालाची प्रत जोडण्यात यावी)

(vii) संस्ेचा पॅन/ टॅ न क्रमांक :(viii)

सन 2016-17 या वर्षात आयकर आकारणी बाबतचे आदे ि ककवा दाखल केलेल्या आयकर
रववरणाची प्रत :-

(ix)सनदी लेखापाल ककवा िासकीय लेखापरीक्षक यांनी प्रमारणत केलेले मार्ील 3 वर्षातील उत्पन्न व
खचाचे रववरण आरण ताळे बंदाची प्रत सोबत जोडावी.
(x)संस्ेचे बँक खाते क्रमांक :(xi) केंद्र िासनाच्या ककवा अवय राज्याच्या तत्सम योजनेंतर्गत दे ण्यात आलेल्या प्ररिक्षणाचा व
रनकालाचा तपिील :-

प्रपत्र-ब
संस्ेकडे उपलब्ि असलेल्या िैक्षरणक पायाभूत सुरविांचा तपिील
1) प्ररिक्षणासाठी संस्ेकडे उपलब्ि असलेली जार्ा :(अ) वर्ग खोल्यांची संख्या आरण आसन क्षमता
(ब) संस्ा सवत:च्या मालकीच्या इमारतीमध्ये ककवा भाडयाच्या जार्ेमध्ये कायगरत आहे
याबाबतचा तपिील
(क) प्ररिक्षण संस्ेकडे उपलब्ि असलेल्या ग्रं्ालय सुरविेचा तपिील
2) प्ररिक्षणासाठी उपलब्ि सुरविा :(अ) दृक-श्राव्य सािने (Audio-visual aids)
(ब) छायांकन मिीन (photocopiers)
(क) संर्णक (Computers)
(ड) इतर (लार्ू असल्यानुसार)
3) सामाईक प्रवेि परीक्षांच्या प्ररिक्षणाकररता प्ररत उमेदवार िुल्काची एकरत्रत रक्कम :अ) प्ररिक्षणाचा कालाविी
ब) प्ररिक्षण दे णे प्रसतारवत असलेल्या अल्पसंख्याक उमेदवारांची संख्या
क) रिकवणी खचग/िुल्क यासह पाठयपुसतके व लेखनसारहत्य इत्यादी कररता आकारण्यात
येणारे एकूण प्ररिक्षण िुल्क
प्ररिक्षण संस्ांच्या रनवडीचे रनकर्ष आरण अटी व िती
1)

संस्ा िासन मावय / नोंदणीकृत असावी,

2)

संस्ेस भरतीपूवग प्ररिक्षणाचा/ िैक्षरणक परीक्षा पूवग तयारीचा रकमान 5 वर्षाचा अनुभव असावा,

3)

संस्ेकडे आवश्यक प्रमाणात पूणगकारलक ककवा अंिकारलक, अनुभवी प्ररिक्षक

वर्ग असणे

आवश्यक ,
4)

प्ररिक्षण अरनवासी सवरुपाचे असेल व राज्यातील मुंबई, ठाणे, अमरावती, नार्पूर, पुणे व नारिक
या िहरांमध्ये उपलब्ि असेल,

5)

प्ररिक्षण संस्ेकडे वर्ग खोल्या, प्ररिक्षण सारहत्य, ग्रं्ालय, रपण्याचे पाणी, सवच्छतार्ृह इत्यादी
सुरविा असणे आवश्यक,

6)

ज्या संस्ाचे सामारयक प्रवेि परीक्षेमिून उत्तीणग झालेल्या रवद्यार्थ्यांचे प्रमाण जासत आहे अिा
संस्ांना प्रािावय दे ण्यात येईल.

7)

प्रत्येक रनवडलेली संस्ा एका वर्षासाठी रनवडली जाईल. मात्र ज्या संस्ेचा रनकाल 0% लार्ेल,
त्या संस्ेची मावयता पुढे चालू ठे वता येणार नाही.

8)

संबंरित संस्ेने प्ररिक्षणासाठी रनवड झालेल्या उमेदवारांची नावे, पत्ते व त्यांचे फोटो संस्ेच्या
संकेत स्ळावर (वेबसाईट) प्रदर्षित करणे आवश्यक राहील.

9)

िासन रनणगय, अल्पसंख्याक रवकास रवभार्, क्रमांक राअआ 2012/ 108/ प्र.क्र. 18/ का-9,
रदनांक 25 जून, 2013 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रवद्यार्थ्यांची प्ररिक्षण वर्ात 85% उपन्स्ती
तसेच संबंरित परीक्षेसाठी नोंदणी केलेल्या व प्रत्यक्षात परीक्षेस बसलेल्या रवद्यार्थ्यांसाठी
रवरहत टप्प्यात संस्ेस अनुदान उपलब्ि करुन रदले जाईल.

10)

संस्ेने प्रसतारवत केलेल्या प्ररिक्षण िुल्कात सवग रिकवणी खचग व िुल्क यासह पाठयपुसतके व
लेखनसारहत्य यांचा समावेि असेल. याकररता कोणताही अरतररक्त आकार रवद्यार्थ्यांकडू न
वसूल करण्यात येवू नये.
असे प्रमारणत करण्यात येते की, मौलाना आझाद मोफत रिकवणी व संबध्द योजनेंतर्गत
िासनाने रवरहत केलेल्या अटी व िती वाचल्या असून त्या संस्ेस मावय आहेत.

रठकाण :
रदनांक:

(सही )
संस्ेच्या सरचव / अध्यक्षांचे पूणग नाव
संस्ेचे नाव
(कायालय मुद्रा, दू रध्वनी क्र.)

जोडलेल्या कार्दपत्रांचा तपिील
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

राज्यातील अल्पसंख्याक लोकसमूहातील उमेदवारांकररता कायान्ववत करण्यात आलेल्या मौलाना आझाद
मोफत रिकवणी व संबध्द योजनेंतर्गत अल्पसंख्याक रवकास रवभार्, महाराष्ट्र िासन यांच्याकडू न सहायक
अनुदान प्राप्त होण्यासाठी प्ररिक्षण संस्ांनी सादर करावयाच्या अजाचा नमूना
(अजगदार संस्ेच्या प्रारिकृत प्ररतरनिीने भरावयाचा अजग)
प्रपत्र-अ
माध्यरमक िालांत परीक्षा व उच्च माध्यरमक िालांत परीक्षेमध्ये अनुत्तीणग झालेल्या अल्पसंख्याक रवद्या्ी/
रवद्यार्िंनींसाठी रविेर्ष रिकवणीकररता प्ररिक्षण केंद्र म्हणून नोंदणी करण्याकररता करावयाच्या अजाचा
नमूना
1) संस्ेच्या मुख्य कायालयाचे
(अ) नाव :(आ) पत्ता :(इ) दू रध्वनी क्रमांक :(ई) फॅक्स क्रमांक :(उ) ई-मेल आय.डी. :2) ज्या कायगरत केंद्रासाठी अजग सादर करण्यात येत आहे, त्या केंद्राचा पत्ता :दू रध्वनी क्रमांक:3) संस्ेचे सवरुप
(अ) रवना नफा :(आ) वारणन्ज्यक नोंदणीकृत संस्ा ककवा वयास :(इ) िमादाय संस्ा :4) संस्ा स्ापनेचा रदनांक :5) संस्ेच्या नोंदणीचा तपिील :- ( लार्ू असलेल्या रठकाणी  अिी खूण करावी)
(i) कंपनी अरिरनयम, 1956



(ii) भारर्दारी संस्ा अरिरनयम, 1932
(iii) संस्ा नोंदणी अरिरनयम, 1860
(iv) मुंबई सावगजरनक संस्ा अरिरनयम, 1950


6) नोंदणी क्रमांक व नोंदणी झाल्याचा रदनांक:(सोबत संबंरित कार्दपत्रांची साक्षांरकत प्रत जोडावी)

7) संस्ेमाफगत प्ररिक्षण दे ण्यात आलेल्या इयत्ता 10 वी व 12 वी अनुत्तीणग उमेदवारांपैकी मार्ील 3 वर्षात
उत्तीणग झालेल्या उमेदवारांचा तपिील :वर्षग - 2014, 2015 व 2016
अ.क्र.

नाव

िमग

पत्ता

दू रध्वनी क्रमांक

ई-मेल

8)प्ररिक्षण संस्ा / केंद्राचा तपिील :(i)

उद्देि आरण कायगक्रमाचा संरक्षप्त तपिील :-

(ii)

अ.क्र

व्यवस्ापन मंडळ/ रनयामक मंडळ इत्यादीची घटना आरण सदसयांचा तपिील

नाव

संस्ेत िारण केलेले पत्ता

व्यवसाय

पद

(iii)

संस्ेच्या कायालय पदारिकाऱयांची सव-सवाक्षांरकत छायारचत्रे :-

(iv)संस्ेत कायगरत असलेल्या रवद्यािाखा सदसयांचा तपिील—
अ.क्र.

नाव

अहग ता

अनुभव

रिकरवण्यात येणारा रवर्षय

(v)संस्ेची घटना / संस्ापन समयलेख ( Memorandum of Association) आरण उपरवरि :(सोबत प्रत जोडण्यात यावी)
(vi)

सन 2014-15 ते सन 2016-17 या वर्षात संस्ेने प्ररिक्षण क्षेत्रात साध्य केलेल्या उपलब्िींचा
तपिील (वार्षर्षक अहवालाची प्रत जोडण्यात यावी)

(vii)

संस्ेचा पॅन/ टॅ न क्रमांक :-

(viii)

सन 2016-17 या वर्षात आयकर आकारणी बाबतचे आदे ि ककवा दाखल केलेल्या आयकर
रववरणाची प्रत :-

(ix) सनदी लेखापाल ककवा िासकीय लेखापरीक्षक यांनी प्रमारणत केलेले मार्ील 3 वर्षातील उत्पन्न
व खचाचे रववरण आरण ताळे बंदाची प्रत सोबत जोडावी.
(x) संस्ेचे बँक खाते क्रमांक :-

(xi)

केंद्र िासनाच्या ककवा अवय राज्याच्या तत्सम योजनेंतर्गत दे ण्यात आलेल्या प्ररिक्षणाचा व
रनकालाचा तपिील :-

प्रपत्र - ब
संस्ेकडे उपलब्ि असलेल्या िैक्षरणक पायाभूत सुरविांचा तपिील
1)

प्ररिक्षणासाठी संस्ेकडे उपलब्ि असलेली जार्ा :(अ) वर्ग खोल्यांची संख्या व आसन क्षमता :(ब) संस्ा सवत:च्या मालकीच्या इमारतीमध्ये ककवा भाडयाच्या जार्ेमध्ये कायगरत आहे
याबाबतचा तपिील
(क) प्ररिक्षण संस्ेकडे उपलब्ि असलेल्या ग्रं्ालय सुरविेचा तपिील

2) प्ररिक्षणासाठी उपलब्ि सुरविा :(अ) दृक-श्राव्य सािने (Audio-visual aids)
(ब) छायांकन मिीन (photocopiers)
(क) संर्णक (Computers)
(ड) इतर
3) इयत्ता 10 वी व 12 वी अनुत्तीणग अल्पसंख्याक रवद्या्ी / रवद्यार्िंनींना रिकवणी दे ण्याकररता
अजगदार संस्ेकडू न प्रसतारवत िुल्काची एकरत्रत रक्कम :अ) प्ररिक्षणाचा कालाविी
ब) प्ररिक्षण दे णे प्रसतारवत असलेल्या अल्पसंख्याक रवद्यार्थ्यांची संख्या
क) रिकवणी खचग/िुल्क यासह पाठयपुसतके व लेखनसारहत्य इत्यादी कररता आकारण्यात
येणारे एकूण प्ररिक्षण िुल्क

प्ररिक्षण संस्ांच्या रनवडीचे रनकर्ष आरण अटी व िती
1)

संस्ा िासन मावय / नोंदणीकृत असावी,

2)

संस्ेस भरतीपूवग प्ररिक्षणाचा/ िैक्षरणक परीक्षा पूवग तयारीचा रकमान 5 वर्षाचा अनुभव असावा,

3)

संस्ेकडे आवश्यक प्रमाणात पूणगकारलक ककवा अंिकारलक, अनुभवी प्ररिक्षक

वर्ग असणे

आवश्यक ,
4)

प्ररिक्षण अरनवासी सवरुपाचे असेल व राज्यातील मुंबई, ठाणे, अमरावती, नार्पूर, पुणे व नारिक
या िहरांमध्ये उपलब्ि असेल,

5)

प्ररिक्षण संस्ेकडे वर्ग खोल्या, प्ररिक्षण सारहत्य, ग्रं्ालय, रपण्याचे पाणी, सवच्छतार्ृह इत्यादी
सुरविा असणे आवश्यक,

6)

ज्या संस्ांकडू न इयत्ता 10 वी व 12 वी अनुत्तीणग रवद्यार्थ्यांना रिकवणी दे ण्यात आली आहे, त्या
रवद्यार्थ्यांपैकी उत्तीणग रवद्यार्थ्यांचे प्रमाण जासत आहे अिा संस्ांना प्रािावय दे ण्यात येईल.

7)

प्रत्येक रनवडलेली संस्ा एका वर्षासाठी रनवडली जाईल. मात्र ज्या संस्ेचा रनकाल 0% लार्ेल,
त्या संस्ेची मावयता पुढे चालू ठे वता येणार नाही.

8)

संबंरित संस्ेने प्ररिक्षणासाठी रनवड झालेल्या उमेदवारांची नावे, पत्ते व त्यांचे फोटो संस्ेच्या
संकेत स्ळावर (वेबसाईट) प्रदर्षित करणे आवश्यक राहील.

9)

िासन रनणगय, अल्पसंख्याक रवकास रवभार्, क्रमांक राअआ 2012/ 108/ प्र.क्र. 18/ का-9,
रदनांक 25 जून, 2013 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रवद्यार्थ्यांची प्ररिक्षण वर्ात 85% उपन्स्ती
तसेच संबंरित परीक्षेसाठी नोंदणी केलेल्या व प्रत्यक्षात परीक्षेस बसलेल्या रवद्यार्थ्यांसाठी
रवरहत टप्प्यात संस्ेस अनुदान उपलब्ि करुन रदले जाईल.

10)

संस्ेने प्रसतारवत केलेल्या प्ररिक्षण िुल्कात सवग रिकवणी खचग व िुल्क यासह पाठयपुसतके व
लेखनसारहत्य यांचा समावेि असेल. याकररता कोणताही अरतररक्त आकार रवद्यार्थ्यांकडू न
वसूल करण्यात येवू नये.
असे प्रमारणत करण्यात येते की, मौलाना आझाद मोफत रिकवणी व संबध्द योजनेंतर्गत
िासनाने रवरहत केलेल्या अटी व िती वाचल्या असून त्या संस्ेस मावय आहेत.

रठकाण :
रदनांक:

(सही )
संस्ेच्या सरचव / अध्यक्षांचे पूणग नाव
संस्ेचे नाव
(कायालय मुद्रा, दू रध्वनी क्र.)

जोडलेल्या कार्दपत्रांचा तपिील
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

