धार्मिक

शासनिान््

अल्पसंख्ांक

खाजगी

विद्यार्थी

बहु ल

अनुदावनत/विना

अनुदावनत/ का्ि विना अनुदावनत शाळा,
कवनष्ठ िहाविद्याल्े, औद्योवगक प्रवशक्षण

संस्र्था ि अपंग शाळांिध््े पा्ाभूत सो्ीसुविधा पुरविण््ासाठी अनुदान ्ोजना.
िहाराष्र शासन

अल्पसंख्ांक विकास विभाग

शासन वनणण् क्रं. अविवि-2015/प्र.क्र. 80 /15/का.6
िादाि कािा िागण , हु तात्िा राजगुरु चौक,
िंत्राल्, िुंबई - 400 032
वदनांक : 07/10/2015

िाचा :- १. शासन वनणण् क्र. अविवि-२००९/प्र.क्र. ५२/०९/का-१, वद. ५.२.२००९

२. शासन वनणण् क्र. अविवि-२००९/प्र.क्र. १५/०९/का-६, वद. १७.११.२००९
३. शासन वनणण् क्र. अविवि-२०१०/प्र.क्र. १००/०९/का-६, वद. २०.७.२०१०
४. शासन वनणण् क्र. अविवि-२०११/प्र.क्र. ३३/०९/का-६, वद. ४.७.२०११

५. शासन वनणण् क्र. अविवि-२०१२/प्र.क्र. ३६/१२/का-६, वद. १५.९.२०१२
प्रस्तािना :-

६. शासन वनणण् क्र. अविवि-२०१३/प्र.क्र. ०८/०९/का-६, वद. १७.८.२०१३

धार्मिक अल्पसंख्ांक विद्यार्थ््ांचे बाहु ल्् असलेल््ा राज््ातील शासन िान््ताप्राप्त

अनुदावनत/विना अनुदावनत/का्ि विना अनुदावनत शाळा,कवनष्ठ िहाविद्याल्े, औद्योवगक

प्रवशक्षण संस्र्था ि अपंग शाळांिध््े पा्ाभूत सो्ी सुविधा उपलब्ध करुन दे ण््ासाठी रु.२.००

लक्ष इतके अनुदान दे ण््ाची ्ोजना सन 2008-09 पासुन राबविण््ात ्ेत आहे . गत सात
िर्षािध््े ्ा ्ोजनेला राज््भरातील अल्पसंख्ांक शाळांकडू न विळालेला उत्स्फुतण प्रवतसाद

आवण सदर ्ोजना ्ापुढेही चालू ठे िण््ाची आिश््कता विचारात घे ऊन सदर ्ोजना सन 201516 ्ा िर्षापासून सुधारीत स्िरुपात राबविण््ाची बाब शासनाच््ा विचाराधीन होती.
शासन वनणण् :-

सदर ्ोजनेशी संबंवधत उपरोक्त िाचा ्ेर्थे निूद अ.क्र. १ ते ६ ्ेर्थील शासन वनणण्

अवधक्रवित करण््ात ्ेत असून ्ाबाबत पुढीलप्रिाणे वनणण् घे ण््ात ्ेत आहे .

धार्मिक अल्पसंख्ांक विद्यार्थ््ांचे बाहु ल्् असलेल््ा राज््ातील शासनिान्् शैक्षवणक

संस्र्थांना पा्ाभूत सो्ी-सुविधा उपलब्ध करुन दे ऊन वशक्षणाचा गुणात्िक दजा उं चािण््ासाठी

शासनिान्् शाळांना पा्ाभूत सोईसुविधा वनिाण करण््ासाठी िार्मर्षक किाल रु.2.०० लाख
एिढ्ा रकिेच््ा ि्ादे प्ंत अनुदान शासनाकडू न उपलब्ध करुन दे ण््ात ्ेईल.
अ) अनुदानासाठी पात्रता :-

१) शासन िान््ता प्राप्त अनुदावनत /विना अनुदावनत/का्ि विनाअनुदावनत खाजगी
अल्पसंख्ांक
(अ) शाळा.
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(ब) कवनष्ठ िहाविद्याल्े

(क) औद्योवगक प्रवशक्षण संस्र्था

(ड) नगरपावलका/नगरपवरर्षद शाळा
(इ) अपंग शाळा
(१)

उपरोक्तपैकी अनु.क्र. (अ) ते (ड) ्ेर्थील शैक्षवणक संस्र्थांिध््े धार्मिक

अल्पसंख्ांक विद्यार्थ््ांची संख्ा वकिान ७०% आवण अनु.क्र. (इ) ्ेर्थील शाळांिध््े
धार्मिक अल्पसंख्ांक विद्यार्थ््ांची संख्ा वकिान ५०% असणे आिश््क आहे .
(२)

कवनष्ठ िहाविद्याल् ि औद्योवगक प्रवशक्षण संस्र्थांच््ा अभ््ासक्रिांच््ा

सिकक्ष दजा दे ण््ात आलेले अभ््ासक्रि चालविणाऱ््ा शाळा ि व््ािसाव्क वशक्षण

संस्र्था तसेच स्िं्-अर्थणसहाय्य्त शाळा ्ा ्ोजनेंतगणत अनुदानासाठी पात्र असणार
नाहीत.
(३)

्ापूिी ्ा ्ोजनेंतगणत ५ िेळा अनुदान प्राप्त केलेल््ा शाळा/संस्र्था

अनुदानासाठी पात्र ठरणार नाहीत. अशा प्रकारच््ा शाळा/संस्र्था िगळू न फक्त पात्र
शाळांचे प्रस्ताि सादर करण््ाची जबाबदारी संबवधत वजल्हावधकारी का्ाल्ाची
राहील.
(४)

िहानगरपावलका ि वजल्हा पवरर्षदा ्ा स्र्थावनक स्िराज्् संस्र्थांच््ा

अवधपत््ाखाली चालविण््ात ्ेत असलेल््ा शाळा ि कवनष्ठ िहाविद्याल्े ि अपंग
शाळा ्ा ्ोजनेसाठी पात्र असणार नाहीत.

ब) अनुदान दे ् असलेल््ा पा्ाभूत सो्ी-सुविधा :1) शाळे च््ा इिारतीचे नुतनीकरण ि डागडु जी,
2) शुध्द पे्जलाची व््िस्र्था करणे,
3) ग्रंर्थाल् अद्याित करणे,

4) प्र्ोगशाळा उभारणे / अद्य्ाित करणे,

5) संगणक कक्ष उभारणे / अद्य्ाित करणे

6) प्रसाधनगृह / स्िच्छतागृह उभारणे / डागडु जी करणे.
7) विद्यार्थ््ांसाठी आिश््क फर्मनचर

8) इन्िर्ण र/ जनरेर्रची सुविधा वनिाण करणे. (िुंबई शहर ि उपनगरे िगळू न)
9) झेरॉक्स िशीन

10) अध्््नाची साधने ( Learning Material )/ एल.सी.डी. प्रोजेक्र्र, अध्््नासाठी लागणारे
विविध सॉफ्र्िेअर, इत््ादी.

11) इंग्रजी लॅग्िेज लॅब

12) संगणक हाडण िेअर/सॉफ्र्िेअर
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उपरोक्त्ा सो्ी-सुविधांसाठी अनुदान प्राप्त करण््ासाठी इच्छु क शैक्षवणक संस्र्थांनी शासन

वनणण्ासोबतच््ा विवहत निुन््ात संबंवधत वजल्हावधकारी का्ाल्ाकडे शासनाने वनधावरत
केलेल््ा अंवति वदनांकापूिी प्रस्ताि सादर करणे आिश््क आहे .
क) प्रस्तािा सोबत जोडाि्ाची कागदपत्रे :1) पूणण भरलेला अजण ( प्रपत्र-१)

2) संस्र्थेने प्रपत्र-1 प्रिाणे सादर कराि्ाचे स्ि्ंघोर्षणापत्र. (प्रपत्र-२)

3) संस्र्थेच््ा सदस््ांची ्ादी (पुणण पत्ता ि दुरध्िनी क्रिांकासह) (प्रपत्र-३)

4) वनकर्षानुसार सिुहवनहा् एकूण धार्मिक अल्पसंख्ांक विद्यार्थी ७०% ि अपंग शाळांबाबत
५०% असल््ाबद्दलचा संबंधीत गर् वशक्षणावधकारी/वशक्षण वनवरक्षक/उप वशक्षणावधकारी/

विशेर्ष वजल्हा सिाज कल््ाण अवधकारी/ सहसंचालक, व््ािसा् प्रवशक्षण विभाग ्ांचा
दाखला (प्रपत्र-४))

5) ्ा पुिी घे तलेल््ा अनुदानाचे उप्ोगीता प्रिाणपत्र (प्रपत्र-5)

6) शाळा सुरु करण््ासाठी/सुरु ठे िण््ासाठी शासन िान््तेच््ा पत्राची सत््प्रत
7) संस्र्थेच््ा संदभात सादर कराि्ाची कागदपत्रे
i)

नोंदणी प्रिाणपत्राची सत््प्रत

ii)

संस्र्थेच््ा व््िस्र्थापन सवितीच््ा विद्यिान विश्िस्त/सदस्् ्ांची नािे दशणविणाऱ््ा

धिादा् आ्ुक्तांिाफणत प्रदान करण््ात आलेल््ा अनुसूचीची प्रत.

८)

इिारतीच््ा आवण अर्थिा िगण खोल््ांच््ा दुरुस्तीचा प्रस्ताि असल््ास नोंदणीकृत

आर्मकर्े क्र्/ला्सन्सड इंजीवन्र सािणजवनक बांधकाि विभाग/वजल्हा पवरर्षद बांधकाि

्ेर्थील उप अवभ्ंता ्ांनी वदलेले अंदाजपत्रक ि आराखडे . अंदाजपत्रक हे प्रचलीत
डी.एस.आर. नुसार त्ार केलेले असािे.

9) ्ा ्ोजनेअंतगणत िस्तूंची खरेदी शासनाच््ा अद्य्ाित उपलब्ध दरकरारानुसार करण््ात
्ािी.
१०)

इिारतीच््ा

बांधकािाचा/दुरुस्तीचा

प्रस्ताि

असल््ास

संस्र्थेच््ा

जागेसंदभातील पी.आर.काडण /गांि निुना क्र.7/12 चा उतारा/ भाडे पट्टा करार

िालकीच््ा

११) संबंवधत संस्र्थेचे िागील चार िर्षापैकी तीन िर्षाचे िार्मर्षक अहिाल (लेखापवरक्षण झालेले
लेखे (ताळे बंद पत्रकासह))

प्रस्तािासोबत उपरोक्त कागदपत्रे प्राप्त झाली नसल््ास ती सादर करण््ासाठी

वजल्हावधकारी ्ांनी छाननी केल््ापासून दोन आठिड्याची िुदत दे ण््ात ्ेईल, विवहत
िुदतीनंतरही कागदपत्रे प्राप्त न झाल््ास प्रस्ताि अपात्र ठरविण््ात ्ेतील.
ड)

्ोजनेच््ा अर्ी ि शती :-

1) संबंवधत शाळा, कवनष्ठ िहाविद्याल्े, औद्योवगक प्रवशक्षण संस्र्थािध््े 70% ि अपंग
शाळािध््े 50% विद्यार्थी हे अल्पसंख्ांक सिुदा्ातील असणे अवनिा्ण आहे .
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त््ाकरीता गर् वशक्षणावधकारी/वशक्षण वनवरक्षक/ सहसंचालक, व््िसा् प्रवशक्षण ्ांचे
प्रावधकृत प्रवतवनधी ्ांचे विहीत प्रपत्र-3 िधील

प्रिाणपत्र जोडणे आिश््क आहे .

(वजल्हा विशेर्ष सिाज कल््ाण अवधकारी ्ांच््ा अवधपत््ाखाली असलेल््ा
अपंग/वनिासी शाळांच््ा बाबतीत वजल्हा विशेर्ष सिाज कल््ाण अवधकारी ्ांचे
स्िाक्षरीचे प्रिाणपत्र असणे आिश््क आहे .)

2) इच्छु क शाळांनी त््ांचा DIES CODE ि औद्योवगक प्रवशक्षण संस्र्थानी त््ांचा Institute
Code ि अपंग शाळांनी त््ांचा ला्सन्स क्रिांक निूद करणे बंधनकारक आहे . सदर

Code/ला्सन्स क्रिांक निूद न केलेले ककिा चुकीचा Code/ला्सन्स क्रिांक निूद
केलेले प्रस्ताि अनुदानासाठी ग्राह्य धरले जाणार नाहीत.

3) एका DIES CODE/Institute Code/ला्सन्स क्रिांकासाठी फक्त एकदाच अनुदान
दे ण््ात ्ेईल तर्थावप, एकाच इिारतीत / आिारात

एकाच संस्र्थेच््ा प्रार्थविक,

िाध््विक, उच्च िाध््विक अशा िेगिेगळ्ा शाळा/िहाविद्याल्े हे वदिसभरातील

स्ितंत्र िेळापत्रकानुसार िेग िेगळ्ा पाळीत / सत्रात भरत असतील आवण त््ांचे DIES
CODE िेगिेगळे असतील अशा पवरय्स्र्थतीत त््ा इिारतीसाठी/आिारासाठी ्ा DIES
CODEs पैकी फक्त एकाच DIES Code साठी अनुदान िंजूर करण््ात ्ेईल.

4) सदर ्ोजनेंतगणत शाळा, कवनष्ठ िहाविद्याल् , अपंग शाळांनी ि औद्योवगक प्रवशक्षण
संस्र्था ्ांनी ्ापुिी ज््ा प्र्ोजनार्थण अनुदान प्राप्त केले आहे , ते त््ाच प्र्ोजनार्थण

उप्ोगात आणले असल््ाचे प्रिावणत करुन त््ाबातचे विवहत निुन््ातील (प्रपत्र-5 गर्
वशक्षणावधकारी/वशक्षण वनवरक्षक/ उपवशक्षणावधकारी/विशेर्ष वजल्हा सिाज कल््ाण

अवधकारी िगण -1/ सहसंचालक, व््िसा् वशक्षण ्ांच््ा प्रवतस्िाक्षरीचे उप्ोवगता
प्रिाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील.

5) सदरील ्ोजने अंतगणत पात्र होण््ासाठी संबंधीत शाळा,कवनष्ठ िहाविद्याल् ि
औद्योवगक प्रवशक्षण संस्र्था ्ांना शासनाकडू न िान््ता विळालेली असणे आिश््क

आहे . अपंग शाळांच््ा बाबतीत सिाज कल््ाण संचालना्ा िाफणत प्रावधकृत
अवधकाऱ््ाची िान््ता असणे आिश््क आहे .

6) शाळे स अनुदान प्राप्त झाल््ानंतर संबंधीत शाळांनी त््ांच््ा प्रस्तािात उल्लेख केलेल््ा
कािासाठी अनुदानाचा ्ोग््वरत््ा िापर करुन त््ाबाबतचे
वशक्षणावधकारी/ सहसंचालक,उच्च ि

गर् वशक्षणावधकारी /

तंत्र वशक्षण विभाग ्ांच््ा प्रतीस्िाक्षरीचे

उप्ोवगता प्रिाणपत्र प्रपत्र-५, दे ्के, फोर्ो, इत््ादीसह वजल्हावधकारी ्ांच््ाकडे

अनुदान प्रत््क्ष प्राप्त झाल््ाच््ा वदनांकापासून तीन िवहन््ाच््ा आत सादर करणे
बंधनकारक राहील. खरेदीच््ा पाित््ांिध््े VAT कपात दशणविलेली असािी.

उप्ोगीता प्रिाणपत्रािर स्िाक्षरी करण््ापूिी गर् वशक्षणावधकारी/ वशक्षणावधकारी/
सहसंचालक, उच्च ि

तंत्र वशक्षण विभाग ्ांनी प्रत््क्ष साहीत््/िस्तूंची

तसेच
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पाित््ांची तपासणी करुन खात्री करणे आिश््क आहे . सिण शाळांनी ्ा ्ोजनेतगणत

खरेदी केलेल््ा साहीत््/िस्तुंची स्ितंत्र जडसंग्रह नोंदिहीत नोंद घ््ािी. ्ा नोंदी
गर् वशक्षणावधकारी /वजल्हा वन्ोजन अवधकारी ्ांनी पडताळणी करुन प्रिाणीत
कराव््ात. बांधकािासंदभात संबंवधत िास्तुशास्त्रज्ञ ्ांनी वदलेला बांधकाि पूणणत्िाचा

दाखला प्राप्त करािा. सदरील ्ोजनेतून वनिाण केलेल््ा ित्ता Assets ची स्ितंत्र

नोंदिही ठे िािी. िस्तु/इिारत ्ािर अल्पसंख्ाक विकास विभाग, िहाराष्र शासन
्ांचे अनुदानातून असे वलवहणे आिश््क आहे .

संस्र्थांनी पवरपूणणवरत््ा भरलेले अजण आिश््क त््ा कागदपत्रांसह संबंवधत वजल्ह्ाच््ा

वजल्हावधकाऱ््ांकडे ऑगस्र् अखेर प्ंत सादर करणे आिश््क राहील. विवहत िुदतीनंतर प्राप्त
झालेले प्रस्ताि कोणत््ाही स्तरािर य्स्िकारले जाणार नाहीत.
इ)

१)

्ोजनेची का्णपध्दती :-

्ा ्ोजनेच््ा विस्तृत प्रवसध्दीसाठी शासनातफे राज््ातील प्रिुख िृतपत्रात जावहरात

दे ण््ात ्ेईल. ्ा जाहीरातीनुसार सदर ्ोजनेंतगणत अनुदान विळविण््ास इच्छु क

असलेल््ा लाभार्थ््ांनी प्रस्तुत शासन वनणण्ातील अर्ी ि शतीची पुतणता करुन
सोबतच््ा प्रपत्र-1 िध््े दशणविलेल््ा विवहत निुन््ात संबंवधत वजल्हावधकारी

्ांच््ाकडे पवरपूणण प्रस्ताि विवहत िुदतीत सादर करणे आिश््क असेल. िुदतीनंतर
प्राप्त झालेले प्रस्ताि य्स्िकारले जाणार नाहीत.

२)

्ोजनेंतगणत प्राप्त प्रस्तािांची छाननी करण््ाकवरता खालील प्रिाणे उच्चस्तरी् वनिड
सविती राहील.
i.

ii.

iii.

iv.

v.
३)

वजल्हावधकारी
का्णकारी

अवभ्ंता,

विभाग/वजल्हा पवरर्षद

सािणजवनक

(बांधकाि)

वशक्षण अवधकारी (प्रार्थविक/िाध््विक)

बांधकाि

सह संचालक, व््िसा् वशक्षण विभाग ्ांचे प्रावधकृत
प्रवतवनधी

वजल्हा वन्ोजन अवधकारी

अध््क्ष

सदस््
सदस््
सदस््
सदस्् सवचि

संबंधीत शाळांकडू न उपरोक्त िुद्दा क्र. 1 प्रिाणे विवहत िुदतीत प्राप्त झालेल््ा सिण
प्रस्तािांची संबंवधत वजल्हावधकारी ्ांच््ा अध््क्षतेखालील उच्चस्तरी् वनिड सविती ्ा

शासन वनणण्ातील विहीत वनकर्ष, अर्ी ि शतीनुसार छाननी करील. छाननी िध््े
प्रस्तािा सोबत सादर कराि्ाची कागदपत्रे ककिा अन्् दस्ताऐिज जोडले नसतील तर

त््ा त्रुर्ींची पुतणता करण््ासाठी संबंवधत शाळे ला कळिून त््ांना ्ोग्् अिधी (जास्तीत
जास्त दोन आठिडे ) दे ण््ात ्ेईल. तदनंतर संबंवधत वजल्हावधकारी ्ांनी पवरपूणण
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प्रस्ताि शासनाकडे विहीत िुदतीत पाठिणे आिश््क असेल. िुदतीनंतर प्राप्त झालेले
प्रस्ताि य्स्िकारले जाणार नाहीत.

४)

शाळांची वशफारस करण््ाबाबतचे अवधकार वजल्हास्तरी् उच्चस्तरी् वनिडसवितीला
राहतील. पात्र शाळांचीच वशफारस करण््ाबाबत सदरील सविती जबाबदार राहील.

५)

सवितीच््ा अंवति छाननीअंती वनिडसवितीने पात्र ठरिून वनिड केलेल््ा शाळांची
्ादी संबंवधत वजल्हावधकारी वनधी िागणीसाठी प्रपत्र-6 नुसार अल्पसंख्ांक विकास

विभागाला विवहत िुदतीत सादर करतील. त््ानंतर प्राप्त होणारे प्रस्ताि ग्राह् धरले
जाणार नाहीत.

६)

वजल्हावधकारी ्ांचेकडू न प्राप्त ्ादी नुसार शासनाकडू न संबंवधत आर्मर्थक

िर्षात

उपलब्ध वनधीच््ा ि्ादे त शासनाने वनधावरत केलेल््ा प्रार्थम््क्रिाने वनधी उपलब्ध

करुन दे ण््ात ्ेईल. वजल्हावधकारी ्ांच््ा अध््क्षतेखालील सवितेने वशफारस केली

म्हणून कोणत््ाही शाळे स अनुदानाचा अवधकार ककिा हक्क प्राप्त होत नसून दरिर्षी

उपलब्ध वनधीच््ा ि्ादे त ि शासन वनणण्ातील सिण अर्ी ि शतींची पूतणता करणा-्ा
पात्र शाळांनाच अनुदान िंजूर करण््ात ्ेईल.

७)

शासनाची सिण प्रकारची प्रदाने ही धनादे शाव्दारे न करता NEFT व्दारे करणे अवनिा्ण

असल््ािुळे संबंधीत शाळांच््ा खाती रक्कि जिा करण््ाची जबाबदारी वजल्हावधकारी
/सदस्् सवचि ्ांची राहील.्ासाठी शाळा/कवनष्ठ िहाविद्याल्/अपंग शाळा ्ांचे

८)

राष्री्कृत बॅकेत खाते असणे आिश््क आहे .

सदर ्ोजनेंतगणत विळालेल््ा अनुदानातून वनिाण केलेल््ा सुविधांची तपासणी

संबंवधत वजल्हावधकारी / वजल्ह्ाचे वशक्षणावधकारी / शासनाचे अवधकारी ्ांचेकडू न
संबंवधत शाळे ला प्रत््क्ष भेर् दे ऊन तपासणी करण््ात ्ेईल. तपासणीिध््े
अवन्वितता आढळल््ास संबंवधत संस्र्था/शाळे विरुध्द वजल्हा उच्चस्तरी् वनिड
सवितीिाफणत ्र्था्ोग्् कारिाई करण््ात ्ेईल.

९)

11)

सदर ्ोजनेंतणगत उद्दभिणा-्ा तक्रारीचे वनराकरण करण््ासाठी ‘ ्ोजनेच््ा
का्णपध्दतीिध््े अ.क्र. 2)’ ्ेर्थे निूद उच्चस्तरी् वनिड सवितीस प्रावधकृत करण््ात

10)

्ेत आहे .

स्िं्-अर्थणसहाय्य्त शाळा सदर ्ोजनेसाठी पात्र असणार नाहीत.

्ोजनेच््ा अंिलबजािणीचा कालबध्द का्णक्रि शासनािाफणत प्रवतिर्षी राज््ातील प्रिुख
िृत्तपत्रािध््े प्रवसध्द करण््ात ्ेईल.

्ा ्ोजनेसाठी होणारा खचण िागणी क्रिांक झेडई-1, िुख् लेखावशर्षण 2235, सािावजक

सुरक्षा ि कल््ाण, 02 सिाज कल््ाण, 200 इतर का्णक्रि, राज्् ्ोजनांतगणत ्ोजना (01)(21)
अल्पसंख्ांक शाळांना पा्ाभुत सुविधा पुरविण््ा कवरता सहा्क अनुदान (2235-ए-347) 31
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सहा्क अनुदान ्ा लेखा वशर्षाखाली दशणविण््ात ्ेईल ि त््ा त््ा आर्मर्थक िर्षात ्ा वशर्षाखाली
उपलब्ध तरतुदीतुन भागविण््ात ्ेईल.

सदर शासन वनणण् िहाराष्र शासनाच््ा www.maharashtra.gov.in ्ा संकेतस्र्थळािर

उपलब्ध करण््ात आला असून त््ाचा संकेताक 201510071848369514 असा आहे . हा आदे श
वडजीर्ल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण््ात ्ेत आहे .

िहाराष्राचे राज््पाल ्ांच््ा आदे शानुसार ि नािाने.

Ainul C Attar

Digitally signed by Ainul C Attar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Joint Secretary, postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Ainul C Attar
Date: 2015.10.07 18:50:24 +05'30'

( अैनुल अत्तार )

प्रवत,

सह सवचि, िहाराष्र शासन

1) िा.राज््पालांचे सवचि,

2) िा.िुख्िंत्र्ांचे प्रधान सवचि,

3) िा.िंत्री / िा.राज््िंत्री ्ांचे खाजगी सवचि,
4) िा.िुख् सवचि, िहाराष्र शासन,

5) अपर िुख् सवचि/ प्रधान सवचि / सवचि सिण िंत्राल्ीन विभाग,
6) िहालेखापाल 1/2 (लेखा ि अनुज्ञे्ता), िुंबई / नागपूर,
7) िहालेखापाल 1/2 (लेखापरीक्षा) , िुंबई / नागपूर,
8) अवधदान ि लेखा अवधकारी, िुंबई,

9) वनिासी लेखा परीक्षा अवधकारी, िुंबई,
10) सिण विभागी् आ्ुक्त,

11) आ्ुक्त, शाले् वशक्षण

12) आ्ुक्त, सािावजक न््ा्,
13) सिण वजल्हावधकारी,

14) सिण वजल्हा पवरर्षदांचे िुख् का्णकारी अवधकारी,
15) संचालक, सािावजक न््ा्

16) सिण िुख् लेखा ि वित्त अवधकारी, वजल्हा पवरर्षद
17) संचालक, प्रार्थविक वशक्षण

18) संचालक, िाध््विक वशक्षण

19) वशक्षण अवधकारी (अल्पसंख्ाक ि प्रौढ/वनरंतर वशक्षण)
20) संचालक, व््िसा् प्रवशक्षण

21) सिण वजल्हा वन्ोजन अवधकारी,
22) सिण सिाजकल््ाण अवधकारी

पृष्ठ 18 पैकी 7

शासन वनणण् क्रिांकः अविवि-2015/प्र.क्र. 80 /15/का.6

23) सिण िुख् का्णकारी अवभ्ंता, सािणजवनक बांधकाि विभाग,

24) िहासंचालक, िावहती ि जनसंपकण िहासंचालनाल् (प्रवसध्दीसाठी),
25) वनिडनस्ती (का-६).
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1) पूणण भरलेला अजण .( प्रपत्र-1)

जोडलेल््ा कागदपत्रांची सूची

2) शाळे ने प्रपत्र-1 च््ा अनुर्षंगाने सादर कराि्ाचे स्ि्ंसाक्षांवकत प्रवतज्ञापत्र (प्रपत्र-2)
3) संस्र्थेच््ा नोंदणी प्रिाणपत्राची सत््प्रत.

4) संस्र्थापन सि्लेखे/ पोर्वन्ि/ रस्र् डीडची सत््प्रत.
5) संस्र्थेच््ा सदस््ांची सत््ावपत ्ादी . (प्रपत्र-3)

6) संस्र्थेच््ा व््िस्र्थापन सवितीच््ा विद्यिान विश्िस्त /सदस्् ्ांची नांिे दशणविणाऱ््ा धिादा्

आ्ुक्तांिाफणत प्रदान करण््ात आलेल््ा अनुसूची-I ची प्रत ककिा संस्र्थेच््ा व््िस्र्थापन सवितीच््ा विश्िस्त /

सदस््ांच््ा नांिात बदल झाला असल््ास धिादा् आ्ुक्तांनी संस्र्थेस प्रदान केलेल््ा फेरफार अहिालाची प्रत
(अनुसूची-III).

8) िागील चार पैकी तीन िर्षांचे िार्मर्षक अहिाल/ लेखापवरक्षण झालेले लेखे (ताळे बंद पत्रकासह).
9) शाळा सुरु करण््ासाठी शासनाकडू न विळालेल््ा िान््ते च््ा पत्राची प्रत.

10) संस्र्थेच््ा िालकीच््ा िालित्तेसंदभातील पी.आर.काडण /गांि निूना क्र.7/12 चा उतारा इ.च््ा
सत््प्रती.

11) दुरुस्ती संदभांतील आर्मकर्े क्र्/ ला्सेंस्ड इंवजनी्र ्ांनी प्रचवलत डी.एस.आर.नुसार त्ार केलेले
तपशीलिार अंदाजपत्रक ककिा खरेदी कराि्ाच््ा िस्तूं संदभात िागविलेल््ा दरपत्रकांच््ा प्रती.

12) शासनिान्् पर्संख्ेचा गर् वशक्षणावधकारी/वशक्षण वनवरक्षक/ उप वशक्षणावधकारी /्ां सहसंचालक,उच्च ि
तंत्र वशक्षण विभाग ्ाच््ाकडील दाखला. (प्रपत्र-4)

13) शाळे च््ा इिारतीचे/ दुरुस्ती कराि्ाच््ा भागाचे पोस्र् काडण आकाराचे रं गीत छा्ावचत्र.

14) ्ा ्ोजनेंतगणत िागील िर्षी अनुदान िंजूर करण््ात आले असल््ास ते ज््ा प्र्ोजनासाठी
िंजूर करण््ात आले आहे ते त््ाच प्र्ोजनासाठी खचण करण््ात आले असल््ाबाबतचे गर्

वशक्षण अवधकारी/वशक्षण वनरीक्षक/उप वशक्षणावधकारी/ सहसंचालक,उच्च ि

तंत्र वशक्षण विभाग

प्रवतस्िाक्षरीचे विहीत निुन््ातील उप्ोवगता प्रिाणपत्र (प्रपत्र - 5) ककिा त््ाची सत््प्रत.

्ांच््ा
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संस्र्थेच््ा

संस्र्थेच््ा

अध््क्षांचे

सवचिांचे

गर् वशक्षण अवधकारी/

गर् वशक्षण अवधकारी/

वशक्षण वनवरक्षक/ उप

वशक्षण वनवरक्षक/ उप

सांक्षावकत केलेले छा्ावचत्र

सांक्षावकत केलेले छा्ावचत्र

वशक्षणावधकारी ्ांनी

वशक्षणावधकारी ्ांनी

प्रपत्र - १

िहाराष्र शासन, अल्पसंख्ाक विकास विभाग

अल्पसंख्ाक खाजगी शाळा, कवनष्ठ िहाविद्याल्े ि अपंग
1)

पुरविण््ासाठी अनुदान ्ोजना अजाचा निूना

अ) शाळे चे पूणण नांि

:

ब) पत्रव््िहाराचा पूणण पत्ता (दूरध्िनी आवण ईिेलसह)

:

क) शाळे चा DIES Code / औ.प्र.सं. चा Institute code/
2)

अपंग शाळाचा Licence code :

शाळा चालविणाऱ््ा संस्र्थे चे

नांि ि पूणण पत्ता (दूरध्िनीसह)

:

i. िुख्ाध््ापका/प्राचा्ाचे नाि
४)

५)

शाळांिध््े पा्ाभूत सुविधा

:

शाळा/कवनष्ठ िहाविद्याल् /अपंग शाळा /

औद्योवगक प्रवशक्षण संस्र्था ्ांचा राष्री् बँकेतील

बँक खाते क्रिांक ि IFSC कोड

अ)संस्र्थेच््ा नोंदणीचा क्रिांक ि संबंधीत अवधवन्ि

:

सहकारी संस्र्था नोंदणी का्दा, 1860 अंतगणत

:

िक्फ अवधवन्ि, 1995 अंतगणत

:

:

सािणजवनक न््ास नोंदणी अवधवन्ि, 1950 अंतगणत :
इतर कोणत््ाही का्द्यांतगणत

7)

ब) वशक्षण विभागाच््ा िान््तेची तारीख ि तपशील

शाळे िध््े िंजूर आवण चालू इ्त्ता/ तुकड्ा
इ्त्तेचे स्िरुप

इ्त्ता

तुकड्ा

:
:
:

विद्यार्थी संख्ा

िं जूर

८)

अ)

चालू

शाळा / कवनष्ठ िहाविद्याल् / अपंग शाळा

कोणता अभ््ासक्रि वशकविते ?

(एस.एस.सी./सी.बी.एस्.ई./आ.्.सी.एस्.ई./इतर)

:
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ब)

९)

िाध््ि

शाळा / कवनष्ठ िहाविद्याल् / अपंग

: िराठी/उदूण/ इंग्रजी/कहदी/इतर

शाळां /

औद्योवगक प्रवशक्षण संस्र्थािधील वशक्षक/वशवक्षकांची
विर्ष्वनहा् ि अहण तावनहा् संख्ा

१०) शाळा / कवनष्ठ िहाविद्याल् / अपंग शाळां/

औद्योवगक प्रवशक्षण संस्र्थािधील सो्ी सुविधा
अ)

शाळा / कवनष्ठ िहाविद्याल् /अपंग शाळा/ औद्योवगक प्रवशक्षण संस्र्था

संस्र्थेच््ा िालकीच््ा इिारतीिध््े

:

:

चालविली जाते की भाड्ाच््ा इिारतीिध््े ?

ब)

कागदपत्रासह तपशील द्यािा.

i) आिश््क बांधकाि (प्र्ोजन ि आिश््क क्षेत्रफळ )
1१)

शाळा /कवनष्ठ िहाविद्याल् / अपंग शाळे िध््े/ औद्योवगक प्रवशक्षण संस्र्थािधील उपलब्ध

स्िच्छतागृहांची िावहती :

स्िच्छतागृह

संख्ा

िवहला

क्षेत्रफळ

पुरुर्ष

१2) शाळा / कवनष्ठ िहाविद्याल् / अपंग शाळािधील/

औद्योवगक प्रवशक्षण संस्र्थािधील वपण््ाच््ा पाण््ाच््ा सुविधांचा तपशील :

13) िागणीच््ा रकिेचा तपशील
अ.

वनिाण कराि्ाच््ा सुविधा

संख्ा

1

2

3

क्र.
1

शाळा / कवनष्ठ िहाविद्याल्े

दुरुस्तीची/बांधकािांची/

खरेदीची ककित प्रवत नग
4

आिश््क

शेरा

5

६

रक्कि रुप्े

/ अपं ग शाळे च््ा/ औद्योवगक
प्रवशक्षण संस्र्थािधील
इिारतीची दुरुस्ती/
नूतनीकरण

अ) शाळा खोल््ांची
डागडु जी/दुरुस्ती
ब) छत दुरुस्ती

क) शाळा खोल््ा िध््े फरशी
बसविणे
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2

वपण््ाच््ा पाण््ाची सुविधा

3

ग्रंर्थाल्ासाठी

(कूलर/वफल्र्र सह)

अ) शैक्षवणक सावहत््/ वकट्स
खरेदी

ब) बुक बँक/ क्रविक पुस्तके
खरेदी

क) इतर पुस्तके खरेदी

4

प्र्ोग शाळा उभारणे/
अद्य्ाित करणे

(सविस्तर तपवशल द्यािा)

5

संगणक कक्ष

अ) संगणक संख्ा
ब) कप्रर्सण

क) सॉफर्िेअसण

ड) इतर सावहत््

6

स्िच्छतागृहे

अ)स्िच्छता गृहांची दुरुस्ती

ब) निीन स्िच्छतागृहे बांधणे

7

विद्यार्थ््ांसाठीचे फर्मनचर

अ) बेंचेस/डे स्क/र्े बल निीन
खरेदी

8

इनव्हर्ण रची सुविधा वनिाण
करणे

(िुंबई शहर ि उपनगरे िगळू न)

9

झेरॉक्स

10

िशीन

(िाध््विक

शाळा ि िहाविद्याल्ांसाठी)

अध््ापनाची साधने (Teaching
Material)

एल.सी.डी.

प्रोजेक्र्र,

अध््ापनासाठी
11

12

लागणारे

विविध सॉफ्र्िेअर, इत््ादी
ई-लनीग

सुविधा

वनिाण

करणे/ लॅग्िेज लॅब (हा्स्कूल
ि कवनष्ठ िहाविद्याल्े)

संगणक हाडण िेअर/ सॉफ्र्िेअर
एकूण

14 ) िागणी केलेली एकूण रक्कि रु.
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15 ) ्ा ्ोजनेंतगणत पूिी अनुदान घे तले आहे का् ? तपशील द्यािा
अ.क्र.

आर्मर्थक िर्षण

रक्कि

16 ्ोजनेंतगणत लाभ विळालेल््ा

प्र्ोजन

प्र्ोजनासाठीच वनधीचा िापर केला असल््ाबद्दलचे

प्रिाणपत्र आवण उप्ोवगता प्रिाणपत्र जोडले आहे का् ?

हो् / नाही

िी/ आम्ही श्री./श्रीिती ...................................ि श्री./श्रीिती ....................... असे

प्रिावणत

करतो

की,आिच््ा

....................................संस्र्थेव्दारा

संचवलत

..................................... ्ा शाळा / कवनष्ठ िहाविद्याल् / अपंग शाळां/ औद्योवगक प्रवशक्षण

संस्र्थासाठी अनुदान िागणी संदभात उपरोक्त वदलेल््ा सिण िावहतीची पडताळणी केली असून सिण
िावहती सत्् ि बरोबर आहे .

सही -

नांि हु द्दा

-

िुख्ाध््ापक/प्राचा्ण

वशक्का -

सवचि

अध््क्ष
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(अल्पसंख्ाक खाजगी शाळा / कवनष्ठ िहाविद्याल्, औद्योवगक प्रवशक्षण संस्र्था,अपंग शाळे िध््े
पा्ाभूत सुविधा पुरविण््ासाठी अनुदान ्ोजना )
प्रवतज्ञापत्राचा निुना
प्रपत्र - २

िी/ आम्ही श्री./श्रीिती ...................................ि श्री./श्रीिती ....................... असे प्रिावणत

करतो की, आिच््ा

......................................संस्र्थेव्दारा संचवलत ................................... ्ा शाळे साठी

अल्पसंख्ाक बहु ल खाजगी शाळांना / कवनष्ठ िहाविद्याल् / अपंग शाळांना/ औद्योवगक प्रवशक्षण संस्र्थाना पा्ाभूत
सो्ी-सुविधा उपलब्ध करुन दे ण््ाबाबतच््ा िहाराष्र शासन, अल्पसंख्ाक विकास विभागाच््ा ्ोजनेंतगणत विवहत
निुन््ातील अजण आिश््क त््ा सिण कागदपत्रांसह सादर केला आहे . अनुदान िागणी संदभात अजािध््े वदलेल््ा सिण

िावहतीची िी / आम्ही पडताळणी केली असून सिण िावहती सत्् ि बरोबर आहे . िी / आम्ही प्रपादन करतो की, आिच््ा

शैक्षवणक संस्र्थेव्दारा संचवलत शाळे िध््े / कवनष्ठ िहाविद्याल्ािध््े/ औद्योवगक प्रवशक्षण संस्र्थािध््े 70 % ि अपंग
शाळे िध््े 50% पेक्षा जास्त विद्यार्थी अल्पसंख्ाक सिाजाचे आहे त. अजािध््े अनुदान िागणी केलेल््ा पा्ाभूत सो्ीसुविधा आिच््ा शाळे साठी / कवनष्ठ िहाविद्याल् / औद्योवगक प्रवशक्षण संस्र्था/अपंग शाळे साठी आिश््क असून ्ा

्ोजनेंतगणत वनधी उपलब्ध झाल््ास सदर वनधी अजािध््े प्रस्तावित केलेल््ा पा्ाभूत सो्ी-सुविधांसाठी ्ोग््वरत््ा
िापरला जाईल. िी / आम्ही

असेही प्रपादन करतो की, ्ा वनधीचा गैरिापर झाल््ास अर्थिा अजािधील िावहती

असत्् आढळू न आल््ास आिच््ा विरुध्द / संस्र्थेविरुध्द भा.दं .सं. कलि १९३(२) अन्ि्े का्दे शीर / दं डात्िक
का्णिाही केली जाऊ शकते तसेच संस्र्थे चा अजण रद्दबातल ठरु शकतो आवण िंजूर अनुदान व््ाजासह शासनास परत
केले जाईल ्ाची आम्हांस जाणीि आहे .

िी / आम्ही ्ाव्दारे हिी दे तो की आिच््ा संस्र्थेस िंजूर झालेल््ा अनुदानाचे उप्ोवगता प्रिाणपत्र (प्रपत्र -

5 नुसार) खरेदीच््ा पाित््ांच््ा सत््प्रतीसह संस्र्था अनुदान िंजूरीच््ा तारखेपासून 90 वदिसांच््ा आंत शासनास
सादर करेन.

सही नांि हु द्दा

-

िुख्ाध््ापक/ प्राचा्ण

सवचि

अध््क्ष

वशक्का -
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(अल्पसंख्ाक खाजगी शाळा / कवनष्ठ िहाविद्याल् , अपंग शाळां, औद्योवगक प्रवशक्षण संस्र्था

िध््े पा्ाभूत सुविधा पुरविण््ासाठी अनुदान ्ोजना)

प्रपत्र - ३

संस्र्थेच््ा सदस््ांची ्ादी (अनुसूची १/३ अनुसार )
अ.क्र.

सदस््ाचे पूणण नाि
(आडनांि प्रर्थि)

आधार क्रिांक

पूणण पत्ता

दूरध्िनी क्रिांक

हु द्दा

सही नांि हु द्दा

-

िुख्ाध््ापक/ प्राचा्ण

सवचि

अध््क्ष

वशक्का -
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प्रपत्र -४

प्रिावणत

करण््ात

्ेते

इ्त्ता वनहा् विद्यार्थी संख्ा

की,

....................................................................

्ा

संस्र्थेव्दारा

संचवलत................................................................ ्ा शाळा / कवनष्ठ िहाविद्याल् / अपंग शाळांस/
औद्योवगक प्रवशक्षण संस्र्थािध््े िर्षण .................. साठी खालील तक्त््ात निूद केलेली विद्यार्थ््ांची पर्संख्ा िंजूर

करण््ात आली आहे . असे ही प्रिावणत करण््ात ्ेते की, संस्र्थेने अजािध््े केलेली िागणी िाजिी असून संस्र्थेस
आर्मर्थक िदत िंजूर करण््ास वशफारस आहे .
अ.

क्र.

इ्त्ता

विद्यार्थी संख्ा
िुले

िुली

अल्पसंख्ाक
िुय्स्लि

बौध्द

विश्चन

जैन

सिण -

शीख

पारसी

र्क्के

साधारण

िारी

एकूण

धार्मिक अल्पसंख्ाक विद्यार्थ््ांची संख्ा

:-

एकूण विद्यार्थी संख्ा

:-

सिणसाधारण प्रिगातील विद्यार्थ््ांची संख्ा
अल्पसंख्ाक विद्यार्थ््ाची र्क्केिारी

::-

सही नांि हु द्दा

- गर् वशक्षणअवधकारी/ वशक्षण वनवरक्षक/

उप वशक्षणावधकारी/सिाजकल््ाण अवधकारी/सह संचालक,उच्च ि तंत्र
वशक्षण .

वशक्का - ................

वजल्हा - ...............
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प्रपत्र -५

िी/आम्ही

उप्ोवगता प्रिाणपत्र

श्री

.....................................................................................

श्री...........................................................................

असे

प्रिावणत

करतो

की,

िहाराष्र

आवण

शासन,

अल्पसंख्ाक विकास विभाग, िंत्राल्, िुंबई िाफणत अल्पसंख्ाक खाजगी शाळा / कवनष्ठ िहाविद्याल् / औद्योवगक
प्रवशक्षण

संस्र्था/अपंग

शाळे िध््े

पा्ाभूत

सुविधा

पुरविण््ासाठी

आिच््ा......................................................................................................्ा

अनुदान

्ोजनेंतगणत

संस्र्थेच््ा

........................................................................ ्ा शाळे स /कवनष्ठ िहाविद्याल्ास / अपंग शाळे स िर्षण 20 20 िध््े िंजूर झालेल््ा रु............................ (अक्षरी रुप्े.......................................................) एिढ्ा
अनुदानाचा उप्ोग आम्ही खालील प्र्ोजनांसाठी केला आहे आवण सदर अनुदान ज््ा बाबींसाठी िंजूर करण््ात आले
होते त््ाच प्र्ोजनांसाठी खचण करण््ात आले आहे .
अनु.क्र.
1

तपशील

खचण (रु.)

2
3
4
5

एकूण रु.
आम्ही असेही प्रिावणत करतो की, सदर खचण विवहत पध्दतीचा अिलंब करुनच करण््ात आला आहे .
प्रवतस्िाक्षरी

सही नांि -

िुख्ाध््ापक/प्राचा्ण

सही सवचि

नांि-

अध््क्ष
गर्वशक्षणवधकारी/वशक्षणवनवरक्षक/उपवशक्षणावधकारी/

वजल्हा सिाज कल््ाण अवधकारी िगण -1 /सह

पालक वशक्षण संघर्ना ्ांचे अध््क्ष
वशक्का -

संचालक,उच्च ि तंत्र वशक्षण

वशक्का -

शासन वनणण्, अल्पसंख्ाक विकास विभाग, क्र.अविवि-2015/प्र.क्र.

/15/का-6, वद. , 2015 सोबतचे सहपत्र

पृष्ठ 18 पैकी 17

शासन वनणण् क्रिांकः अविवि-2015/प्र.क्र. 80 /15/का.6

प्रपत्र-6

अनुक्रिांक :

( अल्पसंख्ांक विकास विभागास सादर करतेिेळी वजल्हावधकारी का्ाल्ाने भराि्ाचे )

संस्र्थेचे नाि ि संपूणण पत्ता (दूरध्िनी / भ्रिणध्िनीसह) : -------------------------------------------------------------------------------

शाळे चे नाि ि संपूणण पत्ता (दूरध्िनी / भ्रिणध्िनीसह) : ----------------------------------------अ.क्र.

तपशील

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

1.

प्रपत्र - 1.प्रवतज्ञापत्र (स्िं्साक्षांवकत)

3.

शाळे चा/औ.प्र.सं,/अपं ग शाळे चा DIES/Institute/Licence Code

2.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

आहे / नाही ककिा तपशील

प्रपत्र - 2 सदस््ांची ्ादी

प्रपत्र - 3 पर्संख्ेचा दाखला ( 70% अल्पसंख्ाक विद्यार्थी

असल््ाबाबत) (पर्संख्ा , प्रत््क्ष उपय्स्र्थत विद्यर्मर्थसंख्ा ि र्क्केिारी
निूद करािी)

प्रपत्र- 4 आगाऊ पािती
रस्र् डीडची सत््प्रत

1)धिादा् आ्ुक्तांकडू न प्राप्त अनुसूची - 1 ककिा
2)फेरफार अहिालाची प्रत (अनुसूची- (3) )

नोंदणी प्रिाणपत्राची सत््प्रत(नोंदणी क्र. ि िर्षण निूद करािे )

शाळे ला शासनाने प्रदान केलेल््ा िान््ते ची प्रत (तपशील निूद करािा)
(अनुदावनत/विना अनुदावनत/का्ि विना अनुदावनत)
पी.आर. काडण /गाि निुना 7/12 भाडे पािती

िार्मर्षक लेखे अहिाल (लगतच््ा िागील चार पैकी 3 िर्षाचे,िर्षण निूद
करािे)

दरपत्रकाची प्रत

अंदाजपत्रक (बांधकािा कवरता िागणी केलेली असल््ास)
इिारतीचे छा्ावचत्र

िागणीची एकूण रक्कि ि सुविधांचे स्िरुप

्ापूिी वदलेला वनधी कोणकोणत््ा सुविधांसाठी दे ण््ात आलेला आहे

िर्षण

वनधी

प्र्ोजन

16.

्ापूिी वनधी वदला असल््ास त््ाची उप्ोवगता प्रिाणपत्रे सादर केली

िर्षण

उप्ोवगता

प्रिाणपत्र

17.

सवितीची वशफारस िान््/ अिान््

18.

िर्षणवनहा् तपवशल

आहे त का ? ( िर्षणवनहा् तपशील निूद करािा )

प्राप्त/अप्राप्त

शासनातफे अंवतित: अनुदानास पात्र/अपात्र

पृष्ठ 18 पैकी 18

