राज्यातील मान्यता रद्द केलेली अनुदाजनत वसजतगृहाांची यादी
(हस्ताांतरण व स्थलाांतरणासाठी उपलब्ध)
अ.क्र. जिल्हा

मान्यता रद्द असलेले

सांस्थे चे नाांव व पत्ता

मुलाांचे/ मुलींचे

भारिीय बौध्ि मिपश्यन्ना

मलाांचे

वसजतगृह मान्यता रद्द आदे श क्र. व
जदनाांक

अनुदाजनत वसजतगृहाचे नाांव
व पत्ता

1

ठाणे

धम्मममत्र बोधी मिद्यार्थी

िसमिगृह मििानाका, मनबबाांक केंद्र, ठाणे
2

3

4

धळे

धळे

धळे

/मान्यिा रद्द/ 2015-16/

टे कडी, निी मांबई
सािवजमनक बी.सी. बोडींग,

लामकानी एज्यकेशन

लाांमकानी, िा.मज.धळे

सोसायटी, िा.मज.धळे

कै. रुपला नानाजी गामिि

एज्यकेशन सोसायटी,

मलाांचे छात्रालय, पपझारिाडी,

पपझारिाडी, िा.साक्री

मजसकअ/मजपध/अन.िगृ/मा.रद्य/

िा.साक्री, मज.धळे

मज.धळे

11/2014-15, मि.02/01/2015

कमला नेहरु कन्या छात्रालय,

एज्यकेशन सोसायटी,

मलाांचे

5

मज.धळे

समाज मिकास िसमिगृह, पसिाड समाज मिकास मांडळ,
िा. पाचोरा मज.जळगाांि

681/ठाणे मि.20/05/2015
आिे श क्र. मजपध/सकमि
/अनिगृह/मा.रद्द/2017-

मलाांचे

मलींचे

पपझारिाडी, िा.साक्री, मज.धळे पपझारिाडी, िा.साक्री
जळगाांि

क्र. ठाणे प/सकमि/अन.िगृह

18/383, मि.12/03/2018
आिे श क्र.

आिे श क्र. मजसकअ/मजपध/
अन.िगृ/मा.रद्य/11/2014-15,
मि.02/01/2015

मलाांचे

आिे श क्र.135, मि.04/03/2017

मलाांचे

आिे श क्र.134, मि.04/03/2017

पसिाड िा. पाचोरा
मज.जळगाांि

6

जळगाांि

महात्मा जोिीबा मागासिगीय

ज्योिी मशक्षण प्रसारक

मलाांचे िसमिगृह, पाटणािे िी,

मांडळ, पारोळा, मज.जळगाांि

िा.चाळीसगाांि मज.जळगाांि

7

अहमिनगर

कै. भगिानराि बोलभट

िसांिराि भागिि एज्यकेशन मलाांचे

आिे श

मागासिगीय मलाांचे िसमिगृह,

सोयायटी, सोनेगाांि,

क्र.मजसकअ/अनगृह/मा.रद्द/185/2

सोनेगाांि, िा.जामखेड

िा.जामखेड मज.अहमिनगर

012-13, मि.07/07/2012

मज.अहमिनगर
8

9

अहमिनगर

पणे

शेिकरी मिद्यार्थी िसमिगृह,

शेिकरी मिद्यार्थी िसमिगृह,

कोपरगाांि, िा.कोपरगाांि,

कोपरगाांि, िा.कोपरगाांि,

मलाांचे

िगृह/मा.रद्द/1227/2014-15,

मज.अहमिगनर

मज.अहमिगनर

मि.03/09/2014

श्री.छत्रपिी मशिाजी महाराज

श्री.छत्रपिी मशिाजी मशक्षण

मागासिगीय मलाांचे िसिीगृह

प्रसारक मांडळ आले गाि

2012 पयंि िसमिगृह सरु न

आलेगाि पागा िा.मशरुर मज.पणे

पागा िा.मशरुर मज.पणे

झाल्यामळे म.का.अ.मज.प.पणे याांनी

मलाांचे

आिे श क्र. मजसकअ/अन

2009 मध्ये मिलेल्या मान्यिेपासून

मान्यिा रद्द केली.
10

11

पणे

साांगली

भैरिनार्थ मिियार्थी

आमििासी मशक्षण

िसमिगृह,घोटिडी,िा.खे ड

प्रसारक मांडळ घोटिडी,पो

मज.पणे

कडे ब. िा.खे ड,मज.पणे

सामित्रीबाई फले मागासिगीय

मशश मिकास मांडळ,

मलींचे िसमिगृह साांगली

साांगली

मलाांचे

आिे श
क्र.मजप/सकअ/अनिगृहे/मा.रद्द/100
0/2014, मि.09/09/2014

मलींचे

आिे श
क्र.सकआ/मजपसा/िृध्िाश्रम/मान्यिा
रद्द/2018/2024, मि.19/09/2018

12

साांगली

पसायिान मागासगिीय

पसायिान मशक्षण सांस्र्था,

मलींचे

मलींचे िसमिगृह, कनाळारोड, साांगली
13

अमराििी

साांगली

िमलिोध्िार मागासिगीय मलाांचे िमलिोध्िार मशक्षण सांस्र्था,
िसमिगृह, पेंशनपूरा, परििाडा,

मलाांचे

परििाडा

म.का.अ. याांचे आिे श क्र. 1237,
मि.7/7/2012

िा.अचलपूर मज.अमराििी
14

िामशम

पांचशील बी.सी. मलाांचे िसमिगृह डॉ. बाबासाहे ब आांबेडकर

मलाांचे

मालेगाि िा.मालेगाि मज.िामशम मशक्षण प्रसारक सांस्र्था,

आिे श क्र. मजसकअ/अन
िगृह/मा.रद्द/स्िा.आिे श/2018-

मालेगाि, िा.मालेगाि

19/308, मि.07/03/2017

मज.िामशम

15

16

िामशम

िामशम

मागासिगीय मलाांचे िसमिगृह,

ग्राममण मशक्षण प्रसारक

मोहरी िा.मांगरुळपीर, मज.िामशम

मांडळ, मोहरी िा.मांगरुळपीर,

मलाांचे

अन.िअृह/मा.रद्द/स्िा.आिे श/2016

मज.िामशम

-17/309, मि.07/03/2017
मलींचे

आिे श क्र.मजसकअ/

सामित्रीबाई फले कन्या बी.सी.

डॉ. बाबासाहे ब आांबेडकर

िसमिगृह मालेगाांि िा.मालेगाि

मशक्षण प्रसारक सांस्र्था,

आिे श क्र. मजसकअ/अन
िगृह/मा.रद्द/स्िा.आिे श/2018-

मज.िामशम

मालेगाि, िा.मालेगाि

19/307, मि.07/03/2017

मज.िामशम

17

18

19

20

िामशम

िधा

िधा

िधा

श्री गजानन महाराज मागासिगीय आमिनाश मशक्षण प्रसारक

मलाांचे

मलाांचे िसमिगृह, मांगरुळपीर,

सांस्र्था, मांगरुळपीर,

िगृह/मा.रद्द/स्िा.आिे श/2018-

िा.मांगरुळपीर मज.िामश

िा.मांगरुळपीर मज.िामशम

19/34, मि.10/01/2019

सांि चोखामेळा मागासिगीय

प्रभ मिश्िकमा ग्राममण

मलाांचे िसिीगृह हळिगाांि,

बहउद्दे मशय मशक्षण सांस्र्था,

समद्रपर मज. िधा

कारला रोड, िधा

िांिमनय राष्ट्रसांि िकडोजी

एकिा ममहला ग्रामउियोग मलाांचे

म.का.अ.याांचे आिे श क्र.

महाराज मागासिगीय मलाांचे

ग्रा.मि.सांस्र्था, पपपळखटी

2762/2014, मि.21.11.2014

िसमिगृह पपपळखटा

िा.आिी

श्री गरु सांगमेश्िर

श्री गरु सांगमेश्िर समाज

मलाांचे

22

23

िधा

िधा

िधा

म.का.अ.याांचे आिे श क्र.
2762/2014, मि.21.11.2014

मलाांचे

मागासिगीय मलाांचे िसमिगृह सधार सांस्र्था, खराांगणा

21

आिे श क्र. मजसकअ/अन

म.का.अ.याांचे आिे श क्र.
2520/2013, मि.30/11/2013

खराांगणा िा.आिी मज.िधा

िा.आिी मज.िधा

सांि ज्ञानेश्िर मलाांचे

प्रभ मिश्िकमा ग्राममण

िसिीगृह, समद्रपर िा.

बहउद्दे मशय मशक्षण सांस्र्था,

समद्रपर मज.िधा
शहीि स्मृिी मागासिगीय

कारला रोड, िधा
हिात्मा स्मारक सममिी

मलाांचे िसिीगृह साहर,

आष्ट्टी,िा.आष्ट्टी, मज. िधा

573/2016, मि.19/03/2016

िा.आष्ट्टी, मज. िधा
कै.मभमराि कासटिार स्मृिी

परमहां स सोशल िेलफेअर मलाांचे

म.का.अ.याांचे आिे श क्र.

मलाांचे िसिीगृह सालोड,

सोसायटी, सालोड (मह)

573/2016, मि.19/03/2016

मज.िधा

मलाांचे

म.का.अ.याांचे आिे श क्र.
573/2016, मि.19/03/2016

मलाांचे

म.का.अ.याांचे आिे श क्र.

24

25

िधा

िधा

सांि मक्िाबाई मा. मलींचे

प्रभ मिश्िकमा ग्राममण

िसिीगृह, माांडगाांि िा.

बहउद्दे मशय मशक्षण सांस्र्था,

समद्रपर मज.िधा
हिात्मा स्मारक मागासिगीय

कारला रोड, िधा
हिात्मा स्मारक सममिी

मलींचे िसिीगृह, आष्ट्टी,

आष्ट्टी,िा.आष्ट्टी, मज. िधा

मलींचे

म.का.अ.याांचे आिे श क्र.
2762/2014, मि.21.11.2014

मलींचे

म.का.अ.याांचे आिे श क्र.
574/2016, मि.19/03/2016

िा.आष्ट्टी, मज. िधा
26

िधा

इांमिरा गाांधी मेमोरीयल मलींचे

परमहां स िेलफेअर

मलींचे

म.का.अ.याांचे आिे श क्र.

27

िधा

िसिीगृह सालोड
स्ि. कमला नेहरु मागािगीय

सोसायटी सालोड
मििेकानांि मशक्षण

मलींचे

मजसकअ/मजपि/अनिगृह/मा.रद्द/आ

मलींचे िसमिगृह िे िळी

प्रसारक मांडळ, िधा

573/2016, मि.19/03/2016
िे श/1612/2018, मि.03/10/2018

िा.िे िळी, मज. िधा
28

29

30

िधा

िधा

भांडारा

हिात्मा स्मारक मागासिगीय

हिात्मा स्मारक सममिी

मलाांचे िसिीगृह पपपळखटा

आष्ट्टी

अआमििासी छात्रालय,

अआिशव आमििासी

पहगणघाट

मशक्षण प्रसारक मांडळ,

िीर भाऊराि मलाांचे िसमिगृह,

यगाांिर मशक्षण सांस्र्था, नागपर मलाांचे

मलाांचे

मजसकअ/मजपि/अनिगृह/मा.रद्द/आ
िे श/1611/2018, मि.03/10/2018

मलाांचे

पहगणघाट, मज.िधा

िरठी,

म.का.अ. याांचे आिे श क्र.
सकअ/मजप/भांडारा/अनिगृह/मा.रद्द/
2013-14/187, मि.07/06/2014

31

32

भांडारा

भांडारा

इांिि
ू ाई कन्या िसमिगृह भयार शारिा ममहला मांडळ भयार मलींचे

म.का.अ. याांचे आिे श क्र.

िा पिनी मजल्हा भांडारा

सकअ/मजप/भांडारा/अनिगृह/मा.रद्द/
2013-14/1569, मि.19/12/2013

राणी िगाििी कन्या िसमिगृह भारिीय आमििासी मशि
िा.लाखनी, मरमाडी

मलींचे

सकअ/मजप/भांडारा/अनिगृह/मा.रद्द/

मशक्षण सांस्र्था गराडा,िा

2016-17/127, मि.29/07/2017

लाखनी
33

34

35

गोंमिया

चां द्रपर

चां द्रपर

अमि.म.का.अ. याांचे आिे श क्र.

डॉ.बाबासाहे ब आांबेडकर

डॉ.बाबासाहे ब आांबेडकर

मलाांचे

मागासिगीय िसमिगृह, मिरोडा,

एज्यकेशन सोसायटी,

िा.मिरोडा मज.गोंमिया

मिरोडा, िा.मिरोडा मज.गोंमिया

मसध्िार्थव िसमिगृह, चां िनखेडा,

मसध्िार्थव मिकास ज्ञानप्रबोधनी मलाांचे

अमि.म.का.अ याांचे आिे श

िा.भद्राििी मज.चां द्रपर

सांस्र्था, शेगाांि(ब.) िा.िरोरा

क्र.सकमि/अनिगृह/मा.रद्द/738/14

मज.चां द्रपर

, मि.12/09/2014
मलाांचे

आिे श क्र.717, मि.26/07/2017

श्री.कृ ष्ट्ण आमििासी मलाांचे

आमििासी मिमिध कायवकारी

म.का.अ. याांचे आिे श क्र.

िसमिगृह,मोटे गाि िा.मचमर

सोसायटी, मोटे गाि िा.मचमर

सकअ/अनिगृह/मा.रद्द/कायात्तर

मज.चां द्रपर

मज.चां द्रपर

मान्यिा/339 चां द्रपर/07-08,
मि.06/10/2007

36

लािूर

कै.िसांिराि नाईक मिियार्थी

मि.भ.जा.सौ.सममिी

िसमिगृह जळकोटरोड,उिगीर धोंडिाडी,िा जळकोट
मज.लािूर

मज.लािूर

मलाांचे

आिे श क्रां.2438,
मि.18.11.2014.

