डॉ.

झाकीर

हु सेन

आधुिनकीकरण योजना

मदरसा

महारा78 शासन

अ;पसं>याक िवकास िवभाग

शासन िनणBय Cमांकः अिविव-2010/E.C.152/10/का-6
मादाम कामा मागB, हु ताGमा राजगुH चौक
मंKालय, मुंबई- 400 032

ETतावना -

तारीख: 11 ऑRटोबर, 2013

मुUTलम समाजाVया मागासलेपणाचा अWयास करXयासाठी कZ[ शासनाने गठीत केले;या \या.

सVचर सिमतीने या समाजाची शै^िणक व आ_थक UTथती अGयंत हलाखीची अस;याचे िनदशBनास

आणले आहे. तसेच मदरसांमaये राहू न िश^ण घेत असलेली बहु तांश मुले ही अGयंत गरीब आ_थक

पिरUTथतीतील असतात. याdU7टने मा. पंतEधानाVया नवीन 15 कलमी कायBCमांतगBत कलम ४ Vया
अनुषंगाने राgयातील अ;पसं>याकांचा शै^िणक िवकास आिण Gयांना समाजाVया मु>य Eवाहात

आणXयासाठी अ;पसं>याक िवकास िवभागामाफBत मदरसांमaये पारंपािरक धा_मक िश^णाबरोबरच
िवiान, गिणत, समाजशाj, kहदी, मराठी, इंmजी व उदूB हे िवषय िशकिवXयासाठी तसेच मदरसांना

पायाभूत सुिवधासाठी व mंथालयासाठी अनुदान दे Xयाची बाब शासनाVया िवचाराधीन होती.
शासन िनणBय-

मदरशांमaये िशकत असले;या िविवध वयोगटातील िवoाpयqना समाजाVया मु>य Eवाहात

आणXयासाठी पारंपािरक धा_मक िश^णाबरोबरच िवiान, गिणत, समाजशाj, kहदी, मराठी, इंmजी

व उदूB या िवषयांचे िश^ण दे णे, मु>य Eवाहातील शाळांमaये Eवेश घेणाtया इ. ९ वी, इ. 10 वी, 11 वी व
12 वी तील तसेच औoोिगक Eिश^ण संTथामaये िश^ण घेणाtया िवoाpयqसाठी िश7यवृ{ी दे णे,
पिरणामी िवoाpयqVया शै^िणक गुणव{ेमaये वाढ होऊन Gयांची रोजगार ^मता वाढू न आ_थक दज~
सुधारXयास मदत होईल याdU7टने मदरशांVया आधुिनकीकरणासाठी पायाभूत सुिवधा, mंथालयासाठी

अनुदान दे णे व िश^कांVया मानधनासाठी अनुदान दे Xयाची डॉ.झाकीर हु सेन मदरसा आधुिनकीकरण
योजना पुढीलEमाणे राबिवXयास मंजूरी दे Xयात येत आहे.

राgयातील धम~दाय आयुRत अथवा वRफ बोड~कडे नदणीकृत मदरशांना या योजनेचा लाभ

दे Xयात येणार असून नदणी कHन ३ वषB पूणB झाले;या तसेच अ;पसं>याक बहु ल िज;हयातील व
तालुRयातील मदरशांना या योजनेत Eाधा\य दे Xयात येणार आहे. Gयानुसार Eथम वष या योजनेचा
लाभ घेणास इVछु क असले;या 200 मदरशांना या योजनेचा लाभ दे Xयात येणार आहे. सदरहू
योजनZतगBत मदरसांना खालील तीन Eमुख बाबसाठी अनुदान उपल ध कHन दे Xयात येईल.
अ) मदरसांना पायाभूत सुिवधांसाठी अनुदान :राgयातील धम~दाय आयुRत अथवा वRफ बोड~कडे नदणीकृत मदरशांना खालील पायाभूत

सुिवधा िनम~ण करXयासाठी जाTतीत जाTत Hपये 2.00 ल^ इतRया मय~दे पयत अनुदान िदले
जाईल.
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(1) मदरसांVया इमारतीचे नुतनीकरण व डागडु जी
(2) पेय जलाची यवTथा करणे

(3) Eसाधन गृह उभारणे व Gयाची डागडु जी करणे
(4) िवoाpयqसाठी आवयक फ_नचर

(5) मदरसाVया िनवासTथानात इ\हटB र ची सुिवधा उपल ध करणे

(6) मदरसांVया िनवासी इमारतीचे नुतनीकरण व डागडु जी
(7) संगणक, हाडB वअ
े र, सॉटवेअर, kEटसB इ.

(8) Eयोगशाळा सािहGय, साय\स कीट, मॅथेमॅटीRस कीट व इतर अaययन सािहGय.

या पायाभूत सुिवधांपैकी एका Eयोजनासाठी फRत एकदाच अनुदान िदले जाईल. तथािप,

मदरशांचे इमारतीचे आकारमान, ^ेKफळ तसेच िवoाpयqची सं>या िवचारात घेता गतवष िनम~ण

केले;या सुिवधा अपुtया पडत अस;याचे योय समथBन ETतावात नमूद के;यास, अशा अपवादाGमक

पिरUTpातीत पु\हा Gयाच सुिवधांसाठी मागणी केलेले ETताव िज;हािधकारी यांVया अaय^तेखालील
िनवड सिमतीसमोर िवचाराथB ठे वXयात येतील. िनवड सिमती ETतावातील समथBन िवचारात घेऊन
योय िनणBय घेईल. याबाबत िनवड सिमतीचा िनणBय अंितम राहील.

यािशवाय mंथालय व EGयेक िवoाpयqसाठी पुTतक संच दे Xयासाठी बुक बँक सुिवधा

पुरिवXयासाठी तसेच Eाथिमक व माaयिमक Tतरावरील शै^िणक सािहGय, कंपास बॉRस इ. उपल ध
कHन दे Xयासाठी एका मदरशाला एकदाच Hपये 50,000/- अनुदान उपल ध कHन िदले जाईल
तनंतर Eित वष Hपये 5,000/- इतके अनुदान यासाठी िदले जाईल.
ब) मदरसांमaये नेमXयात येणाtया िश^कांचे मानधन:-

राgयातील नदणीकृत मदरसांमaये पारंपािरक धा_मक िश^ण घेत असले;या िवoाpयqVया

सं>येनुसार आिण वयोगटानुसार धा_मक िश^णाबरोबरच िवiान, गिणत, समाजशाj, kहदी, मराठी,
इंmजी व उदूB या िवषयाचे िश^ण दे Xयासाठी डी.एड. अथवा बी.एड. िश^क नेमXयात येतील आिण

Gयांना खालीलEमाणे मानधन दे Xयात येईल. EGयेक मदरसांमaये िनयुRत केले;या जाTतीत जाTत 3
िश^कांचे मानधन अ;पसं>याक िवकास िवभागामाफBत दे Xयात येईल.

1) 6 ते 12 वयोगटातील िवoाpयqना वरील िवषय िशकिवXयासाठी डी.एड. िश^क कंKाटी पaदतीने
नेमXयात येतील आिण Gयांना Hपये 6,000/- Eित मिहना मानधन दे Xयात येईल.

2) 13 ते 18 वयोगटातील िवoाpयqना माaयिमक Tतरावरील िवषय िशकिवXयासाठी (बी.ए. बी.एड.

आिण / बी. एस.सी. बी.एड.) िश^क कंKाटी पaदतीने नेमXयात येतील आिण Gयांना EGयेकी Hपये
8,000/- Eित मिहना मानधन दे Xयात येईल.

3) कमीत कमी 20 िवoाथ असतील अशा मदरसांना याचा लाभ दे Xयात येईल
4) िवoाथ व िश^क यांचे Eमाण 40:1 असे राहील.
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5) मदरसांमaये 13 ते 18 वयोगटातील 40 kकवा 40 पे^ा कमी मुले असतील तर एक िश^क (बी.ए.

बी.एड. / बी.एस.सी. बी.एड.) नेमXयात येईल व दुसरा िश^क अWयागत पaदतीने Eित तास H.
200/- याEमाणे वष~तील 300 तासांसाठी नेमXयात येईल.

6) सo:UTथतीत उपरोRत अहBता Eात कायBरत असणारे, मा\यताEात इतर शाळांमधील gये7ठ

िश^कांनी इVछु कता दशBिव;यास मदरसांमaये िशकिवXयासाठी Gयांना Eित तास H. 200/- Eमाणे
मानधन दे Xयात येईल.

7) सदर योजनZतगBत Teacher Eligibility Test (T.E.T) उ{ीणB िश^कांची िनयुRती संबंिधत मदरसा
चालिवणाtया संTथेमाफBत करXयात येईल. T.E.T. िश^क उपल ध न झा;यास B.Sc
B.Ed/B.A.B.Ed/D.Ed. िश^कांची िनयुRती करXयात येईल.

8) वरील िवषय िशकिवXयासाठी संTथाचालक मराठी/उदूB /इंmजी/kहदी यापैकी एका माaयमाची
िनवड करतील व Gयानुसार िश^कांची नेमणूक करXयात येईल.
क) मदरसांमधील शाळे त िशकणाtया िवoाpयqना िश7यवृ{ी :-

मदरसामaये रहाणाtया िवoाpयqपैकी, धा_मक िश^णाबरोबरच शासनमा\य शाळे मaये

माaयिमक िश^णासाठी इ. ९ वी, 10 वी, 11 वी व 12 वी ला सन 2013-14 पासून Eवेश घेणाtया

िवoाpयqना या योजनेखाली दरवष Hपये 4,000/- (इय{ा 9 वी व 10 वी) आिण Hपये 5,000/-

(इय{ा 11 वी, इय{ा 12 वी आिण आय.टी.आय.) िश7यवृ{ी (दोन सKात िवभागून दोन हGयामaये)

दे Xयात येईल. यासाठी िवoाpय~ची शाळे मधील उपUTथती िकमान 75% असणे आवयक आहे.
सदरVया िश7यवृ{ीचा लाभ राgयातील सुHवातीला 1,000 िवoाpयqना दे Xयात येईल. याबाबत

इय{ा 9 वी व 10 वी मaये िशकणारे 600 िवoाथ आिण किन7ठ महािवoालयामaये / आय.टी.आय.

मaये िशकणारे 400 िवoाथ अशी िवभागणी करXयात येईल. िश7यवृ{ीसाठी यादी तयार करताना
पालकांVया उGपाVया चढGया Cमाने तयार करXयात येईल. िश7यवृ{ीची रRकम िवoाpयqVया

रा78ीयकृत बँक खाGयामaये जमा केली जाईल. यासाठी िवoाpयqकडे रा78ीयकृत बँकेत खाते
असणे आवयक आहे. जे िवoाथ कZ[ शासन व राgय शासनाVया इतर िश7यवृ{ीचा लाभ घेत

असतील Gयांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. िश7यवृ{ी Eदान करXयाबाबतची कायBपaदती

यथावकाश िनध~िरत करXयात येईल.
·

योजनेची कायBपaदती :-

1) या योजनZतगBत अनुदान िमळिवXयासाठी पाK असले;या इVछु क नदणीकृत मदरशांनी िविहत
अटी आिण शतची पूतBता कHन िविहत नमु\यातील अज~सह पिरपूणB ETताव संबंिधत
िज;हािधकारी यांचेकडे िविहत मुदतीत सादर करावा. या ETतावात वयोगटिनहाय िवoाpयqची

सं>या, आवयक असले;या िश^कांची सं>या, आवयक असलेली िश7यवृ{ीची रRकम इ. चा
समावेश असावा.

2) िविहत मुदतीत Eात झाले;या सवB ETतावांची िज;हािधकारी यांVया अaय^तेखालील उVचTतरीय

सिमतीमाफBत या शासन िनणBयात नमूद िनकषांनुसार छाननी करXयात येईल. छाननी अंती पाK
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ठरले;या नदणीकृत मदरशांची यादी संबंिधत िज;हािधकारी आप;या िशफारससह आिण

िनधीVया मागणीसह अ;पसं>याक िवकास िवभागाकडे सादर करतील. सदर सिमतीची रचना
पुढीलEमाणे राहील.

योजनZतगBत Eात अजqची छाननी करXयाकिरता उVचTतरीय िनवड सिमती :-

अ) िज;हािधकारी अaय^

ब) मु>य कायBकारी अिधकारी, िज;हा पिरषद; सदTय
क) िश^ण अिधकारी (Eाथिमक) सदTय

ड) िश^ण अिधकारी (माaयिमक) सदTय

इ) िज;हा िनयोजन अिधकारी / िनवासी उपिज;हािधकारी सदTय सिचव
1)

या योजनेकिरता संबंिधत िज;हािधकारी हे िनयंKण अिधकारी राहतील. िज;हािधकारी यांना

GयांVया िनयंKणाखालील योय Gया अिधकाtयास या योजनेसाठी आहरण व संिवतरण अिधकारी हणून
घोिषत करता येईल. लाभाथ मदरसांना िनधीचे िवतरण थेट GयांVया बँक खाGयामaये इ.सी.एस. ारा
जमा करXयाची जबाबदारी संबंिधत िज;हािधकारी यांची राहील.

सदर योजनेVया Eशासकीय

कायBवाहीसाठी िज;हािधकारी काय~लयाकिरता Hपये 20,000/- आिण िज;हा िश^णािधकारी
काय~लयाकिरता Hपये 20,000/- या Eमाणे एकूण Hपये 40,000/- संबंिधत िज;हािधकारी यांना
अनुiय
े राहील.
·

योजनेVया अटी व शत :-

1) सदर योजनेचा लाभ राgयातील धम~दाय आयुRत अथवा वRफ बोड~कडे नदणीकृत असले;या
मदरसांना िदला जाईल.

2) Eथम वष सदर योजनेचा लाभ 200 मदरसांना िदला जाईल. यापे^ा जाTत ETताव Eात
झा;यास नदणी कHन 3 वषB पूणB झालेले मदरसे आिण अ;पसं>याक बहु ल िज;हयातील व
तालुRयातील मदरशांना Eाधा\य याEमाणे दे Xयात येईल.

3) gया मदरसांना Scheme for Providing Quality Education in Madarasa (SPQEM) या कZ[
पुरTकृत योजनZतगBत लाभ िमळाला आहे अशा मदरसांना ही योजना अनुiय
े राहणार नाही

4) शासनाकडू न

या

योजनZतगBत

Eात

िनधीचे

उपयोिगता

EमाणपK

मदरसांनी

िज;हािधकाtयांमाफBत शासनाकडे सादर करणे अिनवायB आहे. यासंदभ~त काही तCारी Eात

झा;यास आवयकतेनुसार िश^णािधकारी / िज;हािधकारी यांचेमाफBत तपासणी करXयात
येईल.

5) सदहरहू योजनेचा लाभ घेणाtया मदरशांनी, मदरशांमaये िशकणाtया िवoाpयqना यथावकाश
Gयांनी Eात केले;या अहBतेनुसार शासनमा\यताEात शाळे माफBत इ. 10 ची/इ.12 वी Vया
पिर^ेस बसXयाबाबत kकवा औoोिगक Eिश^ण संTथेमaये Eवेश घेXयासाठी आवयक ती
कायBवाही करावी.
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6) मदरशांमaये िवiान/गिणत/ समाजशाj/kहदी/ मराठी व इंmजी इ. िवषयांचा अWयासCम
राgयशासनाVया अ\य शाळांEमाणेच राहील. तसेच मदरशांमaये िशकिवणाtया िश^कांचे
Eितिदन ५ तािसका याEमाणे कामाचे तास िनित करXयात येतील.

अWयागत पaदतीने िनयुRत करXयात येणाtया िश^कास Eित तास H. 200/- याEमाणे

300 तासांसाठी िनयुRती करXयात यावी.

7) बुकबँक, लाय री यासाठीचे अनुदान हे शालेय िश^ण िवभागाVया अWयासCमाची पुTतके
खरेदी करXयासाठी वापरXयात यावे.

8) मदरसामaये िशकणाtया िवoाpयqचे दर तीन मिह\यानी GयांVयासाठी नेमलेले िश^क

मू;यमापन करतील यामaये िवoाpयqची लेखी/तडी पिर^ा घेXयात येईल व याबाबतचा
अहवाल EGयेक मे मिह\यामaये िश^णिधकारी यांVयामाफBत शासनास सादर करतील.

9) या योजनZतगBत अनुदान दे Xयात येणtया मदरशांमधील धा_मक िश^ण kकवा दैनंिदन Eशासन
यामधील शासनाचा हTत^ेप असणार नाही.

·

अज~सोबत खालील कागदपKे/कागदपKांVया सा^ांिकत सGय Eती जोडणे आवयक आहे .
I.

मदरशामaये िवiान,गिणत,समाजशाj, kहदी, इंmजी, मराठी व उदूB हे िवषय िशकिवले

II.

संTथेVया नदणी EमाणपKाची Eत

III.

IV.

V.

जाणार अस;याबाबतचे िवहीत नमु\यातील EितiापK (Undertaking ). (EपK-1)

इमारती / दालनाVया दु HTतीचा ETताव अस;यास सदर इमारत संTथेVया मालकीची /

भाडयाची / दानपKाारे Eात अस;यास जमीन / इमारत याचे पी.आर. काडB /गाव
नमुना/7/12 उतारा/ नदणीकृत भाडे प¡ा पKाचा उतारा/दानपK इ. Vया सGयEती.
संTथेVया सदTयांVया यादीची सGयEत (EपK-2)

संTथापन समयलेखे / 8Tट डीड ची सGयEत

१) संTथेVया यवTथापन सिमतीVया िवoमान िव£Tत/सदTय यांची नावे दशBिवणाtया
वRफ बोडB / धम~दाय आयुRतांमाफBत Eदान करXयात आले;या अनुसूची - I ची Eत.

२) संTथेVया यवTथापन सिमतीVया िव£Tत / सदTयांVया नावात बदल झाला अस;यास

धम~दाय आयुRतांनी संTथेस Eदान केले;या फेरफार अहवालाची Eत (अनुसुची III)

VI.

VII.
VIII.

kकवा फेरफारासाठी अजB केला अस;यास Gया अज~ची Eत

नदणी कHन ४ वषB पूणB झाले;या मदरशांVया बाबतीत लगतVया मागील चार वष~पैकी

िकमान 3 वष~चे वा_षक अहवाल / लेखापिर^ण अहवाल (ताळे बंदासह). अ\य संTथांचे
उपल ध असलेले वा_षक अहवाल/ लेखा पिर^ण अहवाल.

दु HTती किरता आ_कटे Rट / लायसZTड इंिजिनयर यांनी Eचिलत डी.एस.आर. नुसार तयार

केलेले तपशीलवार अंदाजपKक

मदरसांमaये िशकणाtया मुले / मुलची नांवे व वय याबाबतची 6 ते 12 वयोगट व 13 ते 18

वयोगट यांची गट िश^ण अिधकारी / िश^ण अिधकारी यांनी Eमािणत केलेली यादी (
EपK-3)
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IX.

X.

XI.

XII.

मदरशांतील मुले/मुली यांचा वयोगट व Gयातील सं>येनुसार आवयक असले;या

िश^कांची सं>या, Gयांचे मानधनासाठी आवयक रRकम इ. तपशील दशBिवणारे EपK
(EपK-4)

अनुदान Eात झा;याबाबत आगाऊ पावती (EपK-5)

खरेदी करावयाVया वTतू संदभ~त मागिवले;या दरपKकांVया Eती.

मदरशाVया इमारतीचे/दु HTती करावयाVया भागाचे पोTट काडB आकाराचे रंगीत छायािचK.

या योजनेसाठी होणारा खचB, 2235 मु>य लेखाशीषB, १- मागणी Cमांक झेडई “सामािजक

सुर^ा व क;याण, 02 समाजक;याण, 200 इतर कायBCम (01) (31) राgय योजनांतगBत योजना,

राgयातील नदणीकृत मदरसांना पायाभूत सुिवधा आिण िवषय िश^कांVया वेतनाकिरता सहायक
अनुदान (223५बी227) 31 सहायक अनुदान” या लेखािशष~खाली दशBिवXयात यावा व Gया Gया
आ_थक वष~त या शीष~खाली उपल ध तरतूदीतून भागिवXयात यावा.

सदर शासन िनणBय महारा78 शासनाVया www.maharashtra.gov.in या संकेतTथळावर

उपल ध करXयात आला असून Gयाचा संकेताक 201310111246552114 असा आहे. हा आदे श
िडजीटल Tवा^रीने सा^ांिकत कHन काढXयात येत आहे .

महारा78ाचे राgयपाल यांVया आदे शानुसार व नावाने.

Ainul
Chand
Attar

Digitally signed by Ainul Chand
Attar
DN: c=IN, o=Government Of
Maharashtra, ou=MDD,
postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Ainul Chand
Attar
Date: 2013.10.14 11:12:35 +05'30'

अैनुल अ{ार

Eत,

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

सह सिचव, महारा78 शासन
मा.राgयपालांचे सिचव,

मा.मु>यमं§यांचे Eधान सिचव,
मा.उप मु>यमं§यांचे सिचव,

मा.मंKी / मा.राgयमंKी यांचे खाजगी सिचव,

मा.मु>य सिचव, महारा78 शासन,

अपर मु>य सिचव/ Eधान सिचव / सिचव सवB मंKालयीन िवभाग,

महालेखापाल 1/2 (लेखा व अनुiय
े ता), मुंबई / नागपूर,

महालेखापाल 1/2 (लेखापरी^ा) , मुंबई / नागपूर,

अिधदान व लेखा अिधकारी, मुंबई,

10. िनवासी लेखा परी^ा अिधकारी, मुंबई,
11. सवB िवभागीय आयुRत,
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12. आयुRत, नगरपािलका Eशासन, मुंबई,

13. सवB िज;हािधकारी,

14. आयुRत, महानगरपािलका,

15. सवB िज;हा पिरषदांचे मु>य कायBकारी अिधकारी,

16. सवB मु>य लेखा व िव{ अिधकारी, िज;हा पिरषद
17. सवB मु>यािधकारी, नगरपािलका,

18. सवB िश^णािधकारी (Eाथिमक)

19. सवB िश^णािधकारी (माaयिमक)

20. सवB िज;हा िनयोजन अिधकारी,

21. सवB मु>य अिभयंता, सावBजिनक बांधकाम िवभाग,

22. सिचव, महारा78 िवधानमंडळ सिचवालय, िवधान भवन, मुंबई, (पKाने)

23. महासंचालक, मािहती व जनसंपकB महासंचालनालय (Eिसaदीसाठी),
24. िनवडनTती,
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डॉ. झाकीर हु सेन मदरसा आधुिनकीकरण योजना.
तपासणी सूची
अनु<मांक :________

िज?हा : _____

िदनांक: _____

सं@थेचे नाव व पCा (दू रDवनी / EमणDवनीसह) : ----------------------------------------मदरशाचेनाव व संपूणH पCा (दू रDवनी / EमणDवनीसह) : --------------------------------------अ.<.

तपशील

1.

पूणH भरलेला अजH (पिरिशMट-अ)

3.

नSदणी OमाणपPाची सTयOत

2.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

OपP - 1.OितQापP (@वंयसाRांिकत)
पी.आर. काडH /गाव नमुना 7/12 उतारा/भाडे पावती/दानपP

(वXफनामा)

OपP - 2 सद@यांची यादी
Z@ट डीडची सTयOत
1) अनुसूची - 1.

2)फेरफार अहवालाची Oत (अनुसूची- (3) )

वा[षक अहवाल (लगत]या मागील चार पैकी 3 वष_चे) Jकवा
उपल`ध असतील Tयानुसार

अंदाजपPक (बांधकामा किरता मागणी केलेली अस?यास)
OपP - 3 पटसंbयेचा दाखला

10. OपP- 4 िशRक संbया व मानधन
11. OपP-5 आगाऊ पावती
12. दरपPकाची Oत

13. इमारतीचे छायािचP

14. मागणीची एकूण रXकम व सुिवधांचे @वjप
15. सिमतीची िशफारस माkय/ अमाkय

16. शासनातफl अंितमत: अनुदानास पाP/अपाP

आहे / नाही Jकवा तपशील

पिरिशMट - अ
सं@थे]या अDयRांचे

सं@थे]या सिचवांचे

गट िशRण अिधकारी/

गट िशRण अिधकारी/

िशRणािधकारी यांनी

िशRणािधकारी यांनी

िशRण िनिरRक/ उप

िशRण िनिरRक/ उप

सांRािकत केलेले छायािचP

सांRािकत केलेले
छायािचP

महाराMZ शासन, अ?पसंbयाक िवकास िवभाग

डॉ.झाकीर हु सेन मदरसा आधुिनकीकरण योजना - अज_चा नमूना
1)

अ) मदरसाचे पूणH नांव

:

आ) मदरसाचा पPrयवहाराचा पूणH पCा (दू रDवनी

:

<.website व email सह)

2)

मदरसा चालिवणाsया सं@थेचे नांव व पूणH पCा :

3)

अ) सं@थे]या अDयRांचे पूणH नांव व पCा (दू रDवनी

(दू रDवनी <.website व email सह)

मोबाईल <., EमणDवनी <. सह)

:

आ) सं@थे]या सिचवांचे पूणH नांव व पCा (दू रDवनी <.

:

सह)

4)

(सं@थे]या सद@यांचा तपशील OपP-2 मDये wावा)
सं@थे]या नSदणीचा <मांक

:

अ) वXफ कायदा,

:

आ) सावHजिनक kयास नSदणी अिधिनयम, 1950
अंतगHत

5)

मदरशाचे खाते असले?या राMZीयकृत बँकेचे नाव,

:

6)

मदरशातील पटसंbया

:

मदरशातील अyसयास<माचे माDयम

:

7)

8)

खाते <मांक (IFSC कोडसह)

( वयोगट िनहाय @वतंPपणे तXता OपP-3 मDये wावा.)
मदरसांमधील िशRक/िशिRकांची संbया
(धा[मक िशRक वगळू न)

(िनयुXतीचा िदनांक, शैRिणक पाPता, OिशिRत/
9)

अOिशिRत इ. मािहती @वतंPपणे जोडावी)

मराठी/उदूH / इंzजी/Jहदी

:

मदरसांकडील सोयी सुिवधा :
अ) मदरसा

सं@थे]या

मालकी]या

इमारतीमDये

चालिवली जाते की भाडया]या इमारतीमDये ?

तपशील wावा.

आ) i) बांधकामाचा तपशील (सDया उपल`ध)

:

िवषय
शैRिणक कायH

खो?यांची संbया

िनवास@थान

@व]छता गृह

RेPफळ

10) मदरसांमधील िप}या]या पा}या]या सुिवधांचा तपशील
11) मदरसा]या

मालकीची/भाडयाची

@थावर

जंगम

मालमCा आहे काय ? (7/12 उCाराची Oत जोडावी)

अस?यास तपशील wावा.

12) मदरसामDये इतर उप<म राबिवले जातात काय ?
तपशील

एकूण RेPफळ

:
:
:

13) मागणी केले?या रकमेचा तपशील :
अ). भौितक व शैRिणक सुिवधा :
अ.

िनम_ण करावया]या सुिवधा

संbया

1

2

3

<.

1

मदरसा]या इमारतीची दु j@ती/

दु j@तीची/बांधकामांची /

खरे दीची Jकमत Oित नग

आवयक

रXकम jपये

शेरा

4

5

6

नूतनीकरण

अ) मदरसा खो?यांची
डागडु जी/दु j@ती
ब) छत दु j@ती

क) मदरसा खो?या मDये फरशी
बसिवणे
2
3
4

ड) इतर

िप}या]या पा}याची सुिवधा

(कूलर/िफ?टर सह)
@व]छतागृहे

अ) नवीन @व]छतागृहे बांधणे

शैRिणक काय_साठी आवयक

फ[नचर

अ)बचेस/डे @क/टे बल

5

6

कपाट/खु]य_

इनrहटH रची सुिवधा िनम_ण
करणे

(मुंबई शहर व उपनगरे वगळू न)
मदरसां]या िनवासी इमारतीचे

नुतनीकरण व डागडु जी
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संगणक कR

अ) संगणक संbया
ब) JOटसH

क) सॉफटवेअसH
8.

9.

ड) इतर सािहTय

Oयोग शाळा उभारणे/अwयावत

करणे

(सिव@तर तपिशल wावा)
zंथालयासाठी

अ) बुक बँक/ <िमक पु@तके
खरेदी

ब) इतर पु@तके खरेदी
ब) िशRकाचे मानधन:

.________

मागणी केलेली एकूण रXकम :- एकूण ((अ) +(ब))

j............................

मी/ आही ी./ीमती ...................................व ी./ीमती ....................... असे

Oमािणत

करतो

की,आम]या

....................................सं@थेrदारा

संचिलत

..................................... या मदरसांसाठी अनुदान मागणी संदभ_त उपरोXत िदले?या सवH
मािहतीची पडताळणी केली असून सवH मािहती सTय व बरोबर आहे.

सही -_________
नांव -_________
हु ा

-

िशXका -

सिचव

अDयR

डॉ. झाकीर हु सेन मदरसा आधुिनकीकरण योजना
OितQापPाचा नमुना
OपP - 1

असे

मी/ आही ी./ीमती ...................................व ी./ीमती .......................

Oमािणत

करतो

की,

आम]या

......................................सं@थेrदारा

संचिलत

................................. या मदरशासाठी नSदणीकृत मदरशांना आधुिनकीकरणासाठी अनुदान
योजना कjन दे }याबाबत]या महाराMZ शासन, अ?पसंbयाक िवकास िवभागा]या योजनतगHत
िविहत नमुkयातील अजH आवयक Tया सवH कागदपPांसह सादर केला आहे. अनुदान मागणी

संदभ_त अज_मDये िदले?या सवH मािहतीची मी / आही पडताळणी केली असून सवH मािहती सTय व

बरोबर आहे.

मी / आही Oमािणत करतो की, आम]या शैRिणक सं@थेrदारा संचिलत मदरसांमDये

िवQान, गिणत, समाजशा, Jहदी, इंzजी, मराठी व उदूH हे िवषय िशकिवले जात आहेत.

मी / आही Oमािणत करतो की, अज_मDये अनुदान मागणी केले?या पायाभूत सोयी-सुिवधा

आम]या मदरसासाठी आवयक असून या योजनतगHत िनधी उपल`ध झा?यास सदर िनधी
अज_मDये O@तािवत केले?या पायाभूत सोयी-सुिवधांसाठी योयिरTया वापरला जाईल.

मी / आही असेही Oपादन करतो की, या िनधीचा गैरवापर झा?यास अथवा अज_मधील

मािहती असTय आढळू न आ?यास आम]या िवjDद / सं@थेिवjDद कायदे शीर / दं डाTमक कायHवाही

केली जाऊ शकते तसेच सं@थेचा अजH रबातल ठj शकतो आिण मंजूर अनुदान शासनास परत
केले जाईल याची आहांस जाणीव आहे.

मी / आही याrदारे हमी दे तो की आम]या सं@थेस मंजूर झाले?या अनुदानाचे उपयोिगता

OमाणपP (OपP -5 नुसार) खरेदी]या पावTयां]या सTयOतीसह सं@था अनुदान मंजूरी]या
तारखेपासून 90 िदवसां]या आंत शासनास सादर कर}यात येईल.

सही

-________

सही

-_________

नांव

-_________

नांव

-_________

पदनाम - सदर मुरीस

पदनाम - सिचव

िशXका -

िशXका -

अDयR
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डॉ.झाकीर हु सेन मदरसा आधुिनकीकरण योजना
OपP - 2
सं@थे]या सद@यांची यादी
अ.<.

सद@याचे पूणH नाव

पूणH पCा

पदनाम

(आडनांव Oथम)

EमणDवनी <मांक

सही

-_________

नांव

-_________

पदनाम

-

िशXका

-

सिचव

छायािचP

अDयR
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डॉ.झाकीर हु सेन मदरसा आधुिनकीकरण योजना
OपP -3
इयCा िनहाय िवwाथ संbया
Oमािणत कर}यात येते की, .................................................................... या

सं@थेrदारा

संचिलत................................................................

या

मदरशामDये

वषH

.................. मDये खालील तXTयात नमूद के?याOमाणे िवwायची पटसंbया आहे. असे ही

Oमािणत कर}यात येते की, सं@थेने अज_मDये केलेली मागणी वाजवी असून सं@थेस आ[थक मदत
मंजूर कर}यास िशफारस आहे.
वयोगट :__ वषH ते __ वषH
अ.<.

िवwायचे नांव

मुलगा/मुलगी

वय

( वयोगट ६ ते 12 वषH आिण वयोगट 13 ते 18 वषH याची मािहती दोन वेगवेगळया तXTयात wावी)
एकूण िवwाथ संbया

:-

सही

-

_________

सही

-_________

नांव

-

_________

नांव

-_________

सदर मुरीस

पदनाम

-गट िशRणअिधकारी/ िशRण िनिरRक/

पदनाम -

उप िशRणािधकारी / सह संचालक
िशXका - _________

िशXका

िज?हा

- _________
- _________
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डॉ. झाकीर हु सेन मदरसा आधुिनकीकरण योजना
OपP -4
आवयक िशRकांची संbया व मानधनाची रXकम

अ.<.

िवwायचा
वयोगट

1

६ ते 12 वषH

2

13 ते 18 वषH

िवwायची एकूण
संbया

आवयक

िशRकांची संbया

मानधनाची
रXकम

एकूण

सही

-

_________

सही

-_________

नांव

-

_________

नांव

-_________

सदर मुरीस

पदनाम - अDयR / सिचव

पदनाम -

िशXका - _________

िशXका - _________

िज?हा - _________
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डॉ.झाकीर हु सेन मदरसा आधुिनकीकरण योजना
OपP - 5
(आगाऊ पावती)

मदरसांमDये पायाभूत सुिवधा पुरिव}यासाठी अनुदान योजनेतंगHत , सन................या वष

आम]या............................................................सं@थे]या...........................................

मदरसा शाळे स महाराMZ शासन, अ?पसंbयाक िवकास िवभागाकडू न मंजूर कर}यात आलेले
अनुदान

jपये

................/-

(अRरी

jपये

................................................)

..............................................यां]याकडू न Oात झाले.

सही -_________
नांव - _________
पदनाम -

सिचव / अDयR

िशXका -
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