
अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र / दाखला प्रदान 
करणेबाबत.... 

महाराष्ट्रशासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 

शासनवनणणयक्रमांकः अविवि-2010/प्र.क्र.109/10/काया-5 
मंत्रालय, म ंबई - 400032. 
वदनांक :01 ज लै 2013 

िाचा- 
1) शासनवनणणय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.अशैसं-2012/प्र.क्र.21/2012/का-5, 

वद.27 मे 2013 
प्रस्तािना:- 

राज्यातील धार्ममक / भाविक अल्पसंख्याक दजा प्राप्त शासन अन दावनत तसेच कायम विना 
अन दावनत शैक्षवणक संस््ांद्वारा राबविण्यात येत असलेल्या अभ्यासक्रमात संबंधीत अल्पसंख्यांक 
उमेदिारांना प्रिेश देतांना अशा उमेदिाराच्या, प्रसंगपरत्िे धार्ममक िा भाविक संबधतेबाबतचा प रािा 
म्हणून कोणती कागदपते्र ग्राह्य धरण्यात यािीत, तसेच राज्यातील  धार्ममक / भाविक अल्पसंख्याक 
सम दायातील व्यक्तींना िैयक्क्तक पातळीिर अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र / दाखला देण्यात यािा ककिा कसे, 
या बाबी शासनाच्या विचाराधीन होत्या. 
शासनवनणणय-  

राज्यातील धार्ममक / भाविक अल्पसंख्याक दजा प्राप्त शासन अन दावनत तसेच कायम विना 
अन दावनत शैक्षवणक संस््ांद्वारा राबविण्यात येत असलेल्या अभ्यासक्रमात संबंधीत अल्पसंख्यांक 
उमेदिारांना प्रिेश देतांना अशा उमेदिाराच्या, प्रसंगपरत्िे धार्ममक िा भाविक संबधतेबाबतचा प रािा 
म्हणून कोणती कागदपते्र ग्राह्य धरण्यात यािीत, तसेच राज्यातील  धार्ममक / भाविक अल्पसंख्याक 
सम दायातील व्यक्तींना िैयक्क्तक पातळीिर अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र / दाखला देण्यात यािा ककिा कसे, 
याबाबत प ढीलप्रमाणे कायणिाही करण्याचा शासनाने वनणणय घेतला आहे. 
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1) राज्यातील धार्ममक / भाविक अल्पसंख्याक सम दायातील व्यक्तींना िैयक्क्तक पातळीिर 
शासनाकडून अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र / दाखला देण्यात येणार नाही. 

2) राज्यातील सिण शासन अन दावनत तसेच कायम विना अन दावनत शाळा / शैक्षवणक संस््ा 
यांनी विद्यार्थ्यांना प्रिेश देतांना विद्यार्थ्यांच्या धमण तसेच मातृभािे विियी खातरजमा करािी ि 
सिण विद्यार्थ्यांच्या प्रिेश वनगणमन उताऱ्यात तसेच शाळा सोडल्याचा दाखला / प्रमाणपत्रात 
विद्यार्थ्यांच्या धमण तसेच मातृभािेविियी विवनर्मदष्ट्टपणे उल्लेख करािा.  या बाबींची 
खातरजमा करण्यासाठी शाळा / शैक्षवणक संस््ा यांनी संबंवधत अल्पसंख्याक समाजाच्या 
संघटनेने ककिा धमण प्रम खाने वदलेले प्रमाणपत्र (उदा.बक्प्तस्मा प्रमाणपत्र, वदक्षा प्रमाणपत्र इ.) 
यासह संबंवधत विद्यार्थ्यां पालकांचे धमण ककिा मातृभािेविियीचे शप्पत्र, प रािा म्हणून ग्राह्य 
धरािा. 

3) महाविद्यालये िा उच्च माध्यवमक / व्यािसावयक तसेच उच्च वशक्षण देणा-या इतर तत्सम 
संस््ानी विद्यार्थ्यांना प्रिेश देताना शाळा सोडल्याच्या प्रमाणपत्रातील विद्यार्थ्यांच्या धमण िा 
मातृभािेविियी नोंदी प्रमाण मानाव्यात ि त्या आधारे अल्पसंख्याक लोकसम हातील 
विद्यार्थ्यांना प्रिेश द्यािा. 

4) दरम्यानच्या कालािधीत, शाळा सोडल्याच्या दाखला / प्रमाणपत्रात विद्यार्थ्यांच्या धमण िा 
मातृभािेविियी उल्लेख करण्यात आलेला नसेल अशा प्रकरणी संबंवधत अल्पसंख्याक 
समाजाच्या नोंदणीकृत संघटनेने अ्िा धमण प्रम खाने वदलेले प्रमाणपत्र उदा.बक्प्तस्मा 
प्रमाणपत्र, वदक्षा प्रमाणपत्र इ.यांच्यासह संबंवधत विद्यार्थ्यां पालकांचे धमण ककिा 
मातृभािेविियीचे शप्पत्र, प रािा म्हणून ग्राह्य मानन्यात यािा, ि त्या आधारे महाविद्यालये 
िा उच्च माध्यवमक / व्यािसावयक तसेच उच्च वशक्षण देणाऱ्या इतर तत्सम  संस््ांनी 
अल्पसंख्याक लोकसम हातील विद्यार्थ्यांना प्रिेश द्यािा.  (नमूद केलेले प राव्यांपैकी क ठलाही 
एक प रािा असल्यास गृहीत धरुन प्रिेश द्यािा.) 
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5) प्रिेश वनगणवमत उताऱ्यातील तसेच शाळा सोडल्याचा दाखला / प्रमाणपत्रातील विद्यार्थ्यांच्या 
धमण तसेच मातृभािे विियीच्या नोंदी आिश्यकतेन सार इतर प्रसंगीदेखील अल्पसंख्याक 
असल्याबाबतचा प रािा म्हणून गृहीत धरण्यात याव्यात. 

2. िरील वनदेशाचे राज्यातील सिण शांळा/महाविद्यालये/उच्च माध्यवमक/ व्यिसावयक िा उच्च 
वशक्षण देणाऱ्या सिण तत्सम शैक्षवणक संस््ा तसेच इतर सिण संबंवधतांनी काटेकोरपणे पालन करािे. 
3. हे आदेश, शालेय वशक्षण विभागाच्या सहमतीने वनगणवमत करण्यात येत आहेत. 

 
सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inया संकेतस््ळािर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201307021644062414असा आहे. हा आदेश वडजीटल 
स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशान सार ि नािाने. 

 (डॉ.टी.एफ.्ेक्केकरा) 
 अपर म ख्य सवचि, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. सिण अपर म ख्य सवचि / प्रधान सवचि / सवचि, मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, म ंबई 
2. संचालक, िैद्यकीय वशक्षण ि संशोधन संचालनालय, दंत महाविद्यालय इमारत, 4 ्ा 

मजला, सेंट जाजेस रुग्णालय आिार, म ंबई - 400001. 
3. संचालक, आय िेद संचालनालय, दंत महाविद्यालय इमारत, 4 ्ा मजला, सेंट जाजेस 

रुग्णालय आिार, म ंबई - 400001. 
4. संचालक, शालेय वशक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मध्यिती इमारत, प णे - 

411001. 

http://www.maharashtra.gov.in/


शासनवनणणयक्रमांकःअविवि-2010/प्र.क्र.109/10काया-5 

 

पषृ्ठ4पैकी4  
 

5. संचालक, उच्च वशक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मध्यिती इमारत, प णे - 411001. 
6. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रवशक्षण, 3 महापावलका मागण, म ंबई - 400001. 
7. संचालक, व्यािसावयक वशक्षण संचालनालय, 3 महापावलका मागण, म ंबई - 400001. 
8. संचालक, अल्पसंख्याक ि प्रौढ वशक्षण संचालनालय, मध्यिती इमारत, प णे - 411001. 
9. संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षवणक संशोधन ि प्रवशक्षण पवरिद, सदावशि पेठ, क मठेकर 

मागण, प णे - 411030. 
10.  खाजगी सवचि, मा.राज्यमंत्री / मा.मंत्री (अ.वि.वि.), मंत्रालय, म ंबई. 
11.  खाजगी सवचि, मा.राज्यमंत्री / मा.मंत्री (उच्च ि तंत्र वशक्षण), मंत्रालय, म ंबई. 
12.  खाजगी सवचि, मा.राज्यमंत्री / मा.मंत्री (शालेय वशक्षण), मंत्रालय, म ंबई. 
13.  खाजगी सवचि, मा.राज्यमंत्री / मा.मंत्री (िैद्यकीय वशक्षण), मंत्रालय, म ंबई. 
14. सिण अल्पसंख्याक अन दावनत / विनाअन दावनत शैक्षवणक संस््ा, महाराष्ट्र राज्य. 
15. वनिडनस्ती 
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