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ववत्तीय वववरणपत्र 

अ 
क्र 
 

काययक्रमािे नाुंव 
 

 
 

प्रत्यक्ष रकमा 2019-2020 
Budget Estimate 2019-2020 

अथयसुंकल्प 2020-2021 
Budget Estimate 2020-2021 

महसलू भाुंडवली एकूण महसलू भाुंडवली एकूण 
Revenue Capital Total Revenue Capital Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 सेके्रटरीएट सर्वसाधारण 

सेर्ा (2052) 
अवनर्ायव 
खचव 

5,44,55 ---- 5,44,55 7,07,07 ---- 7,07,07 

कायवक्रमा 
र्रील खचव 

---- ---- ---- 50,00 ---- 50,00 

 
2 
 

राज्यातील 
अल्पसंख्याकांच्या   
सर्ांगीण वर्कासासाठी 
अल्पसंख्याक वर्कास 
वर्भागाकडून 
राबवर्ण्यात येत 
असलेल्या वर्वर्ध 
योजना (2235) 

अवनर्ायव 
खचव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1,48,66 ---- 1,48,66 3,86,91 ---- 3,86,91 

कायवक्रमा 
र्रील खचव 

20,86,793 ---- 20,86,793 56,41,735 ---- 56,41,735 

3 
 

मौलाना आझाद 
अल्पसंख्याक आर्थथक 
वर्कास महामंडळ 
मयावदत / राष्रीय 
अल्पसंख्याक वर्कास र्  
वर्त्त महामंडळ 
(4235) 

अवनर्ायव 
खचव 

---- ---- ---- ---- ---- ---- 

कायवक्रमा 
र्रील खचव 

25,50,00 ---- 25,50,00 25,50,00 ---- 25,50,00 

4 महाराष्र राज्य 
अल्पसंख्याक आयोग  
(2235 A 249) 
(2235 A 258) 

अवनर्ायव 
खचव 

74,47 ---- 74,47 1,34,55 ---- 1,34,55 

कायवक्रमा 
र्रील खचव 

1,28,03 ---- 1,28,03 5,50,00 ---- 5,50,00 

5 महाराष्र राज्य हज 
सवमती                
(2235 A 267) / 
(2235 A 276) 

अवनर्ायव 
खचव 

73,46 ---- 73,46 2,51,16 ---- 2,51,16 

कायवक्रमा 
र्रील खचव 

6,00,00 ---- 6,00,00 12,00,00 ---- 12,00,00 

6 वजल्हा प्रशासन 
(महाराष्रर राज्य र्क्फ 
मंडळ/ न्यायावधकरण)  
(2053-1258) 
(2235 A 741) 

अवनर्ायव 
खचव 

1,12,18 ---- 1,12,18 1,46,15 ---- 1,46,15 

कायवक्रमा 
र्रील खचव 

---- ---- ---- 16,00,00 ---- 16,00,00 

7 संकीणव सर्वसाधारण 
सेर्ा (2075) 

अवनर्ायव 
खचव 

---- ---- ---- 8,25 ---- 8,25 

कायवक्रमा 
र्रील खचव 

---- ---- ---- ---- ---- ---- 

8 कला र् संस्कृती 
(2205) 

अवनर्ायव 
खचव 

4,43 ---- 4,43 33,40 ---- 33,40 

कायवक्रमा 
र्रील खचव 

---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 
 



 
(नऊ) 

Financial Statement 
                                                    (रु. हजारात / Rs. in thousands) 

सधुावरत अुंदाज 2021-2022 
Revised Estimates 2021-2022 

अथयसुंकल्प 2022-2023 
Budget Estimate 2022-2023 

 Name of the Program 

महसलू भाुंडवली एकूण महसलू भाुंडवली एकूण 
Revenue Capital Total Revenue Capital Total 

10 11 12 13 14 15 16 17 

6,53,60 --- 6,53,60 7,54,73 --- 7,54,73 Committed         
(2052) 

Secretariat General Services  

37,50 --- 37,50 1,82,00 --- 1,82,00 Scheme 
2,11,19 --- 2,11,19 3,41,60 --- 3,41,60 Committed (2235) Various schemes being 

implemented by the 
Minorities Development 
Department for the overall 
development of minorities in 
the State. 

7,35,28,50 ---- 7,35,28,50 7,69,08,00 --- 7,69,08,00 Scheme (2235) 

---- ---- ---- ---- ---- ---- Committed Maulana  Azad Financial 
Development Corporation for 
Minorities / National 
Minorities Development and 
Financial Corporation 

1,00,50,00 --- 1,00,50,00 25,50,00 --- 25,50,00 Scheme (4235 0233) 
& (4235 0242) 

1,05,99 --- 1,05,99 1,25,67 --- 1,25,67 Committed (2235 A 
249) 

Maharashtra State Minorities 
Commission          
 1,00,00 --- 1,00,00 4,00,00 --- 4,00,00 Scheme (2235 A 258) 

1,40,81 --- 1,40,81 1,69,08 --- 1,69,08 Committed (2053 
1258) 

Maharashtra State Haj 
Committee    

9,00,00 --- 9,00,00 15,00,00 --- 15,00,00 Scheme (2235 A 276) 

18,02 --- 18,02 20,94 --- 20,94 Committed (2053 
1267) 

District Administration 
(Mahrashtra State Wakf 
Board/ Tribunal) 9,18,00 --- 9,18,00 10,30,00 --- 10,30,00 Scheme (2235 A 741/ 

2235 सी 214) 
6,19 --- 6,19 8,25 --- 8,25 Committed (2075 

0679) 
Miscellaneous General 

Services 

--- --- --- --- --- --- Scheme 

21,54 --- 21,54 33,76 --- 33,76 Committed (2205 
3591+ 2205 3027) 

Art and Culture  

--- --- --- --- --- --- Scheme 



(दहा) 



1 
अल्पसुंख्याक ववकास ववभाग (खदु्द) बाबत सुंवक्षप्त मावहती. 

 
 अल्पसंख्याक वर्कास वर्भागाच्या स्थापनेपरू्ी राज्यातील अल्पसंख्याकाशी वनगडीत वर्वर्ध वर्षय सामान्य प्रशासन वर्भाग, 
रोजगार र् स्र्यंरोजगार वर्भाग, महसलू र् र्न वर्भाग आवण पयवटन र् सांस्कृवतक कायव वर्भाग या र्गेर्गेळया वर्भागांकडून 
हाताळले जात होते. हे वर्षय एकाच मंत्रालयीन प्रशासकीय वर्भागाच्या वनयंत्रणाखाली आणनू त्यायोगे राज्यातील 
अल्पसंख्याकांच्या वर्कासासाठी राज्य शासन राबवर्त असलेल्या कल्याणकारी धोरणामध्ये ससुतु्रता आणण्यासाठी तसेच राज्य 
शासन अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी राबवर्त असलेल्या वर्द्यमान योजनांचे पवरणामकारक संवनयंत्रण करण्याच्या हेतनेू र् 
अल्पसंख्याकांचा सर्ांगीण वर्कास साधण्यासाठी वर्वर्ध नर्ीन योजना तयार करून त्याची प्रभार्ी अंमलबजार्णी  करण्याकवरता 
राज्य शासनाने शासन अवधसचूना, सामान्य प्रशासन वर्भाग, क्रमांक : शाकावन-1008/प्र.क्र.4/2008/18 (र. र् का.), 
वद.21.2.2008 अन्र्ये राज्य शासनाचा स्र्तंत्र मंत्रालयीन प्रशासकीय वर्भाग म्हणनू अल्पसंख्याक वर्कास वर्भागाची वनर्थमती 
केली  आहे. 

  नर्वनर्थमत अल्पसंख्याक  वर्कास वर्भागाकडे  पढुील कायवभार  सोपवर्ण्यात  आला  आहे :- 
1)   अल्पसुंख्याक ववकास ववभाग  
 (1) अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी मा. पंतप्रधानांच्या 15 कलमी कायवक्रमाचे समन्र्य  र् आढार्ा. 
 (2) महाराष्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे शासकीय स्तरार्रील संवनयंत्रण आवण समन्र्य. 
 (3) महाराष्र राज्य हज सवमतीचे शासकीय स्तरार्रील संवनयंत्रण आवण समन्र्य. 
 (4) राज्यातील अल्पसंख्यांकांकडून चालवर्ल्या जाणाऱ्या शैिवणक संस्थांना अल्पसंख्याक दजाची मान्यता 

     देण्याबाबत. 
(5) र्क्फ (र्क्फ अवधवनयमासह) र् त्याअनषंुगीक बाबींची शासकीय स्तरार्रील अंमलबजार्णी संवनयंत्रण आवण 
     समन्र्य. 

 (6) मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थथक वर्कास महामंडळाचे शासकीय स्तरार्रील संवनयंत्रण आवण समन्र्य. 
 (7) महाराष्र राज्य उदूव सावहत्य अकादमीचे शासकीयस्तरार्रील संवनयंत्रण आवण समन्र्यन. 
 (8) महाराष्र राज्य पंजाबी सावहत्य अकादमीचे शासकीय स्तरार्रील सवनयंत्रण आवण समन्र्यन. 
 (9) न्या. सच्चर  सवमतीच्या स्र्ीकृत वशफारशी संबंधातील बाबींची अमंलबजार्णी, संवनयंत्रण आवण समन्र्य. 
 (10) अल्पसंख्यांकांसाठी कें द्र परुस्कृत वर्वर्ध योजनांचे राज्यस्तरीय समन्र्यन. 
 (11) राज्य शासनाने अल्पसंख्यांकांच्या कल्याणासाठी जाहीर केलेल्या सर्व योजनांचे समन्र्यन र् आढार्ा. 
 (12) अल्पसंख्यांकांच्या वर्कासाबाबत रे्ळोरे्ळी तज््ांचे / तज्् संस्थांचे अभ्यासगट नेमनू त्याआधारे धोरणात्मक      
                    वनणवय  घेण्यासाठी प्रस्तार् शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करणे. 
 (13) अल्पसंख्यांकांशी संबंवधत इतर वर्षय. 
2) सवयसाधारण 
 (14) अल्पसंख्याक वर्कास वर्भागाला नेमनू वदलेल्या कोणत्याही वर्षयासंबंधातील हुकूमनाम्याची देय असलेली 
                   रक्कम वनलेवखत करणे. 
 (15) या सचूीतील कोणत्याही बाबीच्या प्रयोजनासाठी चौकशी र् आकडेर्ारी. 
 (16) या सचूीतील कोणत्याही बाबीच्या संबंधात परंत ूकोणत्याही न्यायालयात स्र्ीकारण्यात न आलेली फी. 
 (17) राज्याच्या प्रयोजनासाठी शासनाकडे वर्वहत केलेली ककर्ा शासनाच्या ताब्यात असलेली आवण अल्पसंख्याक 

       वर्कास वर्भागाला नेमनू वदलेली बांधकामे, जवमनी  र् इमारती. 
 अल्पसुंख्याक ववकास ववभागाच्या अवधपत्याखाली के्षत्रीय स्तरावर पढुीलप्रमाणे कायालये आहेत :- 
   (1)  महाराष्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई, 
   (2)  मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थथक वर्कास महामंडळ मयावदत, मुंबई, 
   (3)  महाराष्र राज्य हज सवमती,मुंबई, 
   (4)  महाराष्र राज्य उदूव सावहत्य अकादमी, मुंबई, 
   (5) महाराष्र राज्य र्क्फ मंडळ, औरंगाबाद. 
   (6) महाराष्र राज्य र्क्फ न्यायावधकरण, औरंगाबाद. 
   (7)  महाराष्र राज्य पंजाबी सावहत्य अकादमी, मुंबई  
 उपरोल्लेवखत कायालयांची प्रशासकीय रचना, काये, अवधकारी / कमवचारीर्ृंद, वर्त्तीय लेखाजोखा याबाबतचा तपशील                
स्र्तंत्रपणे या  कायवक्रम  अंदाजपत्रकामध्ये  दशववर्ण्यात आला आहे. 
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काययक्रम क्रमाुंक  (1) 

सविवालय सवयसाधारण सेवा 
अ) अल्पसुंख्याक ववकास ववभाग (खदु्द) 
 शासन अवधसचूना, सामान्य प्रशासन वर्भाग, क्रमांक:शाकावन-1008/प्र.क्र.4/2008/18 (र. र् का.), वद. 21/2/2008 
अन्र्ये राज्य शासनाचा स्र्तंत्र मंत्रालयीन प्रशासकीय वर्भाग म्हणनू अल्पसंख्याक वर्कास वर्भागाची वनर्थमती करण्यात आली 
असनू या नर्वनर्थमत वर्भागासाठी एकूण 69 पदे मंजरू करण्यात आली आहेत. तथावप वर्त्त वर्भागाच्या क्र.संवकणव-
2015/प्र.क्र.57/2015/वर्स-ु1 वद.14/1/2016 च्या शासन वनणवयास अनसुरून वशपाई संर्गातील 13 मंजरू पदांपैकी वरक्त 
असलेली  एकूण 4 पदांपैकी 25% पदे म्हणजेच 3 पदे अ.वर्.वर्.क्र.वनयकु्ती-2015/प्र.क्र.146/का.1 वद.7/12/2016 च्या शासन 
वनणवयान्र्ये वनयवमत करण्यात आली आहेत. त्यामळेु वर्भागातील एकूण 69 अस्थायी पदांमधनू 3 पदे कमी झालेली असनू 
वर्भागामध्ये एकूण 66 पदे कायवरत आहेत त्यांचा तपवशल पढुील प्रमाणे आहे :-    

अ.क्र. पदनाम वेतन सुंरिना वेतनस्तर पदसुंख्या 

1 2 3 4 5 

 गट-अ (भाप्रसे) 

1 अपर मखु्य सवचर् 2,25,000 (7 र्ा र्ेतन आयोग)  1 

 गट-अ राजपवत्रत अवधकारी 

2 सह सवचर् 118500-214100 एस-27 1 

2 उप सवचर् 78800-209200 एस-25 1 

3 अर्र सवचर् 67700--208700 एस-23 4 

 गट-ब राजपवत्रत अवधकारी 

4 र्वरष्ठ स्र्ीय सहाय्यक 67700-208700 एस-23 1 

5 कि अवधकारी 47600-151100 एस-17 8 

 गट-ब अराजपवत्रत कमवचारी 

6 उच्चश्रेणी लघलेुखक 41800-132300 एस-15 4 

7 सहायक कि अवधकारी 38600-122800 एस-14 9 

8 संशोधन सहायक 38600-122800 एस-14 2 

9 सहायक लेखावधकारी 41800-132300 एस-15 1 

 गट-क  कमवचारी 

10 वनम्मशे्रणी लघलेुखक 41800-132300 एस-15 2 

11 लेखापाल 29200-92300 एस-10 1 

12 वलवपक-टंकलेखक 19900-63200 एस-6 11 

13 रोखपाल 19900-63200 एस-6 1 
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14 देयक वलवपक 19900-63200 एस-6 1 

15 र्ाहन चालक (स्टाफ कार) 19900-63200 एस-6 2 

 गट-ड कमवचारी 

16 नाईक 16600-52400 एस-3 2 

17 रोवनओ ऑपरेटर 16600-52400                                           एस-3 1 

18 झेरॉक्स ऑपरेटर 16600-52400 एस-3 1 

19 वशपाई 16600-52400 एस-3 5 

 एकूण   59 
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ब) कायालयीन आदेश वदनाुंक 6/01/2016 अन्वये उदूय सावहत्य अकादमीसाठी पढुील 
 प्रमाणे स्वतुंत्र पदे विन्हाुंकीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

अ.क्र पदनाम एकूण पदे रे्तनशे्रणी (रुपये) गे्रड रे्तन 

1 अवधिक-वन-कायवकारी अवधकारी 1 38600-122800 एस-14 

2 सहायक कि अवधकारी 1 38600-122800 एस-14 

3 उपसंपादक (उदूव) 1 35400-112400 एस-13 

4 वलवपक - टंकलेखक 2 19900-63200 एस-6 

5 देयक वलवपक 1 19900-63200 एस-6 

6 वशपाई 1 15000-47600 एस-1 

 एकूण 7   

 
क) राज्य साुंप्रदावयक सद्भावना पवरषद 

 
 राज्यात जातीय सलोखा र् सद्भार्ना र्ाढीस लागार्ी, याकवरता मा. मखु्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यितेखाली राज्य 

सांप्रदावयक सदभार्ना पवरषद स्थापन करण्याचा वनणवय शासनाने वद.23 जलैु, 2007 च्या शासन वनणवयान्र्ये घेतला आहे. 

त्याचप्रमाणे पवरषदेने घेतलेल्या वनणवयांची अंमलबजार्णी करण्याकवरता र् त्याचा दै्वमावसक आढार्ा घेण्याकवरता मा.मखु्य सवचर् 

यांच्या अध्यितेखाली संबंवधत वर्भागाच्या सवचर्ांची सांप्रदावयक सदभार्ना उच्चावधकार / शक्ती प्रदान सवमती स्थापन 

करण्याचा वनणवय शासनाने घेतला आहे. 

 राज्यात जातीय सलोखा र् सांप्रदावयक सदभार्ना र्ाढीस लार्ण्याच्या अनषंुगाने दरर्षी शासनामाफव त पढुील कायवक्रम 

आयोवजत करण्यात येतात :- 

1)  वद.19 नोव्हेंबर ते 25 नोव्हेंबर कालार्धीत  कौमी एकता सप्ताह साजरा करणे. तसेच वद.25 नोव्हेंबर हा वदर्स ध्वजवदन   

    म्हणनू पाळणे. 

2) राष्रीय सांप्रदावयक सदभार् प्रवतष्ठान, नर्ी वदल्ली यांच्या राष्ट्रीय साुंप्रदावयक एकता परुस्कारासाठी राज्यातनू नामवनदेशन   

    मागर्ून प्रवतष्ठानास पाठवर्णे. 
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1) ववत्तीय आवश्यकता 
              (रु. हजारात / Rs. in thousands) 
 
अ.क्र. काययक्रमािे नाुंव प्रत्यक्ष रकमा 2019-20 

Actuals 2019-2020 
अथयसुंकल्प 2020-2021 

Budget Estimate 2020-2021 

अवनवायय 
खिय 

काययक्रमा 
वरील 
खिय 

एकूण अवनवायय 
खिय 

काययक्रमा 
वरील खिय 

एकूण 

Committ
ed 

Scheme Total Committ
ed 

Scheme Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 

अ कायािे वगीकरण       

 
 

1. अल्पसंख्याक वर्कास वर्भाग 
(खदु्य) (2052 0624) 

      

1 01, रे्तन 5,02,37 ---- 5,02,37 6,16,55 ---- 6,16,55 
2 03, अवतकालीक भत्ता 16 ---- 16 1,00 ---- 1,00 

3 06, दरूध्र्नी, र्ीज र् पाणी      शलु्क 69 ---- 69 4,00 ---- 4,00 

4 10, कंत्राटी सेर्ा ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
5 11, देशांतगवत प्रर्ास  खचव 6,63 ---- 6,63 7,50 ---- 7,50 

6 12,  देशांतगवत प्रर्ास  खचव ----  ---- 1 ---- 1 
7 13, कायालयीन खचव 13,77 ---- 13,77 22,79 ---- 22,79 
8 17, संगणकार्रील खचव 86 ---- 86 7,21 ---- 7,21 

9 20,  इतर प्रशासकीय खचव ---- ---- ---- 4,00 ---- 4,00 
10 26, जावहराती र् प्रवसध्दी 16 ---- 16 5,00 ---- 5,00 
11 28, व्यार्सावयक सेर्ा ---- ---- ---- 35,00 ---- 35,00 

12 51,  मोटार र्ाहने 19,91 ---- 19,91 4,00 ---- 4,00 
 एकूण 5,44,55 ---- 5,44,55 7,07,06 ---- 7,07,06 

 2. राज्य सांप्रदावयक सद्भार्ना पवरषद 1 -- 1 1 -- 1 

 एकूण 1 + 2 6,01,32 -- 6,01,32 7,07,07 -- 7,07,07 

ब ववत्तीय व्यवस्थेतील साधने       

 मागणी क्र. प्रधान शीषव 
ई-गव्हनवन्स प्रकल्पाची अंमलबजार्णी 

-- -- -- -- 50,00 50,00 

 झेडई -01, 2052 6,01,32 35,00 6,01,32 7,07,07 50,00 7,57,07 

 एकूण 
 

6,01,32 35,00 6,01,32 7,07,07 50,00 7,57,07 
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i) Financial Requirement  

 
                                      (रु. हजारात / Rs. in thousands) 

 
सधुावरत अुंदाज 2021-22 

Revised Estimates 2021-22 
अथयसुंकल्प 2022-23 

Budget Estimate 2022-23 
Name of the Programme 

अवनवायय खिय काययक्रमावरील 
खिय 

एकूण अवनवायय खिय काययक्रमा 
वरील खिय 

एकूण  

Committed Scheme Total Committed Scheme Total  

9 10 11 12 13 14 15 

      A- Activity Classification 

      1.Minorities                         
Development Dept (Self) 

5,70,00 -- 5,70,00 6,54,00 -- 6,54,00 01 Salaries 
80 -- 80 1,00 -- 1,00 03 Over time Allowances 

2,25  2,25 2,00 -- 2,00 06 Telephone, Electricity & 
Water Charges 

8,35 -- 8,35 15,00 -- 15,00 10-Contractual Services 

5,63 -- 5,63 7,50 -- 7,50 11 Domestic Travel Expenses 

1 -- 1 1 -- 1 12 ForeignTravel Expenses 

18,89 -- 18,89 20,00 -- 20,00 13 Office Expenses 

5,41 -- 5,41 7,21 -- 7,21 17 Computer Expenses 
3,00 -- 3,00 4,00 -- 4,00 20 Other Administration 
1,25 -- 1,25 5,00 -- 5,00 26 Advertising and Publicity 

35,00 -- 35,00 35,00 -- 35,00 28 Professional Services 
3,00 -- 3,00 4,00 -- 4,00 51 Motor Vehicles 

6,53,59 -- 6,53,59 7,54,72 -- 7,54,72 Total 
1 -- 1 1 -- 1 2.State Communal Harmony 

Council 
6,53,60 -- 6,53,60 7,54,72 -- 7,54,73 Total 1+2 

      B- Source of Finance 

-- 37,50 37,50 -- 1,82,00 1,82,00 Demand No.20525125 

6,53,60 37,50 6,91,10 7,54,72 1,82,00 9,36,73 ZE- 01,  2052 
6,53,60 37,50 6,91,10 7,54,72 1,82,00 9,36,73 Total 
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अल्पसुंख्याक ववकास ववभागातील ववषयाुंिे कायासन वनहाय वाटप. 
 

कायासन 
क्रमाुंक 

 ववषय 

 
 
 
 
 

1 

(1) अल्पसंख्याक वर्कास वर्भागाच्या आस्थापनेर्रील सर्व अवधकारी/कमवचारी यांच्या आस्थापनावर्षयक सर्व बाबी. 
(2) अग्रीम (घरबांधणी, भवर्ष्य वनर्ाह वनधी, स्कूटर/मोटार, मोटार सायकल, संगणक इ.) मजंरू करणे.  
(3) ठेर् संलग्न वर्मा योजना. 
(4) वर्भागातील नर्ीन पदे वनमाण करणे तसेच पदे पढेु चाल ूठेर्णे, पद स्थायीकरणाचे प्रस्तार् सादर करणे. 
(5) वर्भागातील र् वर्भागाच्या अवधपत्याखालील कायालये / वर्भाग प्रमखुाचे वर्त्तीय र् प्रशासकीय अवधकार                   
       प्रदानाचे प्रस्तार् तपासनू मान्यता देणे. 
(6) वर्भागातील र् वर्भागाच्या अवधपत्याखालील कायालय/वर्भाग प्रमखुांच्या कायालयात र्ापरात असलेल्या वर्वर्ध      
      प्रपत्रांना मान्यता देणे. 
(7) भवर्ष्य वनर्ाह वनधीचे अंवतम प्रदानाबाबत कायवर्ाही करणे. 
(8) वर्भागीय चौकशी. 
(9) अल्पसंख्याक वर्कास वर्भागातील कोणत्याही कायासनास वर्र्वित र्ाटप न केलेल्या सेर्ावर्षयक बाबी. 
(10) वर्भागातील सर्व कायासनांकडून वर्वर्ध मावसक अहर्ाल मागवर्णे. 
(11)  वर्भागातील अवधकारी / कमवचारी यांना ओळखपत्र देणे तसेच शासकीय कामावनवमत्त खाजगी व्यक्तींना तात्परुते           
       मंत्रालय प्ररे्शपत्र देणे. 
(12) वर्भागाचे संकेतस्थळ (website) अद्यार्त करणे र् ई ऑवफस बाबतचे समन्र्य. 

 
 
 
 
 

2 

(1) अल्पसंख्याक वर्कास वर्भागातील अवधकारी/कमवचारी यांची रे्तन देयके आहरण र् संवर्तरण. 
(2) देयकांच्या अनषंुगाने आर्श्यक ती वहशेबांची रवजस्टसव ठेर्णे. 
(3) सेर्ापसु्तके अद्ययार्त ठेर्णे. 
(4) खचाचा ताळमळे घालणे. 
(5) वर्वनयोजन लेख्याबाबतची मावहती तयार करणे. 
(6) गट-ड कमवचाऱ्यांच्या भवर्ष्य वनर्ाह वनधीचे लेखे ठेर्णे. 
(7) शासकीय कमवचारी इत्याकदना कजे. 
(8) वनयंत्रक अवधकाऱ्यांनी करार्याच्या खचव मेळाबाबत समन्र्य. 
(9) लोकलेखा सवमती संबंधीचे कामकाज. 
(10) प्रलंवबत वनरीिण अहर्ाल / पवरच्छेद. 
(11) नागरी अहर्ाल. 
(12) महसलूी जमा अहर्ाल. 
(13) वर्भागातील वनयंत्रक अवधकाऱ्यांची यादी तयार करणे र् अद्ययार्त ठेर्णे. 
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1) अल्पसंख्याक वर्कास वर्भागात आलेले टपाल स्र्ीकारणे आवण पाठवर्णे तसेच नस्त्या स्स्र्कारणे र् पाठवर्णे.     
(2) फ्रॅं ककग मशीन र् वतकीटांचा वहशेब ठेर्णे. 
(3) गोपनीय टपालाचे र्ाटप करणे तसेच बाहेर पाठवर्ण्यात येणारे गोपनीय टपाल सील बंद करून वनगववमत करणे. 
(4) गट-ड कमवचाऱ्यांच्या नैवमत्तीक र् रै्कस्ल्पक रजेचा वहशेब ठेर्णे र् चक्रमवुद्रत प्रती काढून घेणे. 
(5) अल्पसंख्याक वर्कास वर्भागाचे गहृ व्यर्स्थापन. 
(6) अल्पसंख्याक वर्कास वर्भागातील दरुध्र्नी / मोबाईल संबंधीच्या सर्व बाबी. 
(7) अल्पसंख्याक वर्कास वर्भागाला (खदु्द) र्ाटप करण्यात आलेल्या जागेमध्ये अवधकारी/कमवचारी यांच्या आसन            
       व्यर्स्थेच्या दषृ्टीने जागा र्ाटप करणे. 
(8)  शासकीय र्ाहने र् त्यांचे र्ाहनचालक. 
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 (9)  वर्तरण सचूी. 
(10) अल्पसंख्याक वर्कास वर्भागामधील (खदु्द) चतथुवशे्रणी  कमवचाऱ्यांना र् र्ाहनचालकांना गणरे्श उपलब्ध करून          
       देणे. 
(11) अल्पसंख्याक वर्कास वर्भागाचे गं्रथालय. 
(12) लेखन सामग्रीचा परुर्ठा करणे. 
(13) अल्पसंख्याक वर्कास वर्भागामधील (खदु्द) अवधकाऱ्यांना र्तृ्तपते्र, वनयतकावलके र् प्रकाशने परुवर्ण्याबाबत. 
(14) अल्पसंख्याक वर्कास वर्भागातील वर्वर्ध अवधकारी/ कायासने यांनी शासकीय कामकाजासंबंधातील केलेल्या            
       खचाची खालील देयके अदा करणे. 
       (अ) शासकीय पवरर्हन सेरे्ची देयके. 
       (ब) दरूध्र्नी देयके. 
       (क) मंत्रालय उपाहार गहृांची देयके. 
       (ड) इंधनार्रील देयके. 
       (इ) भवर्ष्य वनर्ाह वनधी खातेपत्रकासाठी परू्वमवुद्रत कागदाच्या खरेदीर्रील देयके. 
       (ई) हमालार्रील देयके. 
       (फ) वकरकोळ खचाची प्रवतपतूी. 
       (य) टकॅ्सी प्रर्ास खचाची प्रवतपतूी. 
(15) वर्भागातील गट-ब,गट-क र् गट-ड मधील कमवचाऱ्यांना कायालयीन रे्ळेनंतर थांबल्याबद्दल चहा र्                        
        फराळासाठी अवतकावलक भत्ता मजंरू करणे. 
(16) नागपरू अवधरे्शन कालार्धीत रेल्रे् र् वर्मानासाठी प्राथम्यपत्र. 
(17) वर्भागात कायवरत असलेल्या यंत्र सामगु्रीचा दरुुस्ती र् देखभाल, दरकरार वर्षयक बाबी हाताळणे. 
(18) शासकीय र्ाहन अनु् ेय असलेल्या शासकीय अवधकाऱ्यांना शासकीय र्ाहनाऐर्जी खाजगी र्ाहन                         
        र्ापरल्याबद्दल होणाऱ्या खचाची प्रवतपतूी करणे. 
(19) नर्ीन फर्थनचर बनर्नू घेणे, जनु्या फर्थनचरची दरुुस्ती करून घेणे. 
(20) वर्धानमंडळ कामकाजाशी संबंवधत अल्पसंख्याक वर्कास वर्भागातील समन्र्याची कामे. 
(21) वर्धानसभा / वर्धानपवरषद प्रश्न र् आश्र्ासने यासंबंधात समन्र्य र् पाठपरुार्ा करणे. 
(22) वर्धानमंडळाच्या नागपरू येथील वहर्ाळी अवधरे्शनासंबंधातील व्यर्स्था. 
(23) मा.राज्यपालांना सादर करार्याचा एकवत्रत मावसक अहर्ाल. 
(24) मा.राज्यपाल महोदय यांचे भाषण तयार करणे. 
(24) वर्भागातील इतर संवकणव वर्षय. 
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(1) र्क्फ (र्क्फ अवधवनयमासह) र् त्याअनषंुगीक बाबींचे शासकीय स्तरार्रील संवनयंत्रण आवण समन्र्य. 
(2) महाराष्र राज्य र्क्फ न्यायवधकरणाचे संवनयंत्रण आवण समन्र्य. 
(3) राज्यात बांधण्यात येणाऱ्या उदूव घरांचे सवनयंत्रण आवण समन्र्य. 
(4) महाराष्र राज्य उदूव सावहत्य अकादमी. 
(5) र्िृारोपण आवण संगोपनासाठी वर्भागाच्या एकंदरीत अथवसंकल्पीय तरतदूीपैकी कायवक्रमार्रील खचामधनू 
0.5 टक्के वनधी उपलब्ध करून देणे. 
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(1) राज्यातील अल्पसंख्याकांकडून चालवर्ण्यात येणाऱ्या शैिवणक संस्थांना धार्थमक/भावषक अल्पसंख्याक संस्था     
      म्हणनू  मान्यता प्रदान  करणे. 
(2) महाराष्र राज्य हज सवमतीचे शासकीय स्तरार्रील संवनयंत्रण आवण समन्र्यन. 
(3) राष्रीय अल्पसंख्याक आयोग, राष्रीय अल्पसंख्याक शैिवणक संस्था आयोग, राष्रीय धार्थमक र् भावषक                      
      अल्पसंख्याक आयोग, आयकु्त, भाषाजात अल्पसंख्याक यांच्या वशफारशींर्रील कायवर्ाही. 
(4) महाराष्र राज्य पंजाबी सावहत्य अकादमीचे शासकीय स्तरार्र सवनयंत्रण र् समन्र्य. 
(5)  मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थथक वर्कास महामंडळाचे शासकीय स्तरार्रील संवनयंत्रण आवण समन्र्य. 
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(1) धार्थमक अल्पसंख्याक समदूायासाठी वर्द्याथी बहुल शासनमान्य शाळांना पायाभतू सवुर्धांसाठी सहायक अनदुान 
योजना. 
(2) कें द्र परुस्कृत वशष्यर्तृ्ती योजना (समन्र्य). 
     (अ) गणुर्त्ता-वन-साधन आधावरत वशष्यर्तृ्ती योजना. 
     (ब) पोस्ट मवॅरक वशष्यर्तृ्ती योजना. 
     (क) वप्र-मवॅरक वशष्यर्तृ्ती योजना. 
              या कें द्र परुस्कृत योजनांपैकी (अ) र् (ब) येथील नमदु योजना  उच्च र् तंत्र वशिण तसेच (क) येथील नमदू 
योजना शालेय वशिण वर्भागाकडून राबवर्ण्यात येत आहेत. 
(3) उच्च व्यार्सावयक र्  इयत्ता 12 र्ी नंतर वशिण घेणाऱ्या सर्व अभ्यासक्रमांमधील वर्द्यार्थ्यांकवरता वशष्यर्तृ्ती                
      योजना. 
(4) डाॅ. झाकीर हुसेन मदरसा अधवुनकीकरण योजना. 
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(1) अथवसंकल्पीय अदंाज (सधुावरत अथवसंकल्पासह) र् त्या अनषंुवगक इतर सर्व बाबींचे समन्र्य. 
(2) कायवक्रम अदंाजपत्रक तयार करणे. 
(3) वर्त्त मंत्रयांचे भाषण. 
      योजना - 
(1) कें द्र परुस्कृत प्रधानमंत्री जन वर्कास कायवक्रम (PMJVK). 
(2) कें द्र परुस्कृत प्रधानमंत्री आर्ास योजना (ग्रामीण) (राज्य वहस्सा). 
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(1)  न्या.सच्चर सवमतीच्या स्र्ीकृत वशफारशी संबंधातील बाबींचे संवनयंत्रण आवण समन्र्यन. 
(2) राज्य सांप्रदावयक सदभार्ना पवरषद 
(3)  वद.19 नोव्हेंबर ते 25 नोव्हेंबर कालार्धीत कौमी एकता सप्ताह साजरा करणे. 
(4) वद.25 नोव्हेंबर हा वदर्स ध्र्जवदन म्हणनू पाळणे. 
(5) वद.20 ऑगस्ट हा वदर्स सदभार्ना वदर्स साजरा करणे. 
(6) महाराष्र शासनाचा इंवदरा गांधी राष्रीय एकात्मता परुस्कार देणे. 
      योजना   
     1. अल्पसंख्याक समाजातील उच्च वशिण घेणा-या वर्द्यार्थ्यीनींकवरता र्सतीगहृ योजना. 
     2. अल्पसंख्याक सकें वद्रत िेत्रातील औद्योवगक प्रवशिण संस्थांना सहायक अनदुान 
     3. अल्पसंख्याक वर्द्यार्थ्यांसाठी वर्द्यमान  शासकीय औद्योवगक प्रवशिण संस्थांमध्ये दसुरी / वतसरी पाळी सरुू 

  करण्याकवरता  सहायक अनदुान 

     4. अल्पसंख्याक वर्द्यार्थ्यांसाठी नवर्न तंत्रवनकेतन संस्था सरुू करण्यासाठी सहायक अनदुान. 
     5. अल्पसंख्याक वर्द्यार्थ्यांसाठी वर्द्यमान शासकीय तंत्रवनकेतनांमध्ये दसुरी पाळी सरुू करणे. 
     6. अल्पसंख्याक समाजातील यंत्रमागधारकांच्या आधवुनकीकरणासाठी अनदुान योजना. 
     7. मांडर्ी, मुंब्रा र् चांवदर्ली येथे अल्पसंख्याकांसाठी शासकीय औद्योवगक प्रवशिण संस्था सरुू करणे. 
     8.मौलाना आझाद  अल्पसंख्याक आर्थथक वर्कास महामंडळ मया. यांना भागभांडर्ल देणे. 
     9. अल्पसंख्याक हक्क वदर्स पाळण्याबाबत. 
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1) महाराष्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे शासकीय स्तरार्रील संवनयंत्रण आवण समन्र्यन. 
2) बचत गट योजना. 
3) अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी मा. पंतप्रधानांच्या 15 कलमी कायवक्रमाचे समन्र्य  र् आढार्ा. 
4) मौलाना आझाद मोफत वशकर्णी र् संलग्न योजना. 
5) नागरी सेर्ा परू्व परीिा मागवदशवन कें द्र आवण पोवलस भरतीपरू्व प्रवशिण, मराठी फाऊंडेशन र्गव 
6) अल्पसंख्याक कल्याण सवमत्या. 
7) अल्पसंख्याक  बहुल िेत्रासाठी  नागरी  िेत्रात मलुभतू नागरी सवुर्धा उपलब्ध करून देण्यासाठी नागरी    
      िेत्रवर्कास कायवक्रमातंगवत सहायक अनदुान. 
8)  राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रावमण िेत्रात मलुभतू/पायाभतू सवुर्धा उपलब्ध करून देण्यासाठी  ग्रामीण   
     िेत्रवर्कास कायवक्रमांतगवत सहायक अनदुान.      
9) राज्यातील अल्पसंख्याक उमदेर्ारांकवरता रोजगारावभमखु वफ प्रवतपतुी प्रवशिण कायवक्रम.                      
10) अल्पसंख्याक समाजातील लोकांसाठी हेल्प लाईनची सवुर्धा उपलब्ध करुन देणे. 
11) अल्पसंख्याकांच्या समस्यांबाबत संशोधन, प्रवशिण र् योजनांना प्रवसध्दी देणे. 
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काययक्रम क्रमाुंक – (2) 
राज्यातील अल्पसुंख्याकाुंच्या सवांगीण ववकासासाठी अल्पसुंख्याक ववकास ववभागाकडून राबववण्यात  

येत असलेल्या ववववध योजना. 
 

 1) अल्पसुंख्याक ववद्याथी बहुल शासनमान्य खाजगी शाळा, कवनष्ट्ठ महाववद्यालय औद्योवगक प्रवशक्षण सुंस्था व 
अपुंग शाळाुंमध्ये पायाभतू सोयी सवुवधा परुववण्यासाठी अनदुान योजना:- 
 

(अ) योजनेचा लक्ष्यगट:- राज्यातील ज्या शासनमान्य खाजगी शाळा, नगर पावलका/नगर पवरषद शाळा, कवनष्ठ महावर्द्यालय र् 
औद्योवगक प्रवशिण संस्थांमध्ये 70% र् अपंग शाळांमध्ये 50% पेिा जास्त अल्पसंख्याक वर्द्याथी वशिण घेत आहेत, अशा 
शाळा/औद्योवगक प्रवशिण संस्था. 
(ब)  योजनेचे उवद्दष्ट:- अल्पसंख्याक वर्द्यार्थ्यांचे प्राबल्य असलेल्या राज्यातील शाळांमध्ये /औद्योवगक प्रवशिण संस्थांमध्ये 
पायाभतू सोयी सवुर्धा उपलब्ध करून देर्नू वशिणाचा दजा उंचार्णे. 
(क) योजना :- या योजनेंतगवत राज्यातील ज्या शासनमान्य खाजगी शाळा, नगर पावलका/नगर पवरषद ,कवनष्ठ महावर्द्यालयामध्ये 
तसेच औद्योवगक प्रवशिण संस्थामध्ये  70% र् अपंग शाळांमध्ये 50% पेिा जास्त अल्पसंख्याक वर्द्याथी वशिण घेत आहेत अशा 
शाळांच्या इमारतीची नतुनीकरण र् डागडुजी , शधु्द पेयजलाची व्यर्स्था करणे, गं्रथालय अद्ययार्त करणे, प्रयोगशाळा उभारणे/ 
अद्ययार्त करणे, संगणक कि उभारणे / अद्ययार्त करणे, प्रसाधनगहृ/ स्र्च्छतागहृ उभारणे/ डागडुजी करणे, बेंचेस, पंख्याची 
व्यर्स्था करणे, इन्व्हटवरची  सवुर्धा  वनमाण  करणे र् इतर आर्श्यक शैिवणक सावहत्य इ.साठी कमाल रुपये 2.00 लि पयंत 
अनदुान उपलब्ध करून  देण्यात  येते. 
(ड) योजनेकवरता अथयसुंकल्पीय तरतदू (सन 2021 - 2022):- रुपये 20.00 कोटी 
इ ) भौवतक उवद्दष्ट :  1000  शाळा 
फ) योजनेची अमंलबजार्णी  करणारी  यंत्रणा :- वजल्हावधकारी कायालय /अल्पसंख्याक वर्कास वर्भाग 
 

2) उच्ि व्यावसावयक व इयत्ता 12 वी नुंतर सवय अभ्यासक्रमाुंमध्ये वशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील 
अल्पसुंख्याक ववद्यार्थ्यांकवरता वशष्ट्यवतृ्ती योजना:- 
(अ) योजनेचा लक्ष्यगट:- राज्यातील अल्पसंख्याक समाजातील उच्च र् तांवत्रक आवण व्यार्सावयक वशिण घेत असलेले वर्द्याथी. 
(ब)  योजनेचे उवद्दष्ट:- अल्पसंख्याक समाजातील होतकरू र् गणुर्त्ताधारक वर्द्यार्थ्यांना उच्च र् व्यार्सावयक वशिण घेण्यास       
        पे्ररीत  करणे. 
(क) योजना:- या योजनेंतगवत अल्पसंख्याक वर्द्याथी ज्या शैिवणक अभ्यासक्रमामध्ये वशिण घेत असेल त्या         
अभ्यासक्रमाकवरता आकारण्यात आलेल्या र्ार्थषक शैिवणक शलु्क ककर्ा रुपये 25,000/- (रै्द्यकीय र् अधवरै्द्यकीय 
अभ्यासक्रम/तांवत्रक र् व्यार्सायीक शैिवणक अभ्यासक्रमासाठी) रु. 5,000/- (इयत्ता 12 र्ी नंतरचे अभ्यासक्रम उदा. कला, 
र्ावणज्य  र्  वर््ान  पदर्ी आवण पदव्यतु्तर अभ्यासक्रमासाठी ) यापैकी  जी  रक्कम  कमी  असेल  तेर्ढी  रक्कम  वशष्यर्तृ्ती  
म्हणनू देण्यात येते. सदरहू योजनेसाठी अल्पसंख्याक वर्द्यार्थ्यांच्या कुटंूबाचे सर्व स्तोत्राद्वारे वमळणारे र्ार्थषक उत्पन्न रु. 8,00,000/- 
ककर्ा त्यापेिा कमी असणे र् वर्द्याथी महाराष्राचा रवहर्ासी असणे आर्श्यक आहे. या योजनेतंगवत ऑनलाईन पध्दतीने अजव 
मागवर्ण्यात  येतात  र्  वशष्यर्तृ्तीची  रक्कम  वर्द्यार्थ्यांच्या  ब ॅंक  खात्यामध्ये   ईसीएस  पध्दतीद्वारे  थेट  जमा  करण्यात येते.   
(ड)  योजनेकवरता अथयसुंकल्पीय तरतदू (सन 2021-2022):- रुपये 120.00 कोटी. 
(इ ) भौवतक उवद्दष्ट : दरर्षी रै्द्यकीय र् अधवरै्द्यकीय  अभ्यासक्रमांसाठी 2,500 नवर्न  वशष्यर्तृ्ती, तांवत्रक र् व्यार्सावयक 
शैिवणक अभ्यासक्रमासाठी 15,000 नर्ीन वशष्यर्तृ्ती र् इयत्ता 12 र्ी नंतरच्या सर्व अभ्यासक्रमांसाठी (कला, र्ावणज्य र् वर््ान) 
2,000 नर्ीन वशष्यर्तृ्ती तसेच नतुनीकरणासाठी प्राप्त सर्व अजानसुार सर्व अभ्यासक्रमासाठी सर्व वर्द्याथांना वशष्यर्तृ्ती उपलब्ध 
करून  देणे. परंत ुशासन पत्र क्र अवर्वर्-2012/प्र.क्र.35/का.6, वद21/6/2013 अन्र्ये सद्यस्स्थतीत सर्व पात्र वर्द्यार्थ्यांना वशष्यर्तृ्ती 
देण्यात येते.   
(फ) योजनेची अंमलबजार्णी करणारी यंत्रणा:- संचालक (रै्द्यकीय वशिण), रै्द्यकीय वशिण संचालनालय, महाराष्र राज्य, मुंबई  
र्  संचालक (तंत्रवशिण), तंत्रवशिण संचालनालय, महाराष्र राज्य, मुंबई. 
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3) राज्यातील अल्पसुंख्याक उमेदवाराुंकवरता रोजगारावभमखु वफ प्रवतपतुी प्रवशक्षण काययक्रम:- 
(अल्प कालावधीच्या व्यवसायातधावरत पाठयक्रमाकवरता सहायक अनदुान) –  
वनरुंतर प्रवशक्षण योजना / तुंत्र वशक्षण परीक्षा मुंडळ / मकु्त  ववद्यापीठ याुंच्यामाफय त राबववण्यात     
येणाऱ्या अभ्यासक्रमाुंमध्ये वशक्षण घेणाऱ्या अल्पसुंख्याक ववद्यार्थ्यांसाठी प्रवशक्षण योजना :- 

 (अ)  योजनेचा लक्ष्यगट:- तंत्र वनकेतने, अवभयांवत्रकी महावर्द्यालये यांमधनू तंत्रवशिण संचालनालयाच्या मान्यतेने वनरंतर 
प्रवशिण योजनेंतगवत राबवर्ण्यात येणारे वर्वर्ध अभ्यासक्रम, महाराष्र राज्य तंत्रवशिण मडंळ यांच्या मान्यतेने 
चालवर्ण्यात 

 येणारे वर्वर्ध अभ्यासक्रम र् मकु्त वर्द्यापीठ मान्यताप्राप्त वर्वर्ध अभ्यासक्रम  तसेच प्रमोद महाजन कौशल्य वर्कास 
अवभयान यामध्ये  प्रवशिण घेत असलेले वनर्डक अल्पसंख्याक वर्द्याथी . 

(ब)  योजनेचे उवद्दष्ट:- राज्य शासनाने अल्पसंख्याक लोकसमहू म्हणनू घोवषत केलेल्या राज्यातील मसु्स्लम, शीख, विश्चन, 
पारसी, बौध्द, जैन र् ज्य ुया समाजातील उमदेर्ारांमधील बेरोजगारीची समस्या लिात घेर्नू त्यांना रोजगारिम बनवर्णे 
र् त्यांच्याकवरता वनयवमत उत्पन्नाचा स्त्रोत वनमाण करणे. 

(क)  योजना:- या योजनेंतगवत उपरोल्लेवखत अभ्यासक्रमामध्ये तसेच शासकीय औद्योवगक प्रवशिण संस्थांमध्ये प्रवशिण 
घेणाऱ्या वर्द्यार्थ्यांना प्रवशिण शलु्काची प्रवतपतूी म्हणनू प्रवत वर्द्याथी प्रवशिण शलु्काची प्रत्यि रक्कम ककर्ा रु.4000/- 
यापैकी जी कमी असेल तेर्ढी रक्कम अदा करण्याची तरतदू होती तथावप आता सदर योजनेव्दारे प्रमोद महाजन 
कौशल्य वर्कास अवभयान यामध्ये नमदू अभ्यासक्रमांसाठी देखील लाग ू आहे. सबब सदर प्रवशिण कायवक्रमाचे 
तथावप अथवसंकल्पीत र् वर्तरीत वनधीच्या प्रमाणात प्रवशिण शलु्क आकारण्यात येते. 

(ड)       योजनेकवरता अथवसंकल्पीय तरतदू (सन 2021-2022):- रुपये 60.00 कोटी. 
(इ)  योजनेची अंमलबजार्णी करणारी यंत्रणा:- महाराष्र राज्य कौशल्य वर्कास सोसायटी, मुंबई. 
 

4) अल्पसुंख्याक बहुल के्षत्रात नागरी के्षत्रववकास काययक्रम राबववण्यासाठी सहायक अनदुान:- 
(अ)  योजनेचा लक्ष्यगट:-कें द्र शासनाने वनस्श्चत केलेल्या महाराष्रातील 43 अल्पसंख्याक बहुल िेत्रांसाठी प्राधान्याने तसेच 
 ज्या शहरांच्या एकूण लोकसंख्येपैकी अल्पसंख्यांकांची लोकसंख्या वकमान 10 टक्के पेिा जास्त आहे, अशी शहरे. 
 (ब)  योजनेचे उवद्दष्ट:- अल्पसंख्याक बहूल िेत्रात मलुभतू नागरी सवुर्धा उपलब्ध करून देणे. 
(क) योजना:-या योजनेंतगवत महानगरपावलका/ नगरपावलकांना त्यांच्या कायविेत्रातील अल्पसंख्याक बहुल िेत्रात पढुील  
 मलूभतू नागरी सोयीसवुर्धांसाठी अनदुान उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 
 (1) कब्रस्तानची र् अंत्यवर्धीच्या जागेची दरुुस्ती, 
 (2) वपण्याच्या पाण्याची सवुर्धा,  (3) वर्द्यतु परुर्ठा, 
 (4) सांडपाण्याची व्यर्स्था,    (5) रस्ते / पथवदरे्,  
 (6) सार्वजवनक स्र्च्छतागहेृ,   (7) अंगणर्ाडी, बालर्ाडी कें दे्र इत्यादी. 
 (8) समाज मवंदर / सामावजक सभागहृ इ. (9) इदगाह वर्कास. 

 सदरहू योजनेअंतगवत महानगरपावलकांना रु.20 लाख, "अ" र्गव नगरपावलकांना रु.15 लाख तर "ब" र् "क" 
र्गव नगरपावलकांना रु.10 लाखापयंत अनदुान उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 

(ड)  योजनेकवरता अथवसंकल्पीय तरतदू (सन 2021-22):- रु.50.40 कोटी 
(इ )  भौवतक उवद्दष्ट : म.न.पा/न.पा/न.प. 
(फ)  योजनेची अंमलबजार्णी करणारी यंत्रणा:- वजल्हावधकारी कायालय र् अल्पसंख्याक वर्कास वर्भाग. 
5) राज्यातील अल्पसुंख्याक समस्याुंबाबत सुंशोधन, अल्पसुंख्याकाुंशी वनगडीत बाबी हाताळणाऱ्या राज्य 
प्रशासनातील अवधकारी / कमयिारी याुंना प्रवशक्षण व राज्य शासनाने अल्पसुंख्याकाुंसाठी घोवषत केलेल्या 
योजनाुंना प्रवसध्दी:- 
अ)  योजनेचा लक्ष्यगट :- राज्यातील अल्पसंख्याक समाज. 
ब)  योजनेचे उवद्दष्ट :- राज्यातील अल्पसंख्याकांना वशिण, आरोग्य, वनर्ाससवुर्धा, रोजगार, पतपरुर्ठा र् इतर मलुभतू 
सवुर्धा प्राप्त करण्यासाठी सामोऱ्या जाव्या लागणाऱ्या वर्वर्ध प्रश्नांबाबत संशोधन करून त्यार्र उपाययोजना करणे, 
"अल्पसंख्याकांना समाजाच्या मखु्य प्रर्ाहात आणणे र् त्यांचा सर्ांगीण वर्कास घडर्नू आणणे" या वर्षयार्र राज्य प्रशासनातील 
जबाबदार अवधकारी  
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र् कमवचाऱ्यांमध्ये जागरुकता वनमाण करण्यासाठी त्यांना प्रवशिण देणे र् राज्य शासनाने अल्पसंख्याकांसाठी जाहीर केलेल्या 
योजनांना वर्स्ततृ प्रवसध्दी देणे. 
क)  योजना:- या योजनेंतगवत राज्यातील अल्पसंख्याकांच्या वर्वर्ध समस्यांवर्षयक यशदा, पणेु यांच्यामाफव त संशोधन 
 करण्यात येर्नू त्यार्र उपाययोजना सचूवर्ण्यात येतील तसेच "अल्पसंख्याकांना समाजाच्या मखु्य प्रर्ाहात आणणे र् 
त्यांचा सर्ांगीण वर्कास घडर्नू आणणे" या वर्षयार्र राज्य प्रशासनातील जबाबदार अवधकारी र् कमवचाऱ्यांमध्ये जागरुकता 
वनमाण करण्यासाठी त्यांना यशदा, पणेु या संस्थेमाफव त प्रवशिण देण्यात येत आहे. राज्य शासन राज्यातील अल्पसंख्याकांच्या 
सर्ांगीण वर्कासासाठी राबवर्त असलेल्या वर्वर्ध कल्याणकारी योजनांबाबतची मावहती राज्यातील जनसामान्यापयंत पोहोचार्ी या 
उदे्दशाने या सर्व योजनांना महाराष्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगामाफव त दरुदशवन र् राज्यातील सर्व भाषांमधील प्रमखु र्तृ्तपते्र यांच्या 
माध्यमातनू व्यापक प्रवसध्दी देण्यात येत आहे. 
ड) योजनेची अमंलबजार्णी करणारी यंत्रणा :- महाराष्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग मुंबई र् यशरं्तरार् चव्हाण वर्कास  
प्रशासन  प्रबोवधनी, पणेु 
इ)  योजनेकवरता अथवसंकल्पीय तरतदू (सन 2021-22):- रु.10.00 कोटी 
6) राज्यातील अल्पसुंख्याक समाजातील लोकाुंसाठी हेल्पलाईनिी सवुवधा:-                           
 (हेल्पलाईन क्र.  1800225786) 
(अ) योजनेचा लक्ष्यगट:- राज्यातील अल्पसंख्याक समाज. 
(ब) योजनेचे उवद्दष्ट:- राज्य शासनाने अल्पसंख्याक लोकसमहू म्हणनू घोवषत केलेल्या राज्यातील मसु्स्लम, बौध्द, जैन, विश्चन, 
शीख र् पारसी या समाजाच्या लोकांना शासकीय कामकाजाबाबत रे्ळोरे्ळी उद्भर्णाऱ्या अडचणींबाबत मागवदशवन र् राज्य 
शासनाने राज्यातील अल्पसंख्याक समाजासाठी सरुु केलेल्या वर्वर्ध योजनांबाबाबत संबंवधत लोकांच्या शंकाचे वनरसन करणे. 
(क) योजना:- राज्यातील अल्पसंख्याकांना शासनाच्या अल्पसंख्याक वर्षयक वर्वर्ध धोरणात्मक वनणवयाबाबत अर्गत 
करण्याकवरता, त्यांना दैनंवदन जीर्नात सामोऱ्या जाव्या लागणाऱ्या अडचणींच्या दषृ्टीने त्यांच्या गाऱ्हाण्यांचे वनराकरण 
करण्याकवरता तसेच राज्य शासन राज्यातील अल्पसंख्याकांकवरता राबवर्त असलेल्या वर्वर्ध वर्कास योजनांबाबत अचकू मावहती 
देण्यासाठी र् त्याअनषंुगाने त्यांच्या शंकांचे वनरसन करण्याकवरता महाराष्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या कायालयात एक 
हेल्पलाईन सवुर्धा कि स्थापन करण्यात आला आहे. 
(ड) योजनेची अंमलबजार्णी करणारी यंत्रणा:- महाराष्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई. 
(इ) योजनेकवरता अथवसंकल्पीय तरतदू (सन 2021-22):- रु.0.10 कोटी. 
7) अल्पसुंख्याक समाजातील ववद्यार्थ्यांसाठी माुंडवी (मुुंबई शहर) व िाुंवदवली (मुुंबई उपनगर) येथे नवीन 
औद्योवगक प्रवशक्षण सुंस्था व ववद्यमान 42 औद्योवगक प्रवशक्षण सुंस्थाुंमध्ये दसुऱ्या/वतसऱ्या पाळीमध्ये अभ्यासक्रम 
सरुु करणे:- 
(अ) योजनेचा लक्ष्यगट:- राज्यातील अल्पसंख्याक समाजातील (मसु्स्लम, बौध्द, विश्चन, शीख, पारशी र् जैन) वर्द्याथी 
(ब)  योजनेचे उवद्दष्ट :- अल्पसंख्याक समाजातील वर्द्यार्थ्यांना रोजगारावभमखु व्यर्सावयक वशिण देणे. 
(क) योजना:- अल्पसंख्याक समाजातील वर्द्यार्थ्यांना रोजगारावभमखु व्यर्सावयक वशिण देण्यासाठी मांडर्ी (मुंबई शहर) र् 
चांवदर्ली (मुंबई उपनगर) येथे अल्पसंख्याक वर्द्यार्थ्यांसाठी औद्योवगक प्रवशिण संस्था र् राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल 42 
वर्द्यमान औद्योवगक र्सतीगहेृ 
 संस्थांमध्ये अल्पसंख्याक वर्द्यार्थ्यांसाठी दसुऱ्या / वतसऱ्या पाळीमध्ये सप्टेंबर,2010 पासनू अभ्यासक्रम सरुु करण्यात आले 
आहेत. याबाबतचा शासन वनणवय, वदनांक 29.08.2009, उच्च र् तंत्र वशिण वर्भागाने वनगववमत केला आहे. 
(ड)  योजनेकवरता अथवसंकल्पीय तरतदू (सन 2021-22):- रुपये 32.00 कोटी 
(इ)  भौवतक योजना:4416 वर्द्याथी     
(फ) योजनेची अमंलबजार्णी करणारी यंत्रणा:- संचालक (प्रवशिण), व्यर्साय वशिण र् प्रवशिण संचालनालय, मुंबई. 
 

8) राज्यातील अल्पसुंख्याक बहुल के्षत्रात अल्पसुंख्याक ववद्यार्थ्यांसाठी तुंत्रवनकेतन सुंस्था सरुु करणे:- 
(अ) योजनेचा लक्ष्यगट:- राज्यातील अल्पसंख्याक समाजातील (मसु्स्लम, बौध्द, विश्चन, शीख, पारशी र् जैन) बेरोजगार 
उमेदर्ार. 
(ब)  योजनेचे उवद्दष्ट:- अल्पसंख्याक समाजातील वर्द्यार्थ्यांमधील बेरोजगार उमेदर्ारास रोजगार वमळण्यास मदत करणे. 
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(क) योजना:- अल्पसंख्याक समाजातील उमेदर्ारांना तांवत्रक वशिण देऊन त्यांना रोजगारिम बनवर्ण्याच्या उदे्दशाने नर्ीन 
तंत्रवनकेतन संस्था सरुु करण्यासचा वनणवय शासनाने घेतला आहे. त्यानसुार मकु्ताई नगर  वज. जळगार् येथे नर्ीन तंत्रवनकेतन 
वनमाण करण्यात येत आहे. अनदुान अल्पसंख्याक वर्कास वर्भागाकडून उपलब्ध करुन वदले जाईल. 
(ड) योजनेकवरता अथवसंकल्पीय तरतदू (सन 2021-22):-20 कोटी 
(ई) भौवतक उवद्दष्ट : 01 तंत्रवनकेतन 
(फ) योजनेची अमंलबजार्णी करणारी यंत्रणा:- अल्पसंख्याक वर्कास वर्भाग र् संचालक, तंत्रवशिण संचालनालय, मुंबई. 
9) राज्यातील अल्पसुंख्याक बहुल के्षत्रात अल्पसुंख्याक ववद्यार्थ्यांसाठी औद्योवगक प्रवशक्षण कें दे्र सरुु करणे:- 
(अ) योजनेचा लक्ष्यगट:- राज्यातील अल्पसंख्याक समाजातील (मसु्स्लम, बौध्द, विश्चन, शीख, पारशी र् जैन). वर्द्याथी. 
(ब)   योजनेचे उवद्दष्ट:- अल्पसंख्याक समाजातील वर्द्यार्थ्यांना रोजगारभीमखु व्यार्सावयक वशिण देणे.  
(क) योजना:- राज्यातील अल्पसंख्याक वर्द्यार्थ्यांसाठी मांडर्ी, मुंबई शहर र् चांवदर्ली, मुंबई उपनगर असा दोन नर्ीन शासकीय  
औद्योवगक प्रवशिण संस्था करण्यात आल्या आहेत. औद्योवगक प्रवशिण संस्था मांडर्ी, मुंबई चे बांधकाम अंवतम टप्पयात असनू 
सद्य:स्स्थतीत सदर संस्थेचे प्रवशिण र्गव सध्या एलवफस्टन तांवत्रक वर्द्यालय मुंबई येथे सरुु आहेत. औद्योवगक प्रवशिण संस्था 
चांवदर्ली, मुंबई उपनगर च्या जवमनीर्रील आरिण बदलाची कायवर्ाही सरुु असनू सदर संस्थेचे प्रवशिण र्गव सध्या मलुूंड येथे सरुु 
करण्यात आले आहेत. मुंब्रा-कौसा येथे औद्योवगक प्रवशिण संस्था वनमाण करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली असनू पढुील 
कायवर्ाही सरुु आहे. 
 (ड)  योजनेकवरता अथयसुंकल्पीय तरतूद (सन 2021-22):- रुपये 11 कोटी  
 (फ) योजनेची अमंलबजार्णी करणारी यंत्रणा:- अल्पसंख्याक वर्कास वर्भाग र् संचालक (प्रवशिण), व्यर्साय वशिण र् 
प्रवशिण संचालनालय, मुंबई. 
10) प्रधानमुंत्री जन ववकास काययक्रम (PMJVK)  
(अ) योजनेचा लक्ष्यगट:-  अल्पसंख्याक समाजातील लोक 
(ब) योजनेचे उवद्दष्ट:- अल्पसंख्याक बहुल वजल्यातील लोकांच्या एकंदर राहणीमानाचा दजा उंचार्णे, या भागात मलुभतू सवुर्धा 
उपलब्ध करुन देऊन सामावजक र् आर्थथक स्तरात सधुारणा घडर्नू आणणे. 
  (I):- 11 वी पुंिवार्षषक योजना:- 11 व्या पंचर्ार्थषक योजनेत कें द्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कायव मंत्रालयाने 
लोकसंख्या, सामावजक र् आर्थथक स्स्थती आवण मलुभतू सवुर्धांची उपलब्धता या मानकांच्या आधारे देशातील 90 वजल्हे 
मागासलेले अल्पसंख्याक बहुल वजल्हे म्हणनू वनस्श्चत केले असनू, यामध्ये महाराष्रातील परभणी, बलुडाणा, र्ावशम र् कहगोली या 
चार वजल्यांचा समारे्श आहे. कें द्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कायव मंत्रालयामाफव त बहुिेत्र वर्कास कायवक्रमांतगवत (MsDP) या चार 
वजल्यांमध्ये घरकुल योजना ,अंगणर्ाडी बांधकाम आवण मलुींच्या र्सतीगहृांचे बांधकाम योजना राबवर्ण्यात येत आहेत. 

(II) :- 12 वी पुंिवार्षषक योजना:- 
i) 12 व्या पंचर्ार्थषक योजनेत कें द्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कायव मंत्रालयाने बहुिेत्र वर्कास कायवक्रमांतगवत (MsDP)  

वर्हीत मागवदशवक सचुनांच्या आधारे परभणी (सेल,ू पाथरी, कजतरु) र् र्ाशीम (कारंजा, मानोरा, मालेगार्) येथे मलुींची प्रत्येकी 03 
आवण कहगोली (कहगोली, कळमनरुी) येथे 02 मलुांची अशा एकूण 08 र्सतीगहृांच्या बांधकामाच्या प्रस्तार्ास नव्याने मान्यता वदली 
आहे. 

ii) 12 व्या पंचर्ार्थषक योजनेत कें द्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कायव मंत्रालयाने बहुिेत्र वर्कास कायवक्रमांतगवत (MsDP)  
वर्हीत मागवदशवक सचुनांच्या आधारे जालना शहर र् परळी शहर यांच्या प्रस्तार्ामधील  र्सतीगहृ बांधकाम र् शाळा इमारत 
बांधकाम प्रस्तार्ास मान्यता वदली आहे. 
 iii) आता बहुिेत्रीय वर्कास कायवक्रम (MsDP) या कायवक्रमाचे कें द्रशासनाकडील मागवदशवक सचुनांनसुार नार्ात बदल 
करुन प्रधानमंत्री जन वर्कास कायवक्रम (PMJVK) असे नामकरण करण्यात आले आहे. ही योजना 14 व्या वर्त्त आयोगाच्या 
उर्ववरत कालार्धीत म्हणजेच सन 2017-18 ते 2019-20 या कालार्धीत राबवर्ण्यात येणार आहे. बहुिेत्र वर्कास कायवक्रमांतगवत 
यापरू्ी महाराष्र राज्यातील 09 वजल्हे , 08 गट र् 06 शहरे यांची वनर्ड करण्यात आली होती. तथावप आता कें द्र शासनाच्या 
प्रधानमंत्री जन वर्कास कायवक्रमांतगवत महाराष्रातील एकूण 24 वजल्यातील 10 वजल्हा मखु्यालये, 28 गट र् 34 शहरांचा 
समारे्श करण्यात आला आहे. पायाभतू सवुर्धा उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रत्येकी रु.10 कोटी इतक्या रकमेचे प्रकल्प अहर्ाल 
तयार करारे्त त्याचप्रमाणे या कायवक्रमाच्या अंमलबजार्णीसाठी संबंवधत  वजल्हयातील अल्पसंख्याक बहुल गार्ांची सवुनस्श्चती 
करार्ी, असेही कें द्र शासनाकडून सवूचत करण्यात आले आहे.  या संदभात कें द्र शासनाकडून संबंवधत गट र् शहरांच्या प्रकल्प 
अहर्ालास  प्राप्त मान्यतेनसुार पढुील कायवर्ाही करण्यात येत आहे. 
(क) योजनेकवरता अथवसंकल्पीय तरतदू (सन 2021-22):- (राज्य वहस्सा ) रु.10.00 कोटी (कें द्र वहस्सा) रु.90.00 कोटी. 
(ड)  योजनेची अंमलबजार्णी करणारी यंत्रणा:- संबंवधत वजल्हावधकारी र् अल्पसंख्याक वर्कास वर्भाग   
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11) अल्पसुंख्याक समाजातील उच्ि वशक्षण घेणा-या ववद्याथींनीसाठी वसतीगहृ योजना 
 

(अ) योजनेचा लक्ष्यगट:- राज्यातील अल्पसंख्याक समाजातील (मसु्स्लम, बौध्द, विश्चन, शीख, पारशी, जैन र् ज्य)ु उच्च वशिण 
घेणाऱ्या वर्द्याथीनी. 
(ब) योजनेचे उवद्दष्ट:- अल्पसंख्याक समाजातील मलुींसाठी र्सतीगहृाची सोय उपलब्ध करुन मलुींच्या उच्च वशिणाचे प्रमाण 
र्ाढर्णे. 
 (क) योजना:- राज्यातील सर्व वजल्हयांमध्ये अल्पसंख्याक समाजातील उच्च वशिण घेणा-या वर्द्याथींनींसाठी र्सतीगहेृ बांधण्याचा 
वनणवय शासनाने घेतला आहे. त्यापैकी कें द्र शासनाने राज्यातील ज्या 25 वजल्हयांमधील 43 शहरे "अल्पसंख्याक बहुल िेते्र" 
घोवषत केली आहेत, अशा 25 वजल्हयांमध्ये प्राथम्याने र्सतीगहृ उभारण्यात येतील. र्सतीगहृांसाठी शासकीय जमीन ककर्ा 
वर्द्यापीठांकडून जमीन उपलब्ध करून घेण्यात येऊन र्सतीगहृाचे बांधकाम वसडको/ सार्वजवनक बांधकाम वर्भाग/ म्हाडा माफव त 
करण्यात येईल. सदर र्सतीगहेृ अल्पसंख्याक वर्कास वर्भागामाफव त नेमनु वदलेल्या शासकीय औद्योवगक प्रवशिण संस्था 
/तंत्रवनकेतन/ वर्द्यापीठ/ शासकीय महावर्द्यालये यांचेकडून  व्यर्स्थापन करण्यात येईल. 
(ड)  योजनेकवरता अथवसंकल्पीय तरतदू (सन 2021-22):- रुपये 30.00 कोटी 
(ई) योजनेची अंमलबजार्णी करणारी यंत्रणा:- संबंवधत वजल्हावधकारी मखु्य कायवकारी अवधकारी, व्यर्स्थापनाकवरता नेमनु 
वदलेली शाळा संस्था/वर्द्यावपठ/महावर्द्यालय र् अल्पसंख्याक वर्कास वर्भाग. 
12) राज्य अल्पसुंख्याक आयोगाला सहायक अनदुान 
 

  या योजनेतंगवत आयोगामाफव त राबवर्ण्यात येत असलेल्या अ) अल्पसंख्याक उमेदर्ारांसाठी  शासकीय सेर्ा भरती परू्व 
परीिा प्रवशिण र्गव र्  ब) मराठी भाषा फौंडेशन  र्गव या योजनेकवरता अनदुान देण्यात येते.    
 (क) योजनेकवरता अथवसंकल्पीय तरतदू (सन 2021-22):- रु.4.00 कोटी. 
13) स्वयुंसहाय्यता गटाुंकवरता सहायक अनदुान 
 

 राज्यातील अल्पसंख्याक मवहलांचे मागासलेपण र् त्यांची कमकुर्त आर्थथक स्स्थती वर्चारात घेर्नू त्यांच्या आर्थथक र् 
सामावजक उन्नतीसाठी महाराष्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग र् मवहला आर्थथक वर्कास महामंडळ यांच्या संयकु्त वर्द्यमाने 
राज्यातील अल्पसंख्याक बहूल भागात ही योजना राबवर्ली जात आहे. 
 

(अ) योजनेकवरता अथवसंकल्पीय तरतदू (सन 2021-22):- रु.3.13 कोटी. 
 

14)  हज सवमतीकवरता सहायक अनदुान 
      हज याते्रकरंूच्या सवुर्धेकवरता औरंगाबाद येथे हज हाऊस बांधण्यात येत आहे. 
 योजनेकवरता अथवसंकल्पीय तरतदू (सन 2021-22) :- रु. 15.00 कोटी 
15) मौलाना आझाद अल्पसुंख्याक आर्षथक ववकास महामुंडळाला भाग भाुंडवली अुंशदान. 
 मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थथक वर्कास महामंडळामाफव त राबवर्ण्यात येणाऱ्या वर्वर्ध योजनांकवरता 
भागभांडर्ल देण्यात येते. 
 योजनेकवरता अथवसंकल्पीय तरतदू (सन 2021-22) :- रुपये 25.00 कोटी. 
16) अल्पसुंख्याक समाजातील ववद्यार्थ्यांसाठी ववद्यमान शासकीय तुंत्रवनकेतनाुंमध्ये दसु-या पाळीमध्ये 
अभ्यासक्रम सरुू करणे. 
(अ) योजनेचा लक्ष्यगट:- राज्यातील अल्पसंख्याक समाजातील (मसु्स्लम, बौध्द, विश्चन, शीख, पारशी, जैन र् ज्य)ु वर्द्याथी 
(ब) योजनेचे उवद्दष्ट:- अल्पसंख्याक समाजातील वर्द्यार्थ्यांना रोजगारावभमखु तांवत्रक वशिण देणे. 
क) योजना:- सन 2011-12 पासनू  ठाणे, सोलापरू, जळगार्, नांदेड, यर्तमाळ, मुंबई शहर र् मुंबई उपनगर अशा 7, सन 2012-
13  पासनू रत्नावगरी, जालना, अंबड, ब्रम्हपरुी, कराड या 5 र्  सन 2014-15 पासनू पणेु, लातरू र् कहगोली अशा 3 याप्रमाणे 
एकूण 15 वर्द्यमान शासकीय तंत्रवनकेतनांमध्ये अल्पसंख्याक वर्द्यार्थ्यांसाठी दसुरी पाळी सरुु करण्यात आली असनू त्याबाबतचे 
शासन वनणवय उच्च र् तंत्र वशिण वर्भागाने अनकु्रम वदनांक 13.09.2011, वदनांक 19.07.2012  र् वद. 8.07.2014 रोजी 
वनगववमत केले आहेत. 
(ड)  योजनेकवरता अथवसंकल्पीय तरतदू (सन 2021-22):- रुपये 20.00 कोटी 
(इ)  भौवतक उवद्दष्ट: 1920 वर्द्याथी     
(फ)  योजनेची अमंलबजार्णी करणारी यंत्रणा:- संचालक, तंत्र वशिण संचालनालय, मुंबई. 
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17) राज्यातील अल्पसुंख्याक बहुल ग्रामीण के्षत्रात मलुभतू/पायाभतू सवुवधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी 
के्षत्रववकास काययक्रमातुंगयत अनदुान उपलब्ध करण्याबाबत:- 
अ) योजनेचा लक्ष्यगट: -राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतीच्या एकूण लोकसंख्येपैकी अल्पसंख्याक समहुाची  (मसु्स्लम, बौध्द, विश्चन, 

शीख, पारशी, जैन र् ज्य)ु लोकसंख्या वकमान 100 ककर्ा त्यापेिा जास्त आहे, अशा अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायती. 
 ब)  योजनेचे उवद्दष्ट:- अल्पसंख्याक बहूल ग्रामीण  िेत्रात मलुभतू /पायाभतू  सवुर्धा उपलब्ध करून देणे. 
क) योजना:- या योजनेंतगवत पात्र ग्रामपंचायतींना त्यांच्या कायविेत्रातील अल्पसंख्याक बहुल िेत्रात पढुील मलूभतू/पायाभतू 

सोयीसवुर्धांसाठी सन 2013-2014 या र्षापासनू अनदुान उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे:-   
 (अ)  कब्रस्तान/स्मशान/अंत्यवर्धीच्या जागेसाठी संरिक कभतीसह सर्व सवुर्धा, 
 (ब)   सार्वजवनक सभागहृ/शादीखाना हॉल. 
 (क)  सर्व नागरी/पायाभतू सवुर्धा उदा.वपण्याच्या पाण्याची सवुर्धा/ वर्द्यतू परुर्ठा/इदगाह/ सांडपाण्याची व्यर्स्था/ रस्ते / 
        पथवदरे्/सार्वजवनक स्र्च्छतागहेृ , अंगणर्ाडी, बालर्ाडी  कें दे्र इत्यादी 
 सदरहू योजनेंतगवत अल्पसंख्याक बहूल ग्रामपंचायतींना  प्रवतग्रामपंचायत कमाल रू.10 लाखापयंत अनदुान उपलब्ध 
करून देण्यात येत आहे. 

ड)  योजनेकवरता  अथवसंकल्पीय  तरतदू (सन 2021-22):- रु.20.00   कोटी 
इ ) भौवतक उवद्दष्ट : 250 अल्पसंख्याक  बहूल ग्रामपंचायती 
फ) योजनेची अंमलबजार्णी करणारी यंत्रणा : वजल्हावधकारी कायालय / मखु्य कायवकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद र् 

अल्पसंख्याक वर्कास वर्भाग. 
18) ड ा.झाकीर हुसेन मदरसा आधवुनकीकरण योजनेंतगयत राज्यातील मदरशाुंना पायाभतु सवुवधा आवण 
ववषय वशक्षकाुंच्या वेतनाकरीता सहायक अनदुान योजना:- 
 

(अ) योजनेचा लक्ष्यगट:- राज्यातील धमादाय आयकु्त अथर्ा र्क्फ बोडाकडे नोंदणीकृत असलेले मदरसे. 
(ब) योजनेचे उवद्दष्ट:- मदरशांमध्ये वशकत असलेलल्या वर्वर्ध र्योगटातील वर्द्यार्थ्यांना समाजाच्या मखु्य प्रर्ाहात आणण्यासाठी 
पारंपारीक धार्थमक वशिणाबरोबरच वर््ान, गवणत, समाजशास्त्र, कहदी, मराठी, इंग्रजी र् उदूव या वर्षयांचे आधवुनक वशिण देणे. 
(क) योजना:- मदरशांमध्ये वशकत असलेल्या वर्द्यार्थ्यांना वर््ान, गवणत, समाजशास्त्र, कहदी, मराठी, इंग्रजी र् उदूव या वर्षयांचे 
वशिण देणे, त्याकरीता वशिकांच्या मानधनासाठी अनदुान देणे, मखु्य प्रर्ाहातील शाळांमध्ये प्ररे्श घेणा-या इ. 9 र्ी, इ. 10 र्ी, 11 
र्ी र् 12 र्ी तील तसेच औद्योवगक प्रवशिण संस्थांमध्ये वशिण घेणा-या वर्द्यार्थ्यांसाठी वशष्यर्तृ्ती देणे, या दषृ्टीने मदरशांच्या 
आधवुनकीकरणासाठी  पायाभतू सवुर्धा, गं्रथालय  इत्यादींसाठी  अनदुान  देणे. 
ड)  योजनेकवरता अथवसंकल्पीय  तरतदू ( सन 2021-22) :- रुपये 15.00 कोटी 
(इ) भौवतक उवद्दष्ट: 300 मदरसे    
 (फ) योजनेची अमंलबजार्णी करणारी यंत्रणा: वजल्हावधकारी कायालय र् अल्पसंख्याक वर्कास वर्भाग. 
19)   राज्यातील अल्पसुंख्याक लोकसमहुातील उमेदवाराकरीता मौलाना आझाद मोफत वशकवणी व 
सुंबध्द योजना:-   

राज्यातील अल्पसंख्याक लोकसमहूातील उमदेर्ारांना शासकीय/वनमशासकीय सेरे्त रोजगारांच्या परेुशा संधी उपलब्ध 
करून देण्याकरीता कें द्रीय लोकसेर्ा आयेाग/महाराष्र लोकसेर्ा आयेाग/ब ॅंवकग सेर्ा इत्यादी स्पधा पवरिांसाठी प्रवशिण तसेच 
व्यर्सावयक अभ्यासक्रमामधील प्ररे्शाकरीता घेण्यात येणा-या सामाईक प्ररे्श पवरिांच्या परू्वतयारीसाठी प्रवशिणआवण इयत्ता     
10 र्ी, 12 अनतु्तीणव अल्पसंख्याक उमेदर्ारांकरीता वर्शेष वशकर्णी र्गव सरुू करण्यासाठी वद.25.06.2013 च्या शासन 
वनणवयान्र्ये मौलाना आझाद मोफत वशकर्णी र् संबंध्द योजना कायास्न्र्त करण्यात आली आहे. 
 या योजनेंतगवत राज्यातील मुंबई, ठाणे, अमरार्ती, औरंगाबाद, नागपरू, पणेु र् नावशक या 07 शहरांमध्ये प्रवशिण कें द्रांची 
सवुर्धा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्याकरीता नामांवकत खाजगी संस्थांकडून अजव मागवर्ण्यात आले असनू सध्या 
वनर्डीची प्रवक्रया प्रगतीपथार्र आहे. तसेच इच्छुक उमदेर्ारांकडून ऑन लाइन अजव मागवर्ण्यात आले आहे. प्रवशिणबाबतची 
तपशीलर्ार मावहती जसे प्रवशिणाचा प्रकार, उमेदर्ारांची संख्या, प्रवशिणांचा कालार्धी र् प्रत्येक उमेदर्ाराला फी च्या स्र्रूपात 
द्यार्याची अवधकतम रक्कम इत्यादी खालीलप्रमाणे आहे. 
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(1)    योजनेकरीता अथवसंकल्पीय तरतदु (सन 2021-22) :- रूपये 25.00 कोटी. 
(2)    भौवतक उवद्दष्ट:  4000 वर्द्याथी 
(3)    योजनेची अमंलबजार्णी करणारी यंत्रणा: अल्पसंख्याक वर्कास वर्भाग. 
अ.क्र. प्रवशक्षणािा प्रकार उमेदवारा

िी 
सुंख्या 

प्रवशक्षणािा 
कालावधी 

प्रवत उमेदवाराकरीता 
द्यावयािी फी िी 
अवधकतम रक्कम 

1. कें वद्रय लोकसेर्ा आयोगामाफव त घेण्यात येणा-या 
वर्वर्ध स्पधा पवरिेच्या तयारी करीता प्रवशिण 

250 10 मवहने रू. 25,000/- 

2. महाराष्र  लोकसेर्ा आयोगामाफव त राजपावत्रत 
अवधकारी या पदांकरीता घेण्यात येणा-या वर्वर्ध 
स्पधा परीिेच्या तयारी करीता प्रवशिण. 

250 10 मवहने रू. 20,000/- 

3. महाराष्र लोकसेर्ा आयोगामाफव त अराजपावत्रत 
अवधकारी या पदांकरीता घेण्यात येणा-या वर्वर्ध 
स्पधा परीिेच्या तयारी करीता प्रवशिण. 

500 10 मवहने रू. 15,000/- 

4. ब ॅंककग सेरे्तील परीिांकरीता प्रवशिण. 400 6 मवहने रू. 8,000/- 
5. सामाईक प्ररे्श पवरिा 600 2 र्षव रू. 40,000 

(अ) अवभयांवत्रकी 200 1 र्षव / 
2 र्षव 

रू. 20,000/-  
(रू. 40,000/- 2 र्षांकरीता) 

(ब) रै्द्यकीय आवण तत्सम शाखा 200 1 र्षव / 
2 र्षव 

रू. 20,000/- 
(रू. 40,000/-2 र्षांकरीता) 

(क) सनदी लेखापाल,व्यर्स्थापन, वर्धी इत्यादी 200 1 र्षव / 
2 र्षव 

रू. 20,000/- 
(रू. 40,000/-2 र्षांकरीता) 

6. इयत्ता 10 र्ी नापास वर्द्यार्थ्यांकवरता वर्शेष 
वशकर्णी र्गव 

1000 10 मवहने रू. 4,000/- 

7. इयत्ता 12 र्ी नापास वर्द्यार्थ्यांकवरता वर्शेष 
वशकर्णी र्गव 

1000 10 मवहने रू. 4,000/- 

 
20)  उदूय घराकरीता सहाय्यक अनदुान: 
महाराष्रा मध्ये उदूव भाषेची र्ाड:मयीन प्रगती, मराठी र् उदूव भाषेमधील लेखक, कर्ी, वर्चाररं्त इ. मध्ये सजवनशील वर्चारांची 
देर्ाणघेर्ाण होउन उदूव भाषेचा र्ाड:मयीन वर्कास व्हार्ा र् उदूव भाषेच्या समधृ्दीसाठी उदूव घराच्या रूपाने एक वठकाण असारे् या 
उदे्दशाने राज्यातील काही मसु्लीम बहुल शहरामध्ये उदूव घर उभारण्याचे प्रस्तावर्त आहे. सद्य:स्स्थतीत नांदेड आवण मालेगार् येथे उदूव  
घरांचे बांधकाम पणूव झाले असनू सदर उदूव घरांचा ताबा संबंवधत वजल्हावधकारी यांच्याकडे सोपवर्ण्यात आलेला आहे. तसेच 
सोलापरू आवण नागपरू येथील उदूव घरांचे काम सरुू झालेले आहे.  
1)  योजनेकरीता अथयसुंकल्पीय तरतदु (सन 2021-22):- रूपये 7.00 कोटी. 
2)   भौवतक उवद्दष्ट्ट:  4 उदूयघर 
3)  योजनेिी अुंमलबजावणी करणारी युंत्रणा:- संबंवधत वजल्हावधकारी र् अल्पसंख्याक वर्कास वर्भाग. 
 

21)  मराठवाडा, ववदभय, उत्तर महाराष्ट्र जलद ववकास  काययक्रम 2018 अुंतगयत मवहला बित गट वनमाण करुन 
त्यामधील मवहला सदस्याुंना कौशल्य ववकासािे प्रवशक्षण देणेबाबत योजना:- मराठर्ाडा, वर्दभव, उत्तर महाराष्र जलद वर्कास  
कायवक्रम 2018 या कायवक्रमांतगवत औरंगाबाद, नागपरू, अमरार्ती, लातरू, चंद्रपरू, बीड, र्धा, भंडारा, गोंवदया, गडवचरोली, अकोला, 
बलुढाणा, यर्तमाळ, जालना या 14 वजल्हयामध्ये प्रवत वजल्हा 200 या प्रमाणे 2800 अल्पसंख्याक मवहला बचतगट मवहला आर्थथक 
वर्कास महामंडळ यांचे माफव त वनमाण करने . या वर्भागात सदयास्स्थतीमध्ये  कायवरत र् नव्याने  वनमाण होणारे बचतगट यामधनू 
अंदाजे 1500 सदस्यांना महाराष्र राज्य कौशल्य वर्कासाचे प्रवशिण देण्याचा शासन वनणवय 07, ऑगस्ट, 2019 अन्र्ये वनणवय 
घेण्यात आला आहे. 
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कालावधी:- सदर प्रवशिण कायवक्रम दोन र्षा करीता वनस्श्चत करण्यात आला आहे. 
वनधी:-  या करीता सन 2021-22 या र्षामध्ये रु.3.13 कोटी वनधी परुर्णी मागणी व्दारे अथवसंकस्ल्पत करण्यात आला आहे. 
 
23) राज्यातील अल्पसुंख्याक समहुातील मवहला व यवुकाुंना कौशल्य ववकासािे प्रवशक्षण देणे बाबत. 

योजना:- राज्यातील अल्पसंख्याक समहुातील मवहला र् यरु्कांना रोजगार र् स्र्यंरोजगाराची संधी प्राप्त पहार्ी या उदेशाने शासन 
वनणवय वद.26, ऑगस्ट 2019 अन्र्ये शासन मान्यता देण्यात आली आहे. या योजने अंतगवत अल्पसंख्याक समहुातील र्य र्षव 15 ते 
45 या र्योगटातील यरु्क र् मवहलांना खाजगी प्रवशिण संस्थेव्दारे कौशल्य वर्कासाचे प्रवशिण देऊन त्यांना रोजगार र् 
स्र्यंरोजगारािम करने  हा या योजनेचा उदे्दश आहे. 

वनधी:- या योजने करीता सन 2021-22 या र्षामध्ये रु.50 कोटी वनधी अथवसंकस्ल्पत करण्यात आला आहे. 

24) पोलीस भरती पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण र्गव:- 

 महाराष्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगा माफव त अल्पसंख्याक समाजातील उमेदर्ारांकवरता सन 2009-10 या र्षापासनू 
पोवलस वशपाई भरतीकवरता नव्याने सधुावरत केलेली प्रवशिण योजना राबवर्ण्यात येत आहे. तथावप शासन वनणवय वद. 
01/09/2018 अन्र्ये सदर योजना शासनामाफव त राबवर्ण्यात येत आहे. या योजनेंतगवत प्रत्येक प्रवशिणाथीला प्रवतमाह रु. 1500/- 
इतके वर्द्यारे्तन, प्रत्येक प्रवशिणाथीला गणरे्शाकवरता रु. 1000/-, दोन प्रवशिकांना रु. 30,000/- प्रवतमाह मानधन उपलब्ध 
करुन वदले जाते. सदर योजना वजल्हावधका-या माफव त संवनयवत्रत करण्यात येते. 
या बाबीकवरता सन 2021-22 मध्ये रू.7.00 कोटी अथवसंकस्ल्पय तरतदू करण्याचे प्रस्तावर्त करण्यात येत आहे. 

         राज्यातील अल्पसंख्याक समहुातील उमदेर्ारांच्या पोलीस भरतीच्या प्रमाणात र्ाढ व्हार्ी याकवरता शासन वनणवय वदनांक 
27/07/2009 अन्र्ये पोलीस भरती परू्व परीिा योजना राबवर्ण्यात येत आहे. 

         सदर प्रवशिण कायवक्रम दोन मवहने र् अवनर्ासी स्र्रुपाचा होता. या योजनेस वमळणारा प्रवतसाद र्ाढार्ा यासाठी उमेदर्ारांना 
वनर्ासाची सोय उपलब्ध झाल्यास प्रवशिण तसेच मैदानी पवरिांचा तसेच लेखी परीिांचा सरार् करता येईल र् त्यामधनू योजनेस 
अपेवित यश प्राप्त होईल, याकवरता सदर योजना वनर्ासी स्र्रुपात राबवर्ण्याचा, तसेच योजनेचा कालार्धी दोन मवहन्याऐर्जी तीन 
मवहन्याचा करण्याबाबतचा वनणवय वद.17 वडसेंबर 2021 च्या शासन  वनणवयान्र्ये घेण्यात आला आहे. 



 
 
 
 

20 
जेंडर बजेटटग 

          (रु. हजारात) 
 

अ.
क्र 

योजना योजना शनहाय माशहती लाभाथी 
संख्या 

 

योजना  शनहाय  तरतुद 

2017-
18 

2018-
19 

2019-
20 

2017-18 2018-19 2019-20 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
 

उच्च शिक्षण घेणाऱ्या  
अल्पसंख्याक 
शर्द्यार्थ्यांकशरता 
शिष्यरृ्त्ती योजना 
(2235 A 338)  

43000 
(शर्द्याथी) 

45000 
(शर्द्याथी) 

47000 
(शर्द्याथी) 

100,00,00 110,00,00 120,00,00 

2 अल्प कालार्धीत 
व्यर्सायार्र आधाशरत 
रोजगाराशभमुख 
प्रशिक्षण योजना 
((2235 A 151) 

10000 
(शर्द्याथी) 

8000 
(शर्द्याथी) 

15000 
(शर्द्याथी) 

2,00,00 1,60,000 3,64,000 

3 अल्पसंख्याक 
शर्द्यार्थ्यांसाठी 
शर्द्यमान औद्योशगक 
प्रशिक्षण संस्थामध्ये 
दुसरी/शतसरी पाळी 
सुरु करणे          
(2235 A  534) 

3538 
(शर्द्याथी) 

4000 
(शर्द्याथी) 

3700 
(शर्द्याथी) 

15,00,00 16,94,70 15,89,28 

4 स्र्यंसहाय्यता (मशहला ं
करीता) गटाकरीता 
योजना (2235 A 169) 

3500 3000 3500 2,00,00 1,60,00 2,00,00 

 

(* रकाना क्र. 3,4,5,6,7 र् 8 येथील आकडेर्ारी उपलब्ध असलेल्या मावहती आधारे एकवत्रतवरत्या (वर्द्याथी/ वर्द्याथीनी) नमदू                                      
केली आहे ) 
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तक्ता - 2 
 

Table - 2 

 
 

2) ववत्तीय आवश्यकता 
 

ii) Financial Requirement 
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2) ववत्तीय आवश्यकता 
         (रू. हजारात / Rs. in thousands)   
  
अ. क्र. 

 
काययक्रमािे नाुंव प्रत्यक्ष रकमा 2019-20 

Actuals 2019-20 
अथयसुंकल्प 2020-21 

Budget Estimate 2020-21 

अवनवायय खिय काययक्रमावरील 
खिय 

एकूण अवनवायय खिय काययक्रमावरील 
खिय 

एकूण 

Committed Scheme Total Committed Scheme Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 

अ कायाचे र्गीकरण       

 
 

राज्यातील अल्पसंख्याकांच्या   
सर्ांगीण वर्कासासाठी 
अल्पसंख्याक वर्कास 
वर्भागाकडून राबवर्ण्यात 
येत असलेल्या वर्वर्ध 
योजना 

14,866 20,86,793 2,10,16,59 38,691 5,97,5000 6,01,36,91 

 एकूण 14,866 20,86,793 2,10,16,59 38,691 5,97,5000 6,01,36,91 

ब वर्त्तीय व्यर्स्थेतील साधने       

मागणी 
क्र. 

प्रधान शीषव       

झेडई-

01 , 

2235 14,866 20,86,793 2,10,16,59 38,691 5,97,5000 6,01,36,91 

 एकूण 14,866 20,86,793 2,10,16,59 38,691 5,97,5000 6,01,36,91 
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ii) Financial Requirements  
 

                (रू. हजारात / Rs. in thousands) 
  सधुावरत अुंदाज 2021-22 

Revised Estimates 2021-22 
अथयसुंकल्प 2022-23 

Budget Estimate 2022-23 
Name of the 
Programme 

अवनवायय खिय काययक्रमावरील 
खिय 

एकूण अवनवायय 
खिय 

काययक्रमावरील 
खिय 

एकूण 

Non Plan Plan Total Committed Scheme Total  

9 10 11 12 13 14 15 
      A- Activity 

Classification 

10,98,61 73,54,374 74,64,235 14,41,00 79,70,000 74,64,235 Various schemes 
being implemented 
by the Minorities 
Development 
Department for the 
overall 
development of 
minorities in the 
State 

10,98,61 73,54,374 74,64,235 14,41,00 79,70,000 74,64,235 Total 

      B- Source of 
Finance 

      Demand No.      
Major Head 

10,98,61 73,54,374 74,64,235 14,41,00 79,70,000 74,64,235 ZE – 01,        
2235 

10,98,61 73,54,374 74,64,235 14,41,00 79,70,000 74,64,235 Total 
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काययक्रम क्रमाुंक -(3) 

 

मौलाना आझाद अल्पसुंख्याक आर्षथक ववकास महामुंडळ मयावदत,मुुंबई 
 

1) महामुंडळािी स्थापना:- वद. 28 सप्टेंबर, 2000, कंपनी कायदा 1956 अंतगवत करण्यात आलेली आहे. 
  2) महामुंडळािी उवद्दष्ट्टे      1)  आर्थथकदषृ्या मागासलेल्या अल्पसंख्याकांच्या सामावजक र् आर्थथक   
                                            उन्नतीसाठी   वर्वर्ध कजव योजना, प्रवशिण योजना राबवर्णे.   

                                            2)  अल्पसंख्याक आर्थथकदषृ्या दबुवल घटकातील सवुशवित बेरोजगारांना व्यर्सायासाठी 
आर्थथक सहाय्य देणे. 

                                            3) अल्पसंख्याक समाजातील वर्द्याथी - वर्द्याथींनींना वशिणासाठी कजव उपलब्ध करुन देणे. 
                                            4) व्यर्साय / व्होकेशनल रेकनग देणे. 
                                            5) अल्पसंख्याक समहूातील मवहलांच्या आर्थथक उन्नतीसाठी सकू्ष्म पतपरुर्ठा योजना राबवर्णे. 
3)महामंडळाचे भागभांडवल :-1) महामंडळाचे प्रावधकृत भागभांडर्ल रु. 500 कोटी आहे. 
                                            2) आतापयंत शासनाने महामंडळास रु.475.69 कोटी इतके भागभांडर्ल अदा केले आहे. 
4) महामंडळ राबववत असलेल्या ववववध योजना :- 
         अ) राष्ट्रीय अल्पसुंख्याक ववकास एवुं ववत्त वनगम, नवी वदल्ली याुंच्या सहकायाने राबववण्यात   

येणा-या योजना:- 
                               1) उन्नती मदुत कजय योजना (Term Loan Scheme) :-  
                                  1) कजव मयादा रु.5 हजार ते 2 लाख पयंत. 
                                  2) स्र्गुंतर्णकू 5%, कजव 95% 

                                                 3) व्याज (द.सा.द.शे.)  6%, + 2% हमी शलु्क = 8%  
                                  4) परतफेड - 5 र्षाच्या कालार्धीत 

5) डॉ. ए.पी.जे. कलाम  शैक्षवणक :-           1)   कजव मयादा - रु.5.00  लाखापयंत . 
      कजय योजना   2)  व्याजदर - फक्त 3 टक्के 

        3)  100% कजव  
                                                                 4)   परतफेड वशिणपणूव झाल्यानंतर सहा मवहन्यापासनू पढुील 5  र्षव 
                                                                  5)   कौटंुवबक  र्ार्थषक  उत्पन्न  मयादा- 
                                                                         शहरी भागासाठी रु.1,20,000/- पेिा कमी 
                                                                         ग्रामीण भागासाठी –रु.98,000/- पेिा कमी. 
 6) सकु्ष्म पतपरुवठा योजना:-         1) कजव मयादा रु.2.00 लाखापयंत प्रवत बचत गट.  
    2) SHG (स्र्यंसहाय्यता गट) 
    3) व्याजदर - 7% 

    4) मवहला आर्थथक वर्कास महामंडळामार्फव त स्थापन / संलग्न असलेले                   
स्र्यंसहायत्ता गटासाठी कजव वदले जाते. 

                                                                 5)    परतरे्फड 36 मवहन्यात (12 तै्रमावसक हप्ते) 
                                                                 6)    कौटंुवबक  र्ार्थषक  उत्पन्न  मयादा- 
                                                                          शहरी भागासाठी रु.1,20,000/- पेिा कमी 
       8)   शहरी भागासाठी रु.98,000/- पेिा कमी. 
ब) राज्य शासनामा य् त  भागभाुंडवल स्वरुपात  प्राप्त होणाया वनधीतून राबववण्यात येणा-या योजना-  
  मौलाना आझाद शक्षवणक कजय योजना-  

१) कजव मयादा-रु.2.50 लाखापयंत  2) व्याजदर-र्फक्त 3%  
1) 100% कजव 3) परतरे्फड – वशिण झाल्यापासनू सहा मवहन्यापासनू 5 र्षे. 4) कौटंुवबक र्ार्थषक उत्पन्न 

रु.2.50 लाखापयंत. 
 
 



 
 
 
 

 
25 

प्रोत्साहनात्मक काययक्रम 

 अल्पसुंख्याक स्वयुंरोजगार जनजागतृी काययक्रम:-  

महामंडळामार्फव त राष्रीय अल्पसंख्याक वर्कास एर्ं वर्त्त वनगम,नर्ी वदल्ली यांच्या सहकायाने तसेच राज्य 
शासनामार्फव त भागभांडर्ल स्र्रुपात प्राप्त होणा-या वनधीतनू राबवर्ण्यात येणा-या सर्व योजनांबाबतची मावहती 
अल्पसंख्याक समाजाला सदर कायवक्रमामध्ये देण्यात येते. सदर कायवक्रम 1 वदर्साचा असतो. सदर कायवक्रम 
NMDFC माफव त ककर्ा महामडंळामार्फव त आयोवजत केल्यानसुार राहतो. 

 व्यवसाय प्रवशक्षण काययक्रम- सदरील योजना प्रामखु्याने NMDFC यांच्या सहकायाने राबवर्ण्यात येते. 
अल्पसंख्याक समाजातील व्यक्तीना रोजगार र्  स्र्यंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी आर्श्यक ते 
कौशल्य प्रवशिण या कायवक्रमातनू देण्यात येते. सदर कायवक्रमाचा कालार्धी जास्तीत जास्त 6 मवहने इतका असतो. 
सदर योजना NMDFC मार्फव त मंजरूी वमळाल्यानसुार राबवर्ण्यात येते. 

 मवहला समदृ्धी योजना प्रवशक्षण- सदरी योजना राष्रीय अल्पसंख्याक वर्कास एर्ं वर्त्त वनगम,नवर् वदल्ली यांच्या 
सहकायाने राबवर्ण्यात येते.सदर योजनेची अंमलबजार्णी राज्य र्ावहवनकृत यंत्रणा ( महामंडळ) ककर्ा NGO 
मार्फव त करण्यात येते. मवहला समदृ्धी योजनेअंतगवत 20 मवहलांना त्यांच्या सोईनसुार/आर्श्यकतेनसुार 6 मवहन्यांचे 
कौशल्य प्रवशिण देण्यात येते. NMDFC मार्फव त मंजरूी वमळाल्यानसुार सदरील योजना राबवर्ण्यात येते. 

 प्रदशयन काययक्रम (Exhibition)- सदरील प्रदशवन कायवक्रम राष्रीय अल्पसंख्याक वर्कास एर्ं वर्त्त वनगम,नर्ी 
वदल्ली यांच्या सहकायाने राबवर्ण्यात येतो. अल्पसंख्याक संआजातील व्यक्तींना र्स्तुंची वर्क्री  (स्र्वनर्थमत ककर्ा 
मवहला बचत गट/मदुत कजाचा लाभाथी  ज्या र्स्तु वर्कतात अशा) करण्याची संधी उपलब्ध करुन वदली जाते. 
एका प्रदशवन कायवक्रमाचा कालार्धी 15 वदर्सांचा असनू त्यामध्ये अल्पसंख्याक समाजातील 80 व्यक्तींसाठी 40 
स्टॉल वर्नाशलु्क उपलब्ध करुन देण्यात येतात.सदरील कायवक्रम NMDFC कडून वमळालेल्या सचूणांनसुार 
राबवर्ण्यात येतो. 

महामुंडळाच्या योजनाुंसाठी आवश्यक ती कागदपते्र:-          

 उन्नती मदुत कजय योजना- 

1) वर्वहत नमनु्यातील अजव र् आर्श्यक सािांवकत कागदपत्राच्या दोन प्रती. 

2)अल्पसंख्याक असल्याचा परुार्ा (शाळा सोडल्याचा दाखला ककर्ा जात प्रमाणपत्र.) 

3) महाराष्र राज्याचा रवहर्ासी परुार्ा- (आधार काडव/इलेक्शन काडव/पारपत्रक(passport)/बकेॅचे पासबकु/र्ाहन 
चालक परर्ाना/दरुध्र्नी देयक/वर्द्यतु देयक ककर्ा तलाठी/तहवसलदार यांनी वदलेले रवहर्ासी प्रमाणपत्र यापैकी 
कोणतेही एक) 

4) ओळखपत्र –अजवदार र् जावमनदार दोन्हींचे (आधार काडव/इलेक्शन काडव/पारपत्रक(passport)/बकेॅचे 
पासबकु/र्ाहन चालक परर्ाना/पनॅ काडव यापैकी  कोणतेही एक. 

5) उत्पन्न प्रमाणपत्र- कुटंुब प्रमखुाच्या नार्े तहवसलदार/तलाठी यांनी  वनगववमत केलेला उत्पन्नाचा दाखला. 

6) वर्वहत नमनु्यातील अजवदार र्  जावमनदाराचे हमीपत्र. 

7) बेबाकी प्रमाणपत्र- महामंडळाने वर्वहत केलेल्या नमनु्यात अजवदाराचे खाते असलेल्या बकेॅचे/वर्त्तीय संस्थेचे 
कोणत्याही प्रकारचे कजव/थकबाकी नसल्याचे बेबाकी प्रमाणपत्र र् इतर कोणत्याही बकेॅचे/वर्त्तीय संस्थेचे कजव 
नसल्याबाबतचे मळु प्रतीतील शपथपत्र. 

8) जावमनदार- एक सिम जावमनदार ज्याची स्थार्र  (Immovable) मालमत्ता गहाण (Mortgage) करुन घेण्यात 
येते.  मालमत्ता मलु्यांकन पत्र,मालमते्तची  मावहती-7/12 चा उतारा,8 अ चा उतारा) 

9) मदुत कजव योजनेसाठी मालाचे दरपत्रक आर्श्यक आहे. 
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 शैक्षवणक कजय योजना- 

1) वर्वहत नमनु्यातील अजव र् आर्श्यक सािांवकत कागदपत्राच्या दोन प्रती. 

2)अल्पसंख्याक असल्याचा परुार्ा (शाळा सोडल्याचा दाखला ककर्ा जात प्रमाणपत्र.) 

3) महाराष्र राज्याचा रवहर्ासी परुार्ा- (आधार काडव/इलेक्शन काडव/पारपत्रक(passport)/बकेॅचे पासबकु/र्ाहन 
चालक परर्ाना/दरुध्र्नी देयक/वर्द्यतु देयक ककर्ा तलाठी/तहवसलदार यांनी वदलेले रवहर्ासी प्रमाणपत्र यापैकी 
कोणतेही एक) 

4) ओळखपत्र –अजवदार र् जावमनदार दोन्हींचे (आधार काडव/इलेक्शन काडव/पारपत्रक (passport)/बकेॅचे 
पासबकु/र्ाहन चालक परर्ाना/पनॅ काडव यापैकी कोणतेही एक. 

5) उत्पन्न प्रमाणपत्र- कुटंुब प्रमखुाच्या नार्े तहवसलदार/तलाठी यांनी  वनगववमत केलेला उत्पन्नाचा 
दाखला/शासकीय र् खासगी िेत्रातील कमवचारी असल्यास फॉमव नं.16. 

6) वर्वहत नमनु्यातील अजवदार र्  जावमनदाराचे हमीपत्र. 

7) बेबाकी प्रमाणपत्र- महामंडळाने वर्वहत केलेल्या नमनु्यात अजवदाराचे खाते असलेल्या बकेॅचे/वर्त्तीय संस्थेचे 
कोणत्याही प्रकारचे कजव/थकबाकी नसल्याचे बेबाकी प्रमाणपत्र र् इतर कोणत्याही बकेॅचे/वर्त्तीय संस्थेचे कजव 
नसल्याबाबतचे मळु प्रतीतील शपथपत्र. 

8) जावमनदार-  सिम जावमनदार (सार्वजवनक उपक्रम/शासकीय/बकॅ ककर्ा खाजगी िेत्रातील आयकर भरणारी 
व्यक्ती) ककर्ा स्थार्र (Immovable) मालमत्ता असल्यास तारणगहाण (Hypothecate) करुन घेणे. (मालमत्ता 
मलु्यांकण पत्र,मालमते्तची -7/12 चा उतारा,8 अ चा उतारा) 

9) शैिवणक संस्थेचे शलु्कपत्रक (र्फी स्रक्चर),र्सतीगह/घरमालकाचे भाडेपत्रक र् खानार्ळ (मेस) चे दरपत्रक.. 
 

 सकु्ष्म पतपरुवठा योजना- 

1) वर्वहत नमनु्यातील अजव र् आर्श्यक सािांवकत कागदपत्राच्या दोन प्रती. 

2) बचत गटातील 70% सभासद अल्पसंख्याक समाजातील असणे आर्श्यक,त्यांचा अल्पसंख्याक असल्याचा 
परुार्ा  (शाळा सोडल्याचा दाखला ककर्ा जात प्रमाणपत्र.) 

            3) महाराष्र राज्याचा रवहर्ासी परुार्ा- (आधार काडव/इलेक्शन काडव/पारपत्रक(passport)/बकेॅचे पासबकु/र्ाहन   
चालक परर्ाना/दरुध्र्नी देयक/वर्द्यतु देयक/रवहर्ासी प्रमाणपत्र  यापैकी कोणतेही एक) 

4) सर्व सभासदांचे ओळखपत्र – (आधार काडव/इलेक्शन काडव/पारपत्रक (passport)/बकेॅचे पासबकु/र्ाहन 
चालक परर्ाना/पनॅ काडव यापैकी कोणतेही एक. 

5) सर्व सभासदांचे  उत्पन्नाचे  प्रमाणपत्र-  कुटंुब प्रमखुाच्या नार्े तहवसलदार/तलाठी यांनी  वनगववमत केलेला 
उत्पन्नाचा दाखला. 

6) वर्वहत नमनु्यातील  प्रमाणपत्र –अध्यि यांचे सवर्स्तर पवरचयपत्र र् बचत गटाच्या सामावजक कायाचा उल्लेख. 

7)सर्व सभासदांचे बेबाकी प्रमाणपत्र- महामंडळाने वर्वहत केलेल्या नमनु्यात अजवदाराचे खाते असलेल्या 
बकेॅचे/वर्त्तीय संस्थेचे कोणत्याही प्रकारचे कजव/थकबाकी नसल्याचे बेबाकी प्रमाणपत्र र् इतर कोणत्याही 
बकेॅचे/वर्त्तीय संस्थेचे कजव नसल्याबाबतचे मळु प्रतीतील शपथपत्र. 

8) बचत गटाच्या बकेॅच्या पासबकुाची झेराक्स. 

9) मागील 6 मवहन्याच्या बचत गटाच्या इवतर्तृ्ताची छायांकीत प्रत. 

10) बचत गटातील सदस्यांच्या नार्ाची यादी (र्य,जात र् करार्याचा व्यर्साय) 
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11) बचत गट प्रमखुाचा थोडक्यात पवरचय. 

12) बचत गतातील सभासदांचे रंगीत र्फोटॊ. 

13) बचत गटाच्या मागील दोन/तीन र्षाच्या आर्थथक व्यर्हाराचा जमाखचाचा तपशील. 

14) वर्वर्ध शासकीय वर्भागाकडून बचत गटास वमळणा-या आर्थथक मदतीची  मावहती. 

15) बचत गटातील कजव घेऊ इस्च्छणाऱ्या  सभासदांच्या जातीचे,उत्पन्नाचे दाखले  प्रावधकत सिम अवधकायाची 
स्र्ािरी. 

16) बकॅ/वर्त्तीय संस्था यांच्याकडे पवहल्या र् दसुया टप्प्यार्रील कजाची परतरे्फड केल्याबाबतचे ना देय प्रमाणपत्र. 

 

नोट:- दावरद्र्य रेषेखालील उमेदवाराुंनी दावरद्र्य रेषेखाली असल्यािे प्रावधकृत अवधका-यािे प्रमाणपत्र 
जोडावे. 
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 प्रोत्साहनात्मक काययक्रम 

अ.क्र. काययक्रमािे नाव कालावधी काययक्रम सुंख्या लाभाथी 
1 अल्पसंख्याक स्र्यंरोजगार जनजागतृी कायवक्रम एक वदर्स 1  
2 व्यर्साय प्रवशिण कायवक्रम 6 मवहने 1 30 
3 उद्योजकता प्रवशिण कायवक्रम 1 मवहना 30 30 
4 कॉम्प्यटुर कोसव इन ऍऺप्लीकेशन /मेनटेनंन्स 6 मवहने 30 30 
5 मवहला समधृ्दी  योजना  प्रवशिण 6 मवहने 30 30 

 पात्रता :- 
 1.   अजवदार अल्पसंख्याक (मसु्स्लम, शीख, विश्चन, पारशी, बौध्द र् जैन) समाजातील असार्ा. 
 2.  अजवदार महाराष्रातील रहीर्ासी असार्ा. 
 3.  अजवदार वकमान सािर असार्ा. 
 4. अजवदाराचे र्य वकमान 18 र्षे पणूव असारे्. 
 5.  शैिवणक कजव योजनेसाठी र्य 16 ते 32 र्षे असारे्. 
 6.  कुटंुबाचे र्ार्थषक उत्पन्न 

       अ)   महामंडळाच्या योजनांसाठी :- शहरी भागासाठी रू. 1,03,000/- पेिा कमी, ग्रामीण भागासाठी रू. 81,000/- पेिा कमी 
               असारे्. 
 ब)  राष्रीय अल्पसंख्याक महामडंळाच्या योजनेसाठी :-  शहरी भागासाठी रू. 1,03,000/- पेिा कमी, ग्रामीण भागासाठी                

रू. 81,000/- पेिा कमी असारे्. 
 आवश्यक कागदपते्र :- 
 1. वर्वहत नमनु्यातील अजासोबत सािांकीत करून कागदपत्रांचे दोन संच. 
 2. शाळा सोडल्याचा दाखला/जातीचे प्रमाणपत्र. 
 3. रहीर्ासी प्रमाणपत्र (रेशनकाडव/इलेक्शन काडव/डोवमसाईल सटीवफकेट) यापैकी कोणतेही एक. 

 4. भाडेपत्र/संमतीपत्र/नोटरी  

 5. मालाचे दरपत्रक  

 6. बेबाकी प्रमाणपतत्र र् प्रवत्ापत्र. 
 7. सिम जावमनदार-रे्तन प्रमाणपत्र/मालमते्तची मावहती, वमळकतीचे मलू्यांकन पत्र. 
 8. साधे जावमनदार - थेट कजव योजनेअंतगवत रुपये 50,000/- पयंतच्या कजासाठी फक्त रू.100/-

च्या बॉन्डपेपरर्र प्रवत्ापत्र. 
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2) ववत्तीय आवश्यकता 
  (रू. हजारात / Rs. in thousands) 

          
अ. क्र. 

 
काययक्रमािे नाुंव प्रत्यक्ष रकमा 2019-2020 

Actuals 2019-2020 
अथयसुंकल्प 2020-2021 

Budget Estimate 2020-2021 

अवनवायय खिय काययक्रमावरील 
खिय 

एकूण अवनवायय खिय काययक्रमावरी
ल खिय 

एकूण 

Committed Scheme Total Committed Scheme Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 

अ कायाचे र्गीकरण       

1 मौलाना आझाद 
अल्पसंख्याक र् वर्वत्तय 
वर्कास महामंडळास भाग 
भांडर्ली अंशदान 

– 25,00,00 25,00,00 – 25,00,00 25,00,00 

2 
 

राष्रीय अल्पसंख्याक 
वर्कास र् वर्त्त 
महामंडळाला भाग 
भांडर्ली अंशदान 

-- 50,00 50,00 -- 50,00 50,00 

 एकूण -- 25,50,00 25,50,00 -- 25,50,00 25,50,00 

ब वर्त्तीय व्यर्स्थेतील साधने --   --   

मागणी क्र. प्रधान शीषव --   --   

झेडई-02 , 42350233 -- 25,50,00 25,50,00 -- 25,50,00 25,50,00 

झेडई -01, 42350242 -- – -- -- – -- 

 एकूण -- 25,50,00 25,50,00 -- 25,50,00 25,50,00 
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ii) Financial Requirements  
                                                                                                                 (रू. हजारात / Rs. in thousands)   

  
सधुावरत अुंदाज 2021-2022 

Revised Estimates 2021-2022 
अथयसुंकल्प 2022-23 

Budget Estimate 2022-2023 
Name of the 
Programme 

अवनवायय खिय काययक्रमावरील 
खिय 

एकूण अवनवायय खिय काययक्रमावरील 
खिय 

एकूण 

Committed Scheme Total Committed Scheme Total 

9 10 11 12 13 14 15 

      A- Activity Classification 

-- 10,00,000 10,00,000 -- 25,00,00 25,00,00 Maulana Azad Financial 
Development Corporation 
for Minorities         

-- 50,00 50,00 -- 50,00 50,00 National  Minorities 
Development and 
Financial Corporation 

-- 1005000 1005000 -- 25,50,00 25,50,00 Total 

--   --   B- Source of Finance 

--   --   Demand No.  Major 
Head 

-- 10,00,000 10,00,000 -- 25,00,00 25,00,00 ZE - 02 ,     42350233 

-- 50,00 50,00 -- 50,00 50,00 ZE – 02,      42350242 

-- 1005000 1005000 -- 25,50,00 25,50,00 Total 
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काययक्रम क्रमाुंक (4) 

महाराष्ट्र राज्य अल्पसुंख्याक आयोग, मुंबई 

 महाराष्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग अवधवनयम, 2004 अतंगवत सामान्य प्रशासन वर्भाग, शासन आदेश, वद.9 
ऑक्टोबर, 2006 अन्र्ये राज्य शासनाने महाराष्र राज्यात राहणाऱ्या मसु्स्लम, विश्चन, शीख, बौध्द, झोराष्रीयन (पारसी) र् जैन 
या लोकसमहूांना अल्पसंख्याक लोकसमहू म्हणनू घोवषत केले आहे. शासन अवधसचूना वदनांक 16 एवप्रल,2012 अन्र्ये महाराष्र 
राज्य अल्पसंख्याक आयोगास वदर्ाणी अवधकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 

 महाराष्र शासनाने राज्यातील अल्पसंख्याकांच्या वहताचे संरिण करण्यासाठी तसेच भारतीय संवर्धानाद्वारे 
अल्पसंख्याकाकवरता वर्वहत करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजार्णी करण्याकवरता कें द्र शासनाने स्थापन केलेल्या 
राष्रीय अल्पसंख्याक आयोगाच्या धतीर्र महाराष्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास महाराष्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग 
अवधवनयम, 2004 अन्र्ये रै्धावनक दजा प्रदान केला असनू सामान्य प्रशासन वर्भाग, अवधसचूना वद.4 ऑगस्ट, 2006 अन्र्ये 
आयोगाचे गठन केले आहे. या आयोगाची कायवकिा संपणूव राज्यभर आहे. महाराष्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाची कायवकिा 
पढुील प्रमाणे आहे :- 
 1) संवर्धान आवण संसदेने तसेच राज्य वर्धानमंडळाने अवधवनयवमत केलेले कायदे यात तरतदू करण्यात आलेल्या 
संरिक उपाययोजना आवण अल्पसंख्याकासाठी असलेली राज्य शासनाची धोरणे आवण योजना यांच्या कामकाजार्र संवनयंत्रण 
ठेर्णे. 
 2) अल्पसंख्याकांच्या बाबतीत होणारा भेदभार् टाळण्याच्या प्रश्नाबाबत अभ्यास, संशोधन, वर्कास र् वर्श्लेषण करणे. 
 3) शासकीय उपक्रम, वनमशासकीय संस्था, महानगरपावलका, नगरपवरषदा, वजल्हा पवरषद, पंचायत सवमत्या आवण 
ग्रामपंचायती यांच्या सेरे्तील अल्पसंख्याकांच्या प्रवतवनधीत्र्ाचे र्ास्तवर्क वनधारण करणे आवण प्रवतवनधीत्र् अपरेु असल्यास 
त्याबाबतीत इस्च्छत पातळी गाठण्यासाठी उपाय सचुवर्णे. 
 4) राज्यात जातीय ऐक्याची सवुनस्श्चती करण्यासाठी, ते राखण्यासाठी आवण त्याला उते्तजन देण्यासाठी वशफारशी करणे. 
 5) अल्पसंख्याकांचे कल्याण आवण वर्कास यांच्या दषृ्टीने, आयोगाच्या मते महत्र्ाची असेल, अशा इतर कोणत्याही 
बाबीचा अभ्यास करणे आवण समवुचत वशफारशी करणे. 
 6) अल्पसंख्याकांना त्यांच्या अवधकारापासनू रं्वचत ठेर्ण्यासंबंधीच्या तक्रारीमध्ये लि घालणे, अल्पसंख्याकांच्या 
गाऱ्हाण्यांचा वर्चार करून त्यार्र रे्ळोरे्ळी यथोवचत उपाय सचुवर्णे. 
 7) अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी असलेल्या पंतप्रधानांच्या 15 कलमी कायवक्रमाच्या अंमलबजार्णीचे समन्र्यन र् 
पयवरे्िण करणे. 
 राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या रचनेत एक अध्यि, एक उपाध्यि र् नऊ सदस्य तसेच एक सवचर् यांचा समारे्श आहे. 
राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या कायालयासाठी 14 पदे मंजरू करण्यात आली आहेत. 

 महाराष्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगामाफव त राज्यातील अल्पसंख्याकांकवरता पढुील कल्याणकारी योजना राबवर्ण्यात 
येत आहेत  :- 

अ) अल्पसुंख्याक उमेदवाराुंसाठी शासकीय सेवा भरती पवूय परीक्षा प्रवशक्षण वगय :- या योजनेंतगवत नागरी परू्व परीिा 
मागवदशवन कें  द्र सरुु करण्यात आली आहेत. 

1) स्पधा पवरक्षा पवूय मागयदशयन कें द्र:- 

 संघ  लोकसेर्ा आयोग आवण महाराष्र लोकसेर्ा आयोगामाफव त होणा-या स्पधा पवरिांकवरता अल्पसंख्याक 
लोकसमहूातील वनर्डक 10 होतकरू उमेदर्ारांना राज्य प्रशासकीय सेर्ा प्रवशिण संस्थेच्या मुबंई, कोल्हापरू, नागपरू र् औरंगाबाद 
येथील कें द्रातनू प्रवशिण देण्यात येते. पैकी मुंबई कें द्रास 11 मवहन्यांचा प्रवशिणाचा कालार्धी देण्यात आला असनू कोल्हापरू, 
नागपरू आवण औरंगाबाद या कें द्राना 10 मवहने प्रमाणे  प्रवशिण कालार्धी देण्यात आला आहे. सदर योजना सवचर्, महाराष्र राज्य 
अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांच्यामाफव त राबवर्ण्यात येत आहे. 

2) नागरी सेवा (पवूय) पवरक्षा मागयदशयन कें द्र:- 

 संघ लोकसेर्ा आयोग आवण महाराष्र लोकसेर्ा आयोगामाफव त होणा-या स्पधा पवरिांकवरता अल्पसंख्याक 
लोकसमहूातील वनर्डक 10 होतकरू उमेदर्ारांना यशदा, पणेु यांच्यामाफव त प्रवशिण देण्यात येते. 
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ब) मराठी भाषा फौंडेशन वगय :- 
 स्पधा परीिांमध्ये अल्पसंख्याक उमदेर्ार मराठी भाषेमध्ये मागे पडतात.  यासाठी अल्पसंख्याक वर्द्यार्थ्यांना मराठी भाषेर्र 
प्रभुत्र् प्राप्त व्हार्े याकवरता  र् त्यांना मळू प्रर्ाहात आणण्यासाठी अमराठी शाळेत वशकणाऱ्या 8 र्ी 9 र्ी आवण 10 र्ी च्या 
अल्पसंख्याक वर्द्यार्थ्यांसाठी राज्य अल्पसंख्याक आयोगामाफव त मराठी भाषेचे फौंडेशन र्गव सरुु करण्यात आले आहेत. या मराठी 
भाषा फौंडेशन र्गाचे आयोजन अल्पसंख्याक शैिवणक संस्थांमध्ये करण्यात येत आहे.  आतापयंत ही योजना राज्यातील 32 
वजल्हयामध्ये सरुु  आहे. सदर योजना सवचर्, महाराष्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांच्यामाफव त राबवर्ण्यात येत आहे. 
 
क) अल्पसुंख्याक मवहलाुंिे सबलीकरण :- 
  राज्यातील अल्पसंख्याक मवहलांचे मागासलेपण र् त्यांची कमकुर्त आर्थथक स्स्थती वर्चारात घेर्नू त्यांच्या आर्थथक र् 
सामावजक उन्नतीसाठी महाराष्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग र् मवहला आर्थथक वर्कास महामंडळ यांच्या संयकु्त वर्द्यमाने 
राज्यातील अल्पसंख्याक बहूल भागातील मवहलांसाठी 2200 बचत गट र् 13 लोकसंचावलत साधन कें द्र उभारण्यास शासनाने 
मान्यता वदली आहे. सदर योजना ही 8 र्षांसाठी असनू याकवरता एकूण रु.27.54 कोटी तरतदू करण्यात येणार आहे. 
 उपरोक्त योजनाखेरीज पढुील  उपक्रम महाराष्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाकडून राबवर्ले जात आहेत:- 
ड) महात्मा गाुंधी शाुंतता परुस्कार :- 
 जातीय सलोखा र् शांतता राखण्यात उल्लेखनीय कामवगरी करणाऱ्या तसेच जातीय दंगलीत धमव र् जात न पाहता 
स्र्त:चे प्राण धोक्यात घालनू इतरांचे प्राण र्ाचवर्णाऱ्या र् राष्रीय एकात्मता र् बंधभुार् र्ाढवर्ण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या पोलीस 
अवधकारी/शासकीय अवधकारी र् जागतृ नागवरकांना महाराष्र राज्य अलपसंख्याक आयोगामाफव त महात्मा गांधी शांतता परुस्कार 
देण्यात येतेा. 
इ) कौमी एकता सप्ताह :- 
 कें द्र शासनाच्या सचूनांनसुार दरर्षी वदनांक 19 नोव्हेंबर ते 25 नोव्हेंबर या कालार्धीत कौमी एकता सप्ताह साजरा 
करण्यात येतो. त्या अनषंुगाने वद.20 नोव्हेंबर हा वदर्स अल्पसंख्याक कल्याण वदन म्हणनू साजरा करण्यात येतो. या वनवमत्ताने 
आयोगामाफव त तरूण वपढीच्या मनात राष्रीय एकात्मता र् बंधभुार् र्धृ्ध्दगत करण्यासाठी आतंर शालेय वनबंधलेखन, वचत्रकला 
स्पधा र् आंतर महावर्द्यालयीन र्ादवर्र्ाद र् नाटयस्पधा आयोवजत करण्यात येतात. स्पधेतील वर्जेत्यांना आयोगातफे प्रथम बिीस 
रु.1000/- , वद्वतीय रु.500/- र् ततृीय रु.300/- अशी रोख रक्कम देण्यात येते. 
ई) अल्पसुंख्याक हक्क वदन :- 
 संयकु्त राष्र संघटनेने वदनांक 18 वडसेंबर, 1992 रोजी राष्र, धार्थमक, भावषक अल्पसंख्याकांच्या हक्कांसंबंधी केलेल्या 
घोषणेनसुार दरर्षी 18 वडसेंबर हा वदन अल्पसंख्याक हक्क वदन म्हणनू साजरा केला जातो. सदर वदर्शी महाराष्र राज्य 
अल्पसंख्याक आयोगातफे चचासत्र, कायवशाळा इ. कायवक्रम आयोवजत करण्यात येतात. 
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2) ववत्तीय आवश्यकता 

     (रू. हजारात / Rs. in thousands) 
              

अ. क्र. 
 

काययक्रमािे नाुंव प्रत्यक्ष रकमा 2019-2020 
Actuals 2019-2020 

अथयसुंकल्प 2020-2021 
Budget Estimate 2020-2021 

अवनवायय खिय काययक्रमावरील 
खिय 

एकूण अवनवायय 
खिय 

काययक्रमावरील 
खिय 

एकूण 

Committed Scheme Total Committe
d 

Scheme Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 

अ 
 

कायाचे र्गीकरण       

1 
 

महाराष्र राज्य 
अल्पसंख्याक आयोग 

74,47 1,28,03 2,02,50 1,34,55 5,50,00 6,84,55 

 एकूण 74,47 1,28,03 2,02,50 1,34,55 5,50,00 6,84,55 

ब वर्त्तीय व्यर्स्थेतील 
साधने 

      

मागणी क्र. प्रधान शीषव       

झेडई -01, 2235A258 
2235A 249 

74,47 1,28,03 2,02,50 1,34,55 5,50,00 6,84,55 

 एकूण 74,47 1,28,03 2,02,50 1,34,55 5,50,00 6,84,55 
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 ii) Financial Requirements  
                          (रू. हजारात / Rs. in thousands)   

  
सधुावरत अुंदाज 2021-2022 

Revised Estimates 2021-2022 
अथयसुंकल्प 2022-2023 

Budget Estimate 2021-2022 
Name of the 
Programme 

अवनवायय खिय काययक्रमावरील 
खिय 

एकूण अवनवायय खिय काययक्रमावरील 
खिय 

एकूण  

Committed Scheme Total Committed Scheme Total  

9 10 11 12 13 14 15 

      A- Activity 
Classification 

-- 1,00,00 1,00,00 --  4,00,00 5,20,79 State Minorities 
Commission      

1,05,99 -- 1,05,99 1,25,67 -- 1,25,67 State Minorities 
Commission     

1,05,99 1,00,00 2,05,99 1,05,99 1,00,00 2,05,99 Total 

      B- Source of Finance 

      Demand No.    Major 
Head 

1,05,99 1,00,00 2,05,99 1,05,99 1,00,00 2,05,99 ZE -01,     
2235 A 258 
2235 A 249 

1,05,99 1,00,00 2,05,99 1,05,99 1,00,00 2,05,99 Total 
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3) कमयिारी वगािा साराुंश 

 
महाराष्ट्र राज्य अल्पसुंख्याक आयोग 

 
राज्य अल्पसुंख्याक आयोगाच्या आस्थापनेवरील अवधकारी / कमयिारी  . 

 
अ.क्र. 

 
पदनाम 

 
पदाुंिी सुंख्या 

 
वेतन ब न्ड  गे्रड वेतन 

1 2 3 4 5 

 राजपवत्रत, वगय-1  
 

   

1 सवचर्  
 

1 15600-39100  7600 
 

2 अर्र सवचर् 
 

1 15600-39100  6600 
 

 अराजपवत्रत, वगय-3 
 

   

3 लघलेुखक (उच्चशे्रणी)  
 

1 9300-34800  4,400 

4 रोखपाल -वन-उपलेखापाल  
 

1 9300-34800 4300 
 

5 लघलेुखक (वनम्नशे्रणी)  
 

1 9300-34800  4300 
 

6 सहायक  कि अवधकारी 
 

2 9300-34800 4300 

7 वलवपक-टंकलेखक  
 

2 5200-20200  1900 
 

8 र्ाहनचालक  
 

2 5200-20200 1900 
 

9 वशपाई  
 

3 4440-7440 1300 

 एकूण बेरीज 14   
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काययक्रम क्रमाुंक (5) 
महाराष्ट्र राज्य हज सवमती 

 सामान्य प्रशासन वर्भाग, शासन वनणवय, वद.25.04. 1990 अन्र्ये महाराष्र राज्य हज सवमतीची स्थापना करण्यात आली 

आहे. 

 महाराष्र राज्य हज सवमती ही सल्लागार स्र्रुपाची संस्था असनू ती कें द्रीय हज सवमती, मुंबई र् राज्यातील हज याते्रकरु 

यांच्यामध्ये  समन्र्य  साधण्याचे  काम करते. सवमतीची  प्रमखु  काये  पढुील  प्रमाणे आहेत:- 

1) इच्छूक याते्रकरंूना उपयकु्त ठरू शकेल अशी मावहती गोळा करून ती याते्रकरंुना परुवर्णे. 

2) इच्छूक याते्रकरंूकडून अजव मागवर्णे र् सोडत पध्दतीने वचठ्ठया टाकून याते्रकरंुची वनर्ड करणे. 

3)  इच्छूक याते्रकरंूना सर्व बाबतीत सल्ला र् मदत परुवर्णे. उदा. आगाऊ लसटोचणी, रै्द्यकीय  तपासणी  इत्यादी  
तसेच 

     यासंदभात संबंवधत स्थावनक प्रावधकरणाशी सहाकायव करणे. 

4) खादीमलु हुज्जाजची वनर्ड करणे. 

5) याते्रकरंूना  प्रर्ासाची  सवुर्धा  उपलब्ध  करून देण्यासाठी  रेल्रे्  र्  राज्य पवरर्हन  प्रावधकाऱ्यांशी  संपकव   साधनू 

    आर्श्यक  र्ाटाघाटी  करणे. 

 कें वद्रय  हज  सवमती अवधवनयम,2002 मधील तरतदुीनसुार राज्य शासनाने वद.14/02/2019 च्या अवधसचूनेद्वारे नव्याने 

राज्य हज सवमती गठीत करण्यात आली आहे.महाराष्र राज्य हज सवमतीचे  कायालयीन कामकाज सांभाळण्याकवरता एकूण 10 

अवधकारी/कमवचारी  यांची  पदे मजंरू  करण्यात आली  आहेत. 

 हज याते्रस जाणाऱ्या याते्रकरंुसाठी आर्श्यक प्रवशिण वशबीर आवण रै्द्यकीय वशबीरांचे त्या त्या वजल्हयाच्या वठकाणी 

आयोजनाचे  काम  महाराष्र  राज्य  हज  सवमतीमाफव त  केले  जाते. 

नागपरू हज हाऊस :- दरर्षी राज्यातनू समुारे 14 ते 15 हजार याते्रकरु हज याते्रकवरता प्रयाण करतात. कें द्र शासनाने मुंबई र् 

नागपरू सह औरंगाबाद येथनूही  हज  याते्रकवरता प्रयाणाची  सवुर्धा  उपलब्ध  करुन  वदली आहे. नागपरू  येथनू  हज याते्रकवरता 

प्रयाण करणा-या  याते्रकरंुच्या सवुर्धेसाठी  नागपरू  येथे  हज  हाऊस  उभारण्यात  आले  आहे. 

औरुंगाबाद हज हाऊस :- औरंगाबाद येथनू हज याते्रकवरता प्रयाण करणा-या याते्रकरंुच्या सवुर्धेसाठी औरंगाबाद येथे हज हाऊस 

बांधण्यात येत आहे. औरंगाबाद हज हाऊसच्या बांधकामाचे काम "वसडको" कडे  सोपवर्ण्यात  आले असनू, या प्रयोजनाकवरता 

राज्य शासनाने आत्तापयंत रू. 27.60 कोटी एर्ढे अनदुान वसडकोस सपुदूव केले आहे आवण त्यानसुार हज हाऊस बांधकाम प्रक्रीया 

प्रगतीपथार्र  आहे. 
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3) कमयिारी वगािा साराुंश 

महाराष्ट्र राज्य हज सवमती 
 

महाराष्ट्र राज्य हज सवमतीच्या आस्थापनेवरील अवधकारी / कमयिारी. 
 

अ.क्र. पदनाम पदाुंिी सुंख्या वेतन ब न्ड गे्रड वेतन 

अ) महाराष्र  राज्य हज सशमती , मंुबई. 

राजपवत्रत, वगय-2 

1 कि अवधकारी 1 9300-34800 4400 

2 लेखा अवधकारी 1 9300-34800 4400 

अराजपवत्रत,  वगय-3 

3 सहायक 2 9300-34800 4300 

4 लघलेुखक 1 9300-34800 4300 

5 लघ-ुटंकलेखक 1 5200-20200 2400 

6 वलवपक-टंकलेखक 1 5200-20200 1900 

वगय-4 
7 वशपाई 1 4400-7440 1300 

ब) महाराष्ट्र राज्य हज सवमतीिे नागपरू ववभागीय कायालय 
राजपवत्रत, वगय-2 

8 उप मखु्य कायवकारी अवधकारी 1 9300-34800 4400 
अराजपवत्रत,  वगय-3 

9 र्वरष्ठ वलवपक 1 9300-34800 4200 

 एकूण 
 

10   
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2) ववत्तीय आवश्यकता 

(रू.हजारात / Rs. in thousands) 
 

अ. क्र. 
 

काययक्रमािे नाुंव प्रत्यक्ष रकमा 2019-2020 
Actuals 2019-2020 

अथयसुंकल्प 2020-2021 
Budget Estimate 2020-2021 

अवनवायय खिय काययक्रमावरील 
खिय 

एकूण अवनवायय खिय काययक्रमावरी
ल खिय 

एकूण 

Committed Scheme Total Committed Scheme Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 

अ 
 

कायाचे र्गीकरण       

1 महाराष्र राज्य हज सवमती 74,47 6,00,00 6,74,47 2,51,16 12,00,00 14,51,16 

 एकूण 74,47 6,00,00 6,74,47 2,51,16 12,00,00 14,51,16 

ब वर्त्तीय व्यर्स्थेतील साधने       

मागणी क्र. प्रधान शीषव       

झेडई-01 , 2235 A 267 
2235 A 276 

74,47 6,00,00 6,74,47 2,51,16 12,00,00 14,51,16 

 एकूण 74,47 6,00,00 6,74,47 2,51,16 12,00,00 14,51,16 
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ii) Financial Requirements 
 

         (रू.हजारात / Rs. in thousands) 
   

सधुावरत अुंदाज 2021-22 
Revised Estimates 2021-22 

अथयसुंकल्प 2022-23 
Budget Estimate 2022-23 

Name of the 
Programme 

अवनवायय खिय काययक्रमावरील 
खिय 

एकूण अवनवायय खिय काययक्रमावरील 
खिय 

एकूण 

Committed Scheme Total Committed Scheme Total 

9 10 11 12 13 14 15 

      A- Activity 
Classification 

1,04,00 9,00,00 1,00,400 2,14,73 15,00,00 1,71,473 Maharashtra State 
Haj Committee    

1,04,00 9,00,00 1,00,400 2,14,73 15,00,00 1,71,473 Total 

      B- Source of Finance 

      Demand No.    Major 
Head 

2,11,50 1,16,000 1,37,150 2,14,73 15,00,00 1,71,473 ZE - 01 ,             
2235 A 267 
2235 A 276 

1,04,00 9,00,00 1,00,400 2,14,73 15,00,00 1,71,473 Total 
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काययक्रम क्रमाुंक (6) 
 

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मुंडळ,औरुंगाबाद. 
 

 कें द्र शासनाने मसु्स्लम धर्थमयांच्या सार्वजवनक / र्क्फ मालमत्तेंच्या रिणासाठी तयार केलेला र्क्फ अवधवनयम,  1995 
महाराष्र राज्यात वदनांक 1 जानेर्ारी,1996 पासनू लाग ू केला आहे.  शासन अवधसचूना, महसलू र् र्न वर्भाग क्र. र्क्फ 
10/2001/प्र.क्र.154/ल-3,  वद.04/01/2002 अन्र्ये महाराष्र राज्य र्क्फ मंडळ,औरंगाबाद या नार्ाने स्थापना करण्यात आली 
आहे. या मंडळाचे मखु्यालय औरंगाबाद येथे आहे. वद.21/02/2008 रोजी अल्पसंख्याक वर्कास वर्भागाची स्थापना झाल्यानंतर 
सदर वर्षय अल्पसंख्याक वर्कास वर्भागाकडे हस्तांतवरत करण्यात आला. सध्या र्क्फ मंडळासाठी पदसंख्या 49 इतकी असनू 
वद.12/8/2010 च्या पत्रान्र्ये एकूण 106 पदे मंजरू करण्यात आली आहेत. 
  र्क्फ मंडळार्रील सदस्यांच्या नेमणकूा शासन स्तरार्र करण्यात येतात.  र्क्फ अवधवनयम, 1995 च्या कलम 
14 मधील तरतदुीनसुार वर्वर्ध संर्गामध्ये  मंडळार्र कमीत कमी 7 र् जास्तीत जास्त 12 सदस्यांची  वनयकु्ती करता येते. र्क्फ 
अवधवनयम,  1995 अंतगवत खाली  नमदू  संर्गातील  सदस्यांची  वनयकु्ती नामवनदेशनाने  अथर्ा  वनर्डणकुीद्वारे करता येते :- 
1.  कलम 14(1) (ब) (i) संसदेचे राज्यातील मसु्स्लम सदस्य (जास्तीत जास्त दोन) वनर्डणकूीद्वारे. 
2. कलम 14(1) (ब) (ii) राज्य  वर्धानमंडळाचे  मसु्स्लम सदस्य (जास्तीत जास्त दोन)  वनर्डणकूीद्वारे. 
3. कलम 14(1) (ब) (iii) राज्य  बार कौस्न्सलचे मसु्स्लम सदस्य (जास्तीत जास्त दोन) वनर्डणकूीद्वारे. 
4. कलम 14(1) (ब) (iv) रुपये 1 लाख ककर्ा त्यापेिा जास्त उत्पन्न असलेल्या र्क्फ संस्थांचे मतु्तर्ल्ली (जास्तीत जास्त 
 दोन)  वनर्डणकूीद्वारे. 
5. कलम 14(1) (क) नामवनदेशनाने 1 नगर रचना ककर्ा व्यर्साय व्यर्स्थापन, सामावजक कायव, वर्त्तीय ककर्ा महसलु, 
 कृवष आवण वर्कास कायव या मधील व्यर्सावयक अनभुर् असलेली व्यक्ती. 
6. कलम 14(1) (ड) इस्लामी ईश्र्र शास्रातील मान्यताप्राप्त वर्द्याव्यासंगी व्यक्तीपैकी 1 सदस्य सनु्नी र् 1 सदस्य वशया 

पंथीय नामवनदेशनाने 
7. कलम 14(1) (इ) सह सवचर् दजापेिा कमी नाही असे पद धारण करणारा राज्य शासनाचा एक अवधकारी 
 नामवनदेशनाने. 

काययक्रम क्रमाुंक (7) 
    महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायावधकरण,औरुंगाबाद 
 कें द्र शासनाने  मसु्स्लम धवमयांच्या सार्वजवनक / र्क्फ मालमते्तच्या  रिणासाठी र्क्फ अवधवनयम,1995  राज्यात वदनांक 
1 जानेर्ारी,1996 पासनू अंमलात आणलेला आहे. त्या अवधवनयमाखाली येणा-या प्रश्न र्ाद-वर्र्ादाच्या वनरसनासाठी वनणवय 
घेण्यासाठी औरंगाबाद येथे र्क्फ न्यायावधकरण स्थापन केले. 
2. आता, र्क्फ (सधुारणा) अवधवनयम 2013 (2013 चे 27 रे्) अन्र्ये र्क्फ अवधवनयम,1995 मध्ये सधुारणा करण्यात 
आलेल्या असनू, कलम 83 च्या पोट कलम (4) मधील सधुारीत तरतदूींनसुार आता वत्रसदस्यीय र्क्फ न्यायावधकरणाची स्थापना 
करणे आर्श्यक असल्याने वद.1 ऑगस्ट, 2017च्या शासन अवधसचूने अन्र्ये प्रवसध्द करण्यात आलेल्या सर्व शासन अवधसचूना 
अवधक्रवमत  करून, वत्रसदस्यीय महाराष्र राज्य र्क्फ न्यायाधीकरण, औरंगाबाद ची स्थापना करण्यात आलेली आहे. 
3. मसु्स्लम धर्थमयांच्या सार्वजवनक / र्क्फ मालमत्ता राज्यात सर्वत्रच मोठया प्रमाणार्र असनू, या मालमत्तांचे वनयंत्रण 
महाराष्र राज्य र्क्फ मंडळ, औरंगाबाद खाली आणणे अवभपे्रत आहे. महाराष्र राज्य र्क्फ मंडळ, औरंगाबाद येथेच कायवरत असनू  
न्यायावधकरणसधु्दा औरंगाबाद येथेच चाल ूकरण्यात आले आहे. 
4. र्क्फ अवधवनयमाच्या अनषंुगाने येणा-या र्ादासाठी अध्यि म्हणनू " वजल्हा सत्र ककर्ा वदर्ाणी  न्यायाधीश, र्गव-1 चा 
न्यायालयीन अवधकारी" तसेच "राज्य नागरी सेरे्तील अवधकारी र् असा उपलब्ध नसल्यास कोणत्याही समकि दजाचा शासकीय 
अवधकारी " आवण "मसु्लीम कायदा र् वर्वधतत्र्मीमांसाचे ्ानअसणारी व्यक्ती" यासंर्गातील दोन सदस्य तसेच याव्यवतवरक्त 
न्यायावधकरणाचे वनरंतर कामासाठी  17 कमवचारी र्ृंदाची  वनर्थमती करण्यात आली आहे.  
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महाराष्ट्र  राज्य वक्फ  न्यायावधकरणाच्या आस्थापनेवरील  अवधकारी / कमयिारी 

 

अ.क्र. पदनाम पद संख्या 7 व्या र्तेन  आयोगानुसार    
पे बँण्ड र्  गे्रड  र्तेन 

गे्रड  पे 

र्तेनस्तर 

 राजपशित   र्गव -1  

1 अध्यक्ष 1 शजल्हा, सि ककर्ा शदर्ाणी 
न्यायाधीि, प्रथम र्गव या 
संर्गातून प्रशतशनयुक्तीने  
भरार्याच ेपद 

 

2 सदस्य (राज्य नागरी सेर्तेील अशतशरक्त 
शजल्हाशधकारी  दजाचा अशधकारी) 

1 78800-209200 
 

एस-25 

3 सदस्य (मुस्लीम कायद्याचे ज्ञान र् आकलन 
असलेली व्यक्ती) 

1 78800-209200 एस-25 

 अराजपिीत    र्गव -3  

4 लघुलेखक (शनम्नश्रेणी ) 3 38600-122800 एस-14 

5 सहाय्यक अशधक्षक ( न्यायालयीन आस्थापनेर्रील 
पद र् र्तेन बँण्ड ) 

1 41800-132300 एस-15 

6 र्शरष्ठ शलशपक 2 25500-81100 एस-8 

7 लेखापाल (शलशपक) 1 25500-81100 एस-8 

8 शलशपक-टंकलेखक 1 19900-63200 एस-6 

9 र्ाहन चालक 3 19900-63200 एस-6 

10 बेलीफ 1 19900-63200 एस-6 

 र्गव -4  

11 शिपाई 5 15000-47600 एस-1 

 एकूण 20   
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2) ववत्तीय आवश्यकता 

(रू. हजारात / Rs. in thousands)   
              

अ. क्र. 
 

काययक्रमािे नाुंव प्रत्यक्ष रकमा 2019-2020 
Actuals 2019-2020 

अथयसुंकल्प 2020-2021 
Budget Estimate 2020-21 

अवनवायय खिय काययक्रमा 
वरील खिय 

एकूण अवनवायय खिय काययक्रमा 
वरील खिय 

एकूण 

Committed Scheme Total Committed Scheme Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 

अ 
 

कायाचे र्गीकरण       

1 
 

महाराष्र राज्य 
र्क्फ मंडळ 
(2235 A 741) 

--- --- --- --- 1,50,000 1,50,000 

2 
 

महाराष्र राज्य 
र्क्फ न्यायावधकरण 
(2053-1258) 

1,12,18 --- 1,12,18 --- -- -- 

 एकूण 1,12,18 --- 1,12,18 --- 1,50,000 1,50,000 

ब वर्त्तीय व्यर्स्थेतील 
साधने 

      

मागणी 
क्र. 

प्रधान शीषव       

झेडई-
01 , 

2053/2235 1,12,18 --- 1,12,18 --- 1,50,000 1,50,000 

 एकूण 1,12,18 --- 1,12,18 --- 1,50,000 1,50,000 
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ii) Financial Requirements 
 

         (रू. हजारात / Rs. in thousands)   
  

सधुावरत अुंदाज 2021-22 
Revised Estimates 2021-22 

अथयसुंकल्प 2022-23 
 Budget Estimate 2022-23 

Name of the 
Programme 

अवनवायय खिय काययक्रमावरील 
खिय 

एकूण अवनवायय खिय काययक्रमा 
वरील खिय 

एकूण 

Committed Scheme Total Committed Scheme Total 

9 10 11 12 13 14 15 

      A- Activity 
Classification 

--- 9,00,00 9,00,00 --- 10,00,00 10,00,00 Maharashtra State 
Waqf Board 
2235741 

1,40,81 --- 1,40,81 1,69,08 --- 1,69,08 Maharashtra State 
Waqf Tribunal 

2053 1258 

1,40,81 9,00,00 10,40,81 1,69,08 10,00,00 11,69,08 Total 

      B- Source of 
Finance 

      Demand No.  
Major Head 

1,40,81 9,00,00 10,40,81 1,69,08 10,00,00 11,69,08 ZE – 01, 
  2053 1258 
2235 741 

1,40,81 9,00,00 10,40,81 1,69,08 10,00,00 11,69,08 Total 
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काययक्रम क्रमाुंक -7 

 

                              महाराष्ट्र राज्य उदूय सावहत्य अकादमी 
 

 महाराष्रामध्ये उदूव भाषेची र्ाड्मयीन प्रगती व्हार्ी या दषृ्टीने तसेच उदूव आवण मराठी लेखक र् कर्ी यांच्यात रै्चारीक 
देर्ाण-घेर्ाण व्हार्ी र् राष्रीय एकात्मतेची भार्ना दढृ व्हार्ी हया उदे्यशाने सन 1975 मध्ये महाराष्र राज्य उदूव अकादमीची 
स्थापना करण्यात  आली आहे.  महाराष्र राज्य उदूव अकादमीमाफव त उदूव भाषेच्या र्ाड्मयीन वर्कासासाठी पढुील प्रमाणे योजना 
राबवर्ण्यात येतात:- 
 

1)  उदूव भाषेचा प्रसार र् प्रचार करणे. 

2) इम्कान या तै्रमावसकाचे प्रकाशन. 

3) राज्य र् वजल्हास्तरार्र चचासते्र. 

4)  उदूव महेवफले, मशुायरा इत्यादींचे आयोजन करणे. 

5) उदूव शाळा र् महावर्द्यालयांना र्ाड्मयीन कायवक्रम आयोवजत करण्यासाठी सहाय्यक अनदुान मंजरू करणे. 

6) उदूव गं्रथालयांना र् ज्या गं्रथालयांमध्ये उदूव भाषेची पसु्तके ठेर्ण्यात येतात अशा गं्रथालयांना वनयतकावलके र् पसु्स्तकांच्या 

 स्र्रूपात सहाय्यक अनदुान मजंरू करणे. 

7) उदूव नाटय/ एकांवकका महोत्सर् आयोवजत करणे, 

8) नाटय कायवशाळेचे आयोजन करणे, 

9) नाटय एकांवकका लेखकास  उते्तजन  देण्याचे दषृ्टीने लेखकांना पावरतोवषके देणे. 

10) उदूव पसु्तकांना तसेच मराठी -उदूव अनरु्ादनाच्या पसु्तकांना प्रकाशनासाठी आर्थथक मदत करणे. 

11) उदूव पसु्तकांसाठी  पावरतोवषके देणे. 

12) 10 र्ी ,12 र्ी , पदर्ी  र्  पदव्यतु्तर परीिांमध्ये उदूव  वर्षयात तसेच उदूव माध्यमात पवहल्या, दसुऱ्या र् वतसऱ्या क्रमांकाचे 

 गणु प्राप्त करणाऱ्या वर्द्यार्थ्यांना पावरतोवषक देणे. 

13) शासन मान्यता प्राप्त उदुव गं्रथालयांना तसेच सर्वसाधारण स्र्रूपाच्या ज्या शासन मान्य गं्रथालयांमध्ये उदुव शाखा 

 अस्स्तत्र्ात आाहेत,अशा गं्रथालयांना उदुव पसु्तके/वनयतकावलके उपलब्ध करून देणे. 

14) उदूव पत्रकारांसाठी दरर्षी कायवशाळेचे आयोजन करणे. 

15) उदूव भाषा वशकण्याची इच्छा असणाऱ्या लोकांसाठी उदूव र्गव सरुू करणे. 

 

     ***************** 
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2) ववत्तीय आवश्यकता 
(रू. हजारात / Rs. in thousands)   

              
अ. क्र. 

 
काययक्रमािे नाुंव प्रत्यक्ष रकमा 2019-2020 

Actuals 2019-2020 
अथयसुंकल्प 2020-2021 

Budget Estimate 2020-2021 

अवनवायय खिय काययक्रमावरी
ल खिय 

एकूण अवनवायय खिय काययक्रमावरील 
खिय 

एकूण 

Committed Scheme Total Committed Scheme Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 

अ 
 

कायाचे र्गीकरण       

1 महाराष्र राज्य उदूव 
अकादमी             
2235 B 94  

65,26 --- 65,26 65,50 --- 65,50 

2 महाराष्र राज्य उदूव 
अकादमी            
2205 3027,        
 

2,80,59 --- 2,80,59 3,50,00 --- 3,50,00 

3 उदूव  घर                
 2235 A 552  

--- 2,80,59 2,80,59 -- 3,50,00 3,50,00 

 एकूण 3,45,85 2,80,59 3,45,85 4,15,50 3,50,00 4,15,50 

ब वर्त्तीय व्यर्स्थेतील 
साधने 

      

मागणी क्र. प्रधान शीषव       

झेडई -01, 2205, 2235 3,45,85 2,80,59 3,45,85 4,15,50 3,50,00 4,15,50 

 एकूण 3,45,85 2,80,59 3,45,85 4,15,50 3,50,00 4,15,50 
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सधुावरत अुंदाज 2021-22 
Revised Estimates 2021-22 

अथयसुंकल्प 2022-23 
Budget Estimate 2022-23 

Name of the 
Programme 

अवनवायय खिय काययक्रमावरील 
खिय 

एकूण अवनवायय खिय काययक्रमावरी
ल खिय 

एकूण  

Committed Scheme Total Committed Scheme Total  

9 10 11 12 13 14 15 

      A- Activity 
Classification 

-- 78,60 78,60 -- 1,31,00 1,31,00 Maharashtra State Urdu  
Academy  
2235 B 94 

9,80 -- 9,80 19,60 -- 19,60 Establishmant of Urdu 
Academy 22053027        

-- 4,20,00 4,20,00 -- 6,00,00 6,00,00 Urdu Ghar 
2235 A 552 

9,80 4,98,60 5,08,40 19,60 7,31,00 7,50,60 Total 

      B- Source of Finance 

      Demand No. 
Major Head 

9,80 4,98,60 5,08,40 19,60 7,31,00 7,50,60 ZE - 01, 2205, 2235 

9,80 4,98,60 5,08,40 19,60 7,31,00 7,50,60 Total 
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महाराष्ट्र राज्य पुंजाबी सावहत्य अकादमी,मुुंबई 

 
राज्यामध्ये पंजाबी भाषेचा वर्कास,भाषेचे संर्धवन,प्रगती  तसेच पंजाबी र् मराठी  भाषेतील सावहस्त्यकांमध्ये रै्चावरक 

आदान प्रदान होर्नू राष्रीय एकात्मतेची भार्ना दढृ व्हार्ी या उदे्दशाने शासन वनणवय,अल्पसंख्याक वर्कास वर्भाग, क्र.पंसाअ-

2017/प्र.क्र.176/का-4,वद.05/10/2018 अन्र्ये महाराष्र राज्य पंजाबी सावहत्य अकादमीची स्थापना करण्यात आली 

आहे.महाराष्र राज्य पंजाबी सावहत्य अकादमीमाफव त राबवर्ण्यात येणाऱ्या योजना खालीलप्रमाणे आहेत:- 
 

1. पंजाबी भाषेतील पसु्तके महाराष्रात प्रकाशनासाठी अनदुान योजना. 

2. पंजाबी भाषेतील कर्ी/लेखक/वर्चाररं्त यांच्या महाराष्रात प्रवसध्द होणाऱ्या पसु्तकांना 

पावरतोवषके देणे. 

3. गं्रथालयांना पंजाबी भाषेतील वनयतकालीके र् पसु्तके परुवर्णे. 

4. पंजाबी भाषेतील र्ाङमयीन र् सांस्कृतीक कायवक्रमांचे आयोजन. 

5. पंजाबी भाषेतील कायवशाळा,पवरसंर्ाद इ.चे आयोजन. 

6. पंजाबी मेळाव्याचे आयोजन करणे. 

7. पंजाबी भाषेतील उल्लेखवनय कामवगरीबद्दल पावरतोवषके प्रदान करणेबाबत. 

अ) महाराष्र राज्य पंजाबी सावहत्य अकादमी जीर्न गौरर् परुस्कार. 

आ) महाराष्र राज्य पंजाबी सावहत्य अकादमी  परुस्कार. 

इ) नर्ोवदत पंजाबी सावहस्त्यक परुस्कार. 

ई) पंजाबी पत्रकावरता परुस्कार. 

उ) वशिण सेर्ा परुस्कार. 

ऊ) वर्शेष परुस्कार. 
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2) ववत्तीय आवश्यकता 

(रू. हजारात / Rs. in thousands)   
              

अ. क्र. 
 

काययक्रमािे नाुंव प्रत्यक्ष रकमा 2019-2020 
Actuals 2019-2020 

अथयसुंकल्प 2020-2021 
Budget Estimate 2020-2021 

अवनवायय खिय काययक्रमावरी
ल खिय 

एकूण अवनवायय खिय काययक्रमावरील 
खिय 

एकूण 

Committed Scheme Total Committed Scheme Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 

अ 
 

कायाचे र्गीकरण       

1 महाराष्र राज्य पंजाबी 
सावहत्य अकादमी 
2205   3591 

50 -- 50 14,16 -- 14,16 

2. महाराष्र राज्य पंजाबी 
सावहत्य अकादमी 
2235 C 214 

 -- --  30,00 30,00 

 एकूण 50 -- 50 14,16 30,00 44,16 

ब वर्त्तीय व्यर्स्थेतील 
साधने 

      

मागणी क्र. प्रधान शीषव       

झेडई -01, 2205   3591 
2235 C 214 

50 -- 50 14,16 30,00 44,16 

 एकूण 50 -- 50 14,16 30,00 44,16 
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ii) Financial Requirements 
                                   ( रू. हजारात / Rs. in thousands)   

  

सधुावरत अुंदाज 2021-22 
Revised Estimates 2021-22 

अथयसुंकल्प 2022-23 
Budget Estimate 2022-23 

Name of the 
Programme 

अवनवायय खिय काययक्रमावरील 
खिय 

एकूण अवनवायय खिय काययक्रमावरी
ल खिय 

एकूण  

Committed Scheme Total Committed Scheme Total  

9 10 11 12 13 14 15 

      A- Activity 
Classification        

11,74 18,00 29,74 14,16 30,00 44,16 Maharashtra State 
Panjabi Sahitya 
Academy  

11,74 18,00 29,74 14,16 30,00 44,16 Total 

      B- Source of Finance 

      Demand No.       Major 
Head 2205, 2235 

11,74 18,00 29,74 14,16 30,00 44,16 ZE - 01,  

2205   3591 
2235 C 214 

11,74 18,00 29,74 14,16 30,00 44,16 Total 
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काययक्रम क्रमाुंक (8) 
 

सुंकीणय सवयसाधारण सेवा 
प्रस्तावना :- 
  अ) अल्पसुंख्याकाुंच्या कल्याणासाठी मा. पुंतप्रधानाुंिा नवीन 15 कलमी काययक्रम. 
 अल्पसंख्याकांच्या कल्याणाकवरता तत्कावलन मा. पंतप्रधान यांनी सन 1983 मध्ये 15 कलमी कायवक्रम जावहर केला 
होता. वद.25 फेब्रुर्ारी, 2005 रोजी संसदेच्या संयकु्त अवधरे्शनास संबोवधत करतांना मा. राष्रपती यांनी "शासन वर्वशष्ट बाबी 
लिात घेऊन अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी नव्याने 15 कलमी कायवक्रम आखत आहे", अशी घोषणा केली होती. सन 2005 
च्या स्र्ांतत्रयवदनी  मा. पंतप्रधानांनी देशाला उदे्दशनू वदलेल्या आपल्या संदेशात असे म्हटले होते की, "आम्ही अल्पसंख्याकासाठी 
सधुावरत आवण प्रभार्ी 15 कलमी कायवक्रम आखणार आहोत नव्या 15 कलमी कायवक्रमाची वनस्श्चत ध्येये ठरावर्क कालार्धीत 
साध्य करण्यात येतील." याच र्चनबध्दतेला अनसुरुन आधीचा कायवक्रम संशोवधत करुन अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी 
मा.पंतप्रधानांचा नर्ीन 15 कलमी कायवक्रम तयार करण्यात आला आहे. 
 मा. पंतप्रधानांच्या नर्ीन 15 कलमी कायवक्रमाची मखु्य उवद्दष्टे पढुीलप्रमाणे आहेत :- 
 1. अल्पसंख्याकांकवरता वशिणांच्या संधीमध्ये र्ाढ करणे. 
 2. आर्थथक कायवक्रम आवण रोजगारांमध्ये अल्पसंख्याकांकवरता समान र्ाटा उपलब्ध करुन देणे. 
 3. अल्पसंख्याकांच्या राहणीमानात सधुारणा घडर्नू आणणे. 
 4. सांप्रदावयक दंगलीना आळा घालणे र् त्यांचे वनयतं्रण करणे.  

 कें द्र शासनाच्या सचूनांनसुार राज्यात मा.पंतप्रधानांच्या नर्ीन 15 कलमी कायवक्रमाची प्रभार्ीपणे अंमलबजार्णी 
करण्यासाठी राज्यस्तरार्र मा. मखु्य सवचर्ांच्या अध्यितेखाली र् वजल्हास्तरार्र वजल्हावधकाऱ्यांच्या अध्यितेखाली वदनांक 6 
ऑक्टोबर, 2006 च्या शासन वनणवयान्र्ये संवनयंत्रण सवमत्या गठीत करण्यात आल्या होत्या. शासन वनणवय, वद.29 एवप्रल, 2011 
अन्र्ये वजल्हा अल्पसंख्याक वर्कास संवनयंत्रण सवमत्यांची पनुरवचना करण्यात आली होती र् सध्या 30 जानेर्ारी, 2015 रोजीच्या 
पत्रान्र्ये वजल्हा अल्पसंख्याक सवमत्यांची पनुवरचना करण्याबाबत राज्यातील सर्व वजल्हावधकारी  यांना कळवर्ण्यात आली आहे. 
 तसेच कें द्र शासनाच्या मागवदशवक सचूनान्र्ये अल्पसंख्याकांच्या कल्याणाकवरता मा.पंतप्रधानांचा नर्ीन 15 कलमी 
कायवक्रमाची राज्यात प्रभार्ीपणे अंमलबजार्णी करण्यासाठी मा.मखु्य सवचर्ांच्या अध्यितेखाली राज्यस्तरीय संवनयंत्रण सवमती 
शासन वनणवय, वद.6 ऑक्टोबर, 2006 रोजी गठीत करण्यात आली आहे. कें द्र शासनाच्या नर्ीन मागवदशवक सचूनांनसुार 
राज्यस्तरीय संवनयतं्रण सवमतीची पनुरवचना वद. 27 जनू, 2008 च्या शासन वनणवयान्र्ये करण्यात आली. या राज्यस्तरीय संवनयतं्रण 
सवमतीर्र पंचायतराज संस्थांचे वजल्हास्तरार्रील प्रवतवनधी, अल्पसंख्याकांसाठी काम करणाऱ्या अशासकीय संस्थांचे मान्यर्र 
प्रवतवनधी आवण इतर प्रवतवनधी यांचाही सदस्य म्हणनू समारे्श करण्यात आला आहे. 
 अल्पसंख्याकांच्या कल्याणाकवरता मा.पंतप्रधानाचा नर्ीन 15 कलमी कायवक्रमाचा तै्रमावसक अहर्ाल वनयवमतपणे  
अल्पसंख्याक कायव मतं्रालय भारत सरकार, नर्ी वदल्ली यांना पाठवर्ण्यात येतो. राज्य स्तरीय र् वजल्हास्तरीय सवनयंत्रण सवमतीची 
बैठक दर 3 मवहन्यांनी आयोवजत करण्यात येर्नू, या बैठकीत नर्ीन 15 कलमी कायवक्रमाचा आढार्ा घेणे अपेवित आहे. 
 मा. पंतप्रधानांच्या नर्ीन 15 कलमी कायवक्रमातील वर्वर्ध कलमांना अनसुरुन राज्य शासनाने आतापयंत केलेल्या ठळक 
कायवर्ाहीचा गोषर्ारा पढुीलप्रमाणे आहे:- 
 1. एकास्त्मक बाल वर्कास योजनेअंतगवत कें द्र शासनाच्या सहयोगाने अल्पसंख्याक बहुल भागात 4315 अंगणर्ाडया 
कायास्न्र्त आहेत. 
 2. अल्पसंख्याक बहुल वजल्हयातील परभणी, जालना आवण कहगोली येथे कस्तरुबा गांधी बावलका वर्द्यालये सरुु 
करण्यात आली आहेत. 
 3. उदूव वशकवर्ण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी कें द्र शासनाच्या सहकायाने उदूव वशकवर्णाऱ्या वशिकांना खास प्रोत्साहन भत्ता       
वदला जात आहे. 
 4. मदरशांच्या आधवुनकीकरणाचे 45 नवर्न प्रस्तार् अनदुानासाठी कें द्र शासनाकडे पाठवर्ण्यात आले आहेत. 
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          5. अल्पसंख्याक समाजामध्ये वशिणाचे प्रमाण र्ाढवर्ण्यासाठी कें द्र शासनाने सरुु केलेल्या 
      अ) वप्र-मवॅरक वशष्यर्तृ्ती योजना, 
       ब) पोस्ट-मरॅीक वशष्यर्तृ्ती योजना, 
      क) गणुर्त्ता-वन-साधन आधावरत वशष्यर्तृ्ती योजना, 
      ड) मोफत प्रवशिण र् संबध्द  योजना,  

     इत्यादी  राज्य शासना माफव त राबवर्ण्यात येत आहेत. 
 6. स्र्णव जयंती ग्राम स्र्यंरोजगार योजना, स्र्णव जयंती शहरी रोजगार योजना, संपणूव ग्रामीण रोजगार योजना इ. योजना 
     अल्पसंख्याकांपयंत पोहचवर्ण्यासाठी खास प्रयत्न करण्यात येत आहेत. 
 7. अल्पसंख्याक बहुल भागात नर्ीन औद्योवगक प्रवशिण संस्था सरुु करण्यात येत आहेत. 
 8. अल्पसंख्याक समाजाचा शासकीय नोकऱ्यामधील सहभाग र्ाढवर्ण्यासाठी महाराष्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग 
       पढुील उपक्रम राबवर्त आहे :- 
      अ) अल्पसंख्याक उमेदर्ारांसाठी शासकीय सेर्ा भरतीपरू्व प्रवशिण र्गव , 
       ब) पोवलस भरतीपरू्व प्रवशिण र्गव, 
       क) मराठी भाषा  प्रवशिण र्गव, 
 9. अल्पसंख्याक समदुायाच्या लोकांचा जीर्न मानाचा दजा सधुारण्यासाठी ग्रामीण गहृ बांधणी योजनेत र् झोपडपट्टी 
                  वर्कास कायवक्रमात अल्पसंख्याकांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. 
 10.जातीय र् धार्थमक दंगलींना आळा घालण्यासाठी कुशल, वनष्पि, वनरपेि, पोवलस अवधकाऱ्यांची अल्पसंख्याक बहुल 
     भागातील पोवलस स्टेशनमध्ये नेमणकू करण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे. 
 

ब) राज्यातील अल्पसुंख्याकाुंकडून िालववण्यात येणा-या शैक्षवणक सुंस्थाुंना धार्षमक/ भावषक अल्पसुंख्याक सुंस्था 
म्हणनू दजािी मान्यता.     

 भारतीय संवर्धानाच्या अनचु्छेद 30 (1 ) अन्र्ये  धमव  र् भाषा या वनकषार्र अल्पसंख्याक  लोकसमहुाला आपल्या 
पसंतीच्या  शैिवणक  संस्था  स्थापनेचा  र् त्यांचे  प्रशासन  करण्याचा अवधकार  प्रदान  करण्यात आला आहे. 
 राज्यातील अल्पसंख्याकांकडून चालवर्ण्यात येणा-या शैिवणक संस्थांना धार्थमक /भावषक अल्पसंख्याक दजा प्रमाणपत्र 
प्रदान करण्याच्या कायवपध्दतीत सधुारणा करून ऑनलाईन पध्दतीने अजव स्स्र्कारण्याबाबत 
www.mdd.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळार्र अल्पसंख्याक शैिवणक संस्थेस अजव  उपलब्ध करून देऊन वदनांक 1 
जनू 2013 पासनू अल्पसंख्याक दजा प्रमाणपत्र प्रदान करण्याबाबतचा सधुावरत शासन वनणवय वनगववमत करण्यात आला आहे. 
त्यानसुार राज्यातील अलपसंख्यांकांकडून चालवर्ण्यात येणा-या शैिवणक संस्थांना धार्थमक/भावषक अल्पसंख्याक संस्था म्हणनू 
दजाची मान्यता प्रदान करण्याकरीता online पध्दतीने अजव करण्यात येत आहेत. सदर शासन वनणवयान्र्ये  शैिवणक संस्थांना 
धार्थमक /भावषक अल्पसंख्याक  संस्था  म्हणनू दजाची मान्यता प्रदान करण्यासाठी राज्य शासनाचे सह सवचर्/ उपसवचर्, 
अल्पसंख्याक वर्कास वर्भाग, यांना सिम प्रावधकारी म्हणनू घोवषत केले आहे. लोकसेर्ा हक्क अवधवनयम,2015 नसुार सदर सेर्ा 
अवधसवूचत करण्यात आली र् सेरे्च्या कायवपध्दतीत सधुारणा करून वद.04 जलैु,2017 पासनू 
https://aapalesarkar.mahaonline.gov.in  या संकेतस्थळार्र उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. 
 
 क) महाराष्ट्र शासनािा श्रीमती इुंवदरा गाुंधी राष्ट्रीय एकात्मता परुस्कार 
 वदर्ंगत पंतप्रधान श्रीमती इंवदरा गांधी यांच्या स्मरणाथव राष्रीय एकात्मतेसाठी वर्शेष कायव करणा-या व्यक्तींची र् संस्थांची 
वनर्ड करुन त्यांना राष्रीय एकात्मता पावरतोवषके प्रदान करण्याची राज्य शासनाची योजना आहे. 

https://aapalesarkar.mahaonline.gov.in/
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2) ववत्तीय आवश्यकता 
       (रू. हजारात / Rs. in thousands)    

              

अ. क्र. 
 

काययक्रमािे नाुंव प्रत्यक्ष रकमा 2019-2020 
Actuals 2019-2020 

अथयसुंकल्प 2020-2021 
Budget Estimate 2020-2021 

अवनवायय खिय काययक्रमावरील 
खिय 

एकूण अवनवायय खिय काययक्रमावरील 
खिय 

एकूण 

Committed Scheme Total Committed Scheme Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 

अ 
 

कायाचे र्गीकरण       

1 
 

श्रीमती इंवदरा गांधी 
राष्रीय एकात्मता 
पावरतोवषके 
20750679 

--- -- --- 8,25 -- 8,25 

 एकूण --- -- --- 8,25 -- 8,25 

ब वर्त्तीय व्यर्स्थेतील 
साधने 

 --     

मागणी क्र. प्रधान शीषव  --     

झेडई- 01 , 2075 6,60 -- 6,60 8,25 -- 8,25 

 एकूण 6,60 -- 6,60 8,25 -- 8,25 
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ii) Financial Requirements  
                                                                              (रू. हजारात / Rs. in thousands)    

सधुावरत अुंदाज 2021-22 
Revised Estimates 2021-22 

अथयसुंकल्प 2022-23 
Budget Estimate 2022-23 

Name of the 
Programme 

अवनवायय खिय काययक्रमावरील 
खिय 

एकूण अवनवायय खिय काययक्रमावरील 
खिय 

एकूण 

Committed Scheme Total Committed Scheme Total 

9 10 11 12 13 14 15 

      A- Activity 
Classification 

6,19 -- 6,19 8,25 -- 8,25 Smt. Indira Gandhi 
National Integration 
Awards 2075679 

6,19 -- 6,19 8,25 -- 8,25 Total 

 --   --  B- Source of Finance 
 

6,19 -- 6,19 8,25 -- 8,25 ZE – 01,   2075 

 

6,19 -- 6,19 8,25 -- 8,25 Total 



 
 
 
 

िासकीय मध्यर्ती मुद्रणालय, मंुबई. 


