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†»¯ÖÃÖÓμÖÖÓú †−Öã¤üÖ×−ÖŸÖ ¾Ö ×¾Ö−ÖÖ†−Öã¤üÖ×−ÖŸÖ ú»ÖÖ,
¾ÖÖ×Ö•μÖ, ×¾Ö–ÖÖ−Ö, ×¾Ö¬Öß ¾Ö ŸÖŸÃÖ´Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖê ¾Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ.
›üÖò. ‹´Ö.‹.ÖÖ−Ö
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महाराष्ट्र

राज्यातील

अल्पसंख्याकांकडू न

धार्ममक

चालषिण्यात

/

भाषिक

येणाऱ्या

शैक्षषणक संस्ांनी षिद्यार्थ्यांना प्रिेश दे ताना
अिलंबण्याच्या काययपध्दती, अटी ि शती यामध्ये
सुधारणा करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन

अल्पसंख्याक षिभाग

शासन पषरपत्रक क्रमांकः अशैसं- 2012/प्र.क्र.21/काया-5
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजगुरु चौक
मंत्रालय, मुंबई 400 032
षदनांक : 18 जून, 2014

िाचा:- शासन षनणयय क्रमांकः अल्पसंख्यांक षिकास षिभाग क्रमांकः अशैसं2012/प्र.क्र.21/काया-5 षदनांक 27.05.2013

प्रसतािना :-

राज्यातील अल्पसंख्यांकडू न चालषिण्यात येणाऱ्या शैक्षषणक संस्ाना धार्ममक /भाषिक

अल्पसंख्याक संस्ा म्हणून दजा प्रदान करण्याबाबतची काययपध्दती, अटी ि शती संदभाषधन शासन

षनणययान्िये षिषहत करण्यात आल्या आहे त. राज्यातील अल्पसंख्याक शैक्षषणक संस्ाना प्रदान केलेल्या

संबंषधत धार्ममक/भाषिक समुहातील षिद्या्ी उपलब्ध होत नसल्याने िारंिार उच्च, तांषत्रक अ्िा
व्यिसाषयक अभ्यासक्रम चालिणाऱ्या शैक्षषणक संस्ाकडू न संदभाषधन शासन षनणययातील काययपध्दती,
अटी ि शती या मध्ये सुधारणा करण्याबाबतची मागणी करण्यात येत होती. याबाबत सिंकि षिचार करुन
उपरोक्त संदभाषधन शासन षनणययामध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या षिचाराषधन होती.

शासन पषरपत्रक :प्रिेश भरतीसंबंधी उपरोक्त संदभीय शासन षनणयय षद. 27.05.2013 च्या भाग “अ” पषरच्छे द क्र.

10(iv) ये्ील (अ) (ब) ि (क) मध्ये सुधारणा करण्यात येत असुन हे सुधारीत पषरच्छे द खालील प्रमाणे
आहे त.

10 (iv) - अल्पसंख्यांक संस्ांमार्यत चालषिण्यात येणा-या उच्च, तांषत्रक अ्िा व्यिसाषयक

शैक्षषणक संस्ांत अल्पसंख्याकांना प्रिेश दे णेबाबत :- पदिी / पदषिका ि पुढील अभ्यासक्रमांसाठी
खालील प्रमाणे प्रिेश प्रषक्रया राबषिण्यात यािी.
I)

अनुदाषनत अल्पसंख्याक शैक्षषणक संस्ा :-अ) सिय अल्पसंख्याक शैक्षषणक संस्ांनी सामाईक

प्रिेश चाचणीद्वारे ककिा गुणित्तेद्वारे पारदशयक पध्दतीने प्रिेश करािेत.

शासन परिपत्रक क्रमांकः अशैसं- 2012/प्र.क्र.21/कार्या-5

(ब)

अनुदाषनत धार्ममक/भाषिक अल्पसंख्यांक शैक्षषणक संस्ांनी त्यांच्या प्रिेश क्षमतेच्या कमीत कमी

50 % जागािर त्यांना प्राप्त झालेल्या अल्पसंख्याक दजाच्या समुहातील षिद्यार्थ्यांना प्रिेशांमध्ये अग्रक्रम
(Priority) दे ण्यात यािा. जर, संबंषधत धार्ममक /भाषिक अल्पसंख्याक शैक्षषणक संस्ेस उपरोक्त प्रमाणे

त्यांच्या अल्पसंख्याक दजा प्राप्त समुहातील धार्ममक/भाषिक 50% षिद्या्ी उपलब्ध झाले नाहीत, तर
पुढील प्रमाणे काययिाही करािी.
(i)

अनुदाषनत धार्ममक अल्पसंख्याक संस्ा:- अनुदाषनत धार्ममक अल्पसंख्याक संस्ानी राज्य

शासनाने घोषित केलेल्या अन्य धार्ममक अल्पसंख्याक समुहातील षिद्यर्थ्याना प्रिेश द्यािेत ि अन्य धार्ममक
अल्पसंख्याक समुहातील षिद्यार्थ्यीं दे खील उपलब्ध न झाल्यास अल्पसंख्याक कोटयातील जागांिर

भाषिक अल्पसंख्याक समुहातील षिद्यार्थ्यांना प्रिेश द्यािेत ि त्यानंतर सिंकि प्रयत्न केल्यानंतर सुध्दा
काही जागा षरक्त राषहल्यास षरक्त जागी षबगर अल्पसंख्याक षिद्यार्थ्यांना शासनाची पूियपरिानगी घे नन
प्रिेश दे ण्यात यािेत.
(ii)

अनुदाषनत भाषिक अल्पसंख्याक संस्ा :- अनुदाषनत भाषिक अल्पसंख्याक संस्ानी राज्य

शासनाने घोषित केलेल्या अन्य भाषिक अल्पसंख्याक समुहातील षिद्यर्थ्याना प्रिेश द्यािेत ि अन्य भाषिक
अल्पसंख्याक समुहातील षिद्या्ीदे खील उपलब्ध न झाल्यास उियषरत षरक्त अल्पसंख्याक कोटयातील

जागांिर धार्ममक अल्पसंख्याक समुहातील षिद्यार्थ्यांना प्रिेश द्यािेत ि त्यानंतर सिंकि प्रयत्न केल्यानंतर
सुध्दा काही जागा षरक्त राषहल्यास षरक्त जागी षबगर अल्पसंख्याक षिद्यार्थ्यांना शासनाची पूियपरिानगी
घे नन प्रिेश दे ण्यात यािेत.
(iii)

तसेच उियषरत 50% जागा खुल्या प्रिगातील षबगर अल्पसंख्यांक षिद्यार्थ्यामधून भरतांना राज्य

शासनाच्या संबंषधत शैक्षषणक षिभागांनी समाजातील अनुसूषचत जाती, अनुसूषचत जमाती, भटक्या
जाती, षिमुक्त जाती षिशेि मागास प्रिगय आषण इतर मागासिगय इ.दुबयल घटकांसाठी आरषक्षत केलेल्या
जागाप्रमाणे प्रिेश दे णे बंधनकारक आहे .
II

षिना अनुदाषनत अल्पसंख्याक शैक्षषणक संस्ा :- सिय षिना अनुदाषनत अल्पसंख्याक शैक्षषणक

क)

षिनाअनुदाषनत धार्ममक/भाषिक अल्पसंख्यांक शैक्षषणक संस्ांनी त्यांच्या प्रिेश क्षमतेच्या कमीत

संस्ांनी सामाईक प्रिेश चाचणीद्वारे ककिा गुणित्तेद्वारे पारदशयक पध्दतीने प्रिेश करािेत.

कमी 51% प्रिेश त्यांना प्राप्त असलेल्या दजाच्या समुहाच्या अल्पसंख्यांक षिद्यार्थ्यांना प्रिेश द्यािेत. जर,
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संबंषधत धार्ममक /भाषिक अल्पसंख्याक शैक्षषणक संस्ेस उपरोक्त्ा प्रमाणे 51% त्यांच्या अल्पसंख्याक
दजा प्राप्त समुहातील धार्ममक/भाषिक षिद्या्ी उपलब्ध झाले नाही तर, पुढील प्रमाणे काययिाही करािी.
(i)

षिनाअनुदाषनत धार्ममक अल्पसंख्याक संस्ा:- षिनाअनुदाषनत धार्ममक अल्पसंख्याक संस्ानी

राज्य शासनाने घोषित केलेल्या धार्ममक अल्पसंख्याक समुहातील षिद्यार्थ्यांना प्रिेश द्यािेत ि अन्य
धार्ममक अल्पसंख्याक समुहातील षिद्या्ी दे खील उपलब्ध न झाल्यास अल्पसंख्याक कोटयातील

जागांिर भाषिक अल्पसंख्याक समुहातील षिद्यार्थ्यांना प्रिेश द्यािेत ि त्यानंतर सिंकि प्रयत्न केल्यानंतर
सुध्दा काही जागा षरक्त राषहल्यास षरक्त जागी षबगर अल्पसंख्याक षिद्यार्थ्यांना शासनाची पूियपरिानगी
घे नन प्रिेश दे ण्यात यािेत.
ii)

षिनाअनुदाषनत भाषिक अल्पसंख्याक संस्ा:- षिनाअनुदाषनत भाषिक अल्पसंख्याक संस्ानी

राज्य शासनाने घोषित केलेल्या अन्य भाषिक अल्पसंख्याक समुहातील षिद्यार्थ्यांना प्रिेश द्यािेत ि अन्य
भाषिक अल्पसंख्याक समुहातील षिद्या्ी दे खील उपलब्ध न झाल्यास उियषरत षरक्त अल्पसंख्याक
कोटयातील जागांिर धार्ममक अल्पसंख्याक समुहातील षिद्यार्थ्यांना प्रिेश द्यािेत ि त्यानंतर सिंकि

प्रयत्न केल्यानंतर सुध्दा काही जागा षरक्त राषहल्यास षरक्त जागी षबगर अल्पसंख्याक षिद्यार्थ्यांना
शासनाची पूियपरिानगी घे नन प्रिेश दे ण्यात यािेत.
iii)

तसेच उियषरत 49% जागा खुल्या प्रिगातील षबगर अल्पसंख्यांक षिद्यार्थ्यामधून भरतांना संबंषधत

शैक्षषणक संस्ांनी खुल्या प्रिगातील तसेच त्यांच्या सिेच्छे ने समाजातील अनुसूषचत जाती, अनुसूषचत
जमाती, भटक्या जाती, षिमुक्त जाती, षिशेि प्रिगय इत्यादींना सामाषजक न्याय ि समतोल
साधण्याकषरता प्रिेश द्यािेत.

िरील प्रमाणे काययिाही करताना अल्पसंख्याक शैक्षषणक संस्ांना भाग ”अ” च्या पषरच्छे द 10(iv)
(ड) मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे िृत्तपत्रात जाषहराती प्रषसध्द करण्यात याव्यात ि जाषहरातीमध्ये

अल्पसंख्याक शैक्षषणक संस्ेस प्राप्त धार्ममक/भाषिक अल्पसंख्याक दजा प्रमाणे तसेच राज्य शासनाने

घोषित केलेले राज्यातील अन्य धार्ममक/भाषिक अल्पसंख्याक ि षबगर अल्पसंख्याक षिद्यार्थ्यांकडू न ,
य्ास्स्ती, अजय मागषिण्यात यािेत. उपरोक्त जाषहरातीमध्ये संस्ेस प्राप्त अल्पसंख्याक दजाचे

षिद्या्ी उपलब्ध झाले नाहीत तर, त्यानंतर अन्य अल्पसंख्याक धार्ममक/भाषिक समुहातील षिद्यार्थ्यींना
गुणित्तेच्या आधारे प्रिेश दे ण्यात येतील, असे नमुद करण्यात यािे.

पृष्ट्ठ 4 पैकी 3

शासन परिपत्रक क्रमांकः अशैसं- 2012/प्र.क्र.21/कार्या-5

सदर शासन पषरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्ळािर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 201406181451242614 असा आहे . हा आदे श
षडजीटल सिाक्षरीने साक्षांषकत करुन काढण्यात येत आहे .

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने .

श्रीमती अैनुल अत्तार

प्रत,

सह सषचि, महाराष्ट्र शासन

1. मा. राज्यपालांचे सषचि,

2. मा. मुख्यमंत्रयांचे प्रधान सषचि,
3. मा. उपमुख्यमंत्रयांचे सषचि,

4. मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सषचि,

5. अपर मुख्य सषचि / प्रधान सषचि / सषचि, मंत्रालयीन षिभाग, मंत्रालय, मुंबई
6. प्रबंधक, मूळ न्याय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई
7. प्रबंधक, अषपलीय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई

8. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, नागपूर, खंडपीठ नागपूर

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

11. धमादाय आयुक्त, उच्च न्यायालय, मुंबई

12. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर
13. सिय षिभागीय आयुक्त
14. सिय षजल्हाषधकारी

15. संचालक, तंत्रषशक्षण, मुंबई

16. संचालक, िैद्यकीय षशक्षण, मुंबई

17. संचालक, समाजकल्याण संचालनालय, पुणे

18. संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षषणक संशोधन ि प्रषशक्षण पषरिद, पुणे
19. सषचि, महाराष्ट्र षिधानमंडळ सषचिालय, षिधानभिन, मुंबई

20. महासंचालक, माषहती ि जनसंपकय महासंचालनालय (प्रषसध्दीसाठी)
21. षनिडनसती
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