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प्रस्तावना :महाराष्ट्र राज्यातील जनता जागरुक असून प्रत्येक क्षेत्रामध्ये अगदी तळागाळापयंत त्याांचा सशिय
सहभाग असतो. शशक्षण क्षेत्रात सुध्दा तशीच परांपरा आहे . अशलकडच्या काळात चाांगल्या गुणवत्तेचे शशक्षण
सवांना अशत आवश्यक वाटायला लागले आहे . ते शमळशवण्याकशरता जवळ-जवळ प्रत्येक नागशरक
आसुसलेला आहे . याची सवात आधी प्रशचती पालकाांचा इांग्रजी माध्यमाच्या खाजगी शाळाांकडे लागलेल्या
ओढीच्या स्वरुपात शदसून येते. सदरचे शशक्षण खर्चचक असून दे खील आर्चिकदृष्ट्टया दु बल
ग घटकातील अगदी
गरीबातले गरीब पालक भरमसाठ खचग करुन आपल्या पाल्याांना गावापासून लाांबच्या इांग्रजी माध्यमाच्या
शाळाांमध्ये, बसची फी वगैरे दे ऊनसुध्दा पाठवण्यास सुरुवात केली आहे .
परांतु ज्या शठकाणी मराठी माध्यमाच्या शाळे ची गुणवत्ता चाांगली आहे व इांग्रजी भाषेचे शशक्षण शवशेष
करुन “स्पोकन इांग्ललश” गुणवत्ता पूणग आहे अशा शाळाांमध्ये इांग्रजी माध्यमाच्या शाळा सोडू न सुध्दा मुले परत
यायला लागली आहे त. अशी उदाहरणे पुणे, कोल्हापूर, नाशशक व धुळे शजल्यामध्ये पहायला शमळाली
आहे त. इतर शजल्याांमध्ये सुध्दा असे घडत असेल, जे अशधक अभ्यासाांती कळे ल. अशा प्रकारे ज्या शाळा
गुणवत्तापूणग झाल्या आहे त, त्या शाळाांना पालक व इतर नागशरक मोठया प्रमाणावर आर्चिक व भौशतक मदत
करीत आहे त. आर्चिक सुबत्ता असलेल्या शजल्हयाांमध्ये ही परांपरा सुरुवातीपासूनची आहे . परांतु, आता शवशेष
करुन “प्रगत शैक्षशणक महाराष्ट्र कायगिम” याची सुरुवात झाल्यानांतर अशा सहभागाच्या प्रशियेस उधाण
आले आहे आशण राज्यात असा सहभाग सवगदूर सवगत्र पसरत आहे . याची काही कारणे खालीलप्रमाणे आहे त.
1) “प्रगत शैक्षशणक महाराष्ट्र” कायगिमात पशहल्याांदाच शासनाने शशकलेली मुले दाखशवण्याबद्दल स्पष्ट्ट
आदे श शदले आहे त. त्यामुळे प्रत्येक शशक्षक व शाळा याांनी आपापल्या परीने गुणवत्तेसाठी झटण्यास
सुरुवात केली आहे .
2) “प्रगत शैक्षशणक महाराष्ट्र” कायगिमामध्ये फलशनष्ट्पत्तीपेक्षा प्रशियेचा सुध्दा पाठपुरावा केला जात आहे .
प्रशियेबाबत शशक्षकाांना स्वातां्य शदले असले तरी, काही दृश्य स्वरुपाच्या प्रशियेचा शनयशमत अहवाल
मागशवला जातो. यामुळे प्रत्येक शजल्याला आपल्या शकती शाळा शडशजटल झाल्या, ISO-9000
झाल्या, ABL झाल्या, ज्ञानरचनावादी झाल्या ककवा स्वयांसेवी सांस्िाांनी /CSR ने दत्तक घेतल्या याचे
सशनयांत्रण करावे लागत आहे .
3) “प्रगत शैक्षशणक महाराष्ट्र” कायगिमात कोणतीही आर्चिक तरतूद करण्यात आली नाही, तरीसुध्दा
गुणवत्तेची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे . गुणवत्तेची अपेक्षा पालकाांच्या अपेक्षेस िेट शभडत
असल्यामुळे ते प्राप्त करुन घेण्यासाठी पालक आपोआप “प्रगत शैक्षशणक महाराष्ट्र” कायगिमाशी
एकरुप होत आहे त. यामुळे ज्या-ज्या शाळा गुणवत्ता वाढीसाठी पुढे सरसावल्या त्या सवग शाळाांना लोक
भरभरुन मदत करीत आहे त याची काही उदाहरणे खालीलप्रमाणे आहे त.
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1) केंजळ, उच्च प्रािशमक शाळा, ता.भोर, शज.पुणे येिे लोकसहभागाने जवळ-जवळ रु.2.00 कोटीची
दोन मजली शाळे ची इमारत बाांधून शदली. शाळे ला जोडू न उजा प्रकल्प (Park)

केला. शाळे त सुसज्ज

सांगणक शाळा तयार केली आशण प्रत्येक मुलाला टॅ बलेट दे ऊ केला. गावातील बरीच मुले नशजकच्या
इांग्रजी माध्यमाच्या शाळाांत शशकत होती, त्या सवग मुलाांना पालकाांनी या शाळे त दाखल केले. त्यामधील
एका पालकाने मुख्याध्यापकास शवचारले, “शकती फी द्यावी लागेल?” मुख्याध्यापक जेव्हा उत्तरले की
स्िाशनक स्वराज्य सांस्िाांच्या शाळे त मोफत शशक्षण शदले जाते, तेव्हा पालकाने जणू काही (ब्लँक चेक)
कोरा धनादे श शदला. त्याांनी साांशगतले “बरां पण शाळे साठी काही लागल्यास साांगा”
2) केंजळ गावाने अशलकडे च नांदूरबार शजल्यातील काही शाळा दत्तक घेऊन त्या शवकशसत करण्याची
शचन्हे शदसत आहे त.
3) पष्ट्टेपाडा, शज.प.प्रािशमक शाळा, ता.शहापूर, शज.ठाणे हे एक आशदवासी गाांव, परां तु सभोवताली
उद्योगधांद्याचा / कारखान्याचा शवस्तार झालेला आहे . शशक्षकाने पालक व CSR (Corporate Social
Responsibility) च्या मदतीने रु.3 लाखाचे सांगणक साशहत्य व मुलाांना टॅ बलेट शदले. या शाळे त
100% मुले शशकत आहे त. एवढे च नव्हे तर मुले टॅ बलेटचा वापर घरात उजळणीसाठी करतात. काही
मुले घरात असलेल्या लहान टीव्हीला टॅ बलेट लावून पूणग कुटू ां बासह अभ्यास करतात. त्यामुळे प्रौढ
साक्षरतेला दे खील अप्रत्यक्ष चालना शमळाली आहे . मुले पशरसरातील बाबींचा ग्व्हडीओ रेकॉडग करुन
वगात आणतात आशण त्यावर चचा करतात.
वरील बाबी घडल्यामुळे शवशवध पातळीवरील मान्यवराांनी / लोकप्रशतशनधींनी या गावानाां भेटी शदल्या.
त्यावेळी गावाच्या मुलभूत सुशवधाांमध्ये कमतरता असल्याची बाब लक्षात आल्यामुळे गावकऱयाांनी सदर
कमतरता दू र केल्या. म्हणून शाळे मुळे गावाचा शवकास झाला असेही म्हणता येईल.
4) पालघर

शजल्यातील

मोखाडा

तालुक्यातील

एका

शशक्षकाने

पष्ट्टेपाडयाची

शाळा

पाहू न

मोखाडयातसुध्दा एक तरी पष्ट्टेपाडा सारखी शाळा करावयाचे ठरशवले. त्या खेडेगावातील सवग पालक
आशदवासी असून सदर खेडेगाांवाच्या नशजक उद्योगधांदे सुध्दा नाहीत. परांतु ठरलेले काम करावयाचे
हाते. त्या शशक्षकाने गट शशक्षणाशधकाऱयाांकडे आपली इच्छा जाहीर केली. गट शशक्षणाशधकाऱयाांनी
तालुक्यातील सवग शशक्षकाांना आवाहन केले. सवग शशक्षकाांनी स्वत:च्या पदरचे पैसे (प्रत्येकी रु.10001500) घालून सदरचे काम पूणगत्वास नेले.
5) शनकांु भे, शजल्हा पशरषद उच्च प्रािशमक शाळा ता.धुळे शज.धुळे या शाळे ला लोकसहभागाने 10 सांगणक
असलेली सुसज्ज सांगणक शाळा शदली आहे . लोकसहभागासोबतच काही स्वयांसेवी सांस्िाांनी सुध्दा या
गावास मदत केली आहे . या गावाची एक वस्तीसुध्दा आहे आशण शतिेही शाळा आहे . एका आशदवासी
समाजातील रोजांदारीवर काम करणाऱया व्यग्क्तची नातवांडे त्या वस्तीच्या शाळे त शशकतात. या
व्यग्क्तने वस्तीच्या शाळे ला रु.500/- तर मुख्य शाळे ला रु.551/- ची दे णगी शदली. दोन-दोन शाळाांना
दे णलया दे ण्याचे कारण शवचारल्यावर "शशक्षण गुणवत्तपूणग झाल्याने त्या आशदवासी समाजाची सुध्दा
उन्नती होईल म्हणून दे णलया शदल्या असे त्याांनी साांशगतले”
6) धुळे शजल्यात जन्मलेल्या एका व्यक्तीने अमेशरकेतील न्यूयॉकगमध्ये सेवा केली. त्याांच्याकडे असलेल्या
पैशातून त्याांनी लोक सहभागात भर घालण्याची योजना तयार केली. त्याांनी काही सांगणक साशहत्याांचे
पष्ृ ठ 8 पैकी 2
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सांच तयार केले. सदरचे सांच शवकत घेण्यासाठी एकूण लागणाऱया राशीपैकी 30 टक्के इतकी रक्कम
त्याांनी स्वत: दे ऊ केली. अशा पध्दतीने 100 शाळाांचे त्याांचे लक्ष्य असून आतापयंत 45 शाळा वा असे
सांगणक सांच पूणग करण्यास त्याांना यश आले आहे . अमेशरकेतून अजून काही राशी जमा करणे त्याांना
शक्य वाटते. त्यामुळे येत्या काळात त्याांचे लक्ष्य अजून मोठे होऊ शकते.
वरील व्यक्तीच्या बोलण्यावरुन असेही जाणवले की, मा.पांतप्रधान याांनी मॅशडसन स्क्वेअर गाडग न,
न्यूयॉकग, अमेशरका येिे केलेल्या भाषणाचा त्याांच्यावर पशरणाम झालेला आहे .
मधल्या काळात एका अप्रवासी भारतीयाने न्यूयॉकग शवद्यापीठाला सुमारे रु.650 कोटी इतके दान शदल्याची
बातमी आली होती. अमेशरकेत माजी शवद्यािी सांघाद्वारे शैक्षशणक सांस्िाांना मोठया प्रमाणावर दे णलया
शदल्या जातात. त्याच धतीवर धुळे शजल्यात सुध्दा अशी एक चळवळ उभी होताना शदसत आहे .
7) नाशशक शजल्यात शशक्षणाशधकाऱयाांच्या एका सादरीकरणात रु.14 कोटीचा लोकसहभाग प्राप्त
झाल्याचे शदसून आले. हा सहभाग मुख्यत्वे शाळाांच्या इमारतीचे बाांधकाम, सांगणक पुरशवणे,
ज्ञानरचनावादी साशहत्य शनर्चमतीस समाजाकडू न सहाय्य व ISO-9000 करण्याकशरता आर्चिक मदत या
स्वरुपात आहे .
8) नांदुरबार शजल्यामध्ये याचप्रमाणे अवघ्या 4 मशहन्यात लोक सहभागातून 60 शाळा शडशजटल झाल्या
आहे त.
9) शैक्षशणकदृष्ट्टया सवात मागासलेल्या 5 शजल्याची शनवड करुन त्यामधील मुलाांच्या सवाशधक गळतीचे
शनकष लावून शनवडलेल्या भामरागड (शजल्हा गडशचरोली), धडगाांव, सेनगाांव, हदगाांव व मानवत
गटाांमधील भामरागड (शजल्हा गडशचरोली) मध्ये सवग शाळाांना आकषगक करण्याच्या दृष्ट्टीने लोक
सहभागातून रांगरांगोटी करण्यात येत आहे .
वरील सवग उदाहरणाांवरुन स्पष्ट्ट आहे की, राज्यात शवशवध भागात लोक सहभागाच्या
प्रशियेस उधाण आले आहे . या प्रशियेमागे काही शसध्दाांत आहे का ? याचा राज्य स्तरावरुन
उहापोह केला गेला. त्यातील ठळक बाबी पुढीलप्रमाणे :1)

आर्चिकदृष्ट्टया दु बल
ग घटकातील (Weaker section) पालक सुध्दा शशक्षणाला शवकासाची पशहली
पायरी समजत आहे त.

2)

लोक सहभाग शमळशवण्याकशरता शशक्षक, आधी शवद्यार्थ्यांची शैक्षशणक गुणवत्ता सुधरवतात. मुले
बोलकी झाली, शवचारलेल्या प्रश्ाांची आत्मशवश्वासाने उत्तरे द्यायला लागली, इांग्रजीमध्ये काही
वाक्ये बोलायला लागली की पालक त्याकडे आकर्चषत होतात, आशण शाळे ला मदत करायला
सुरुवात करतात. शाळे चे मुख्याध्यापक व शशक्षक याांचा सहभाग व्यवस्िापनामध्ये महत्वाचा आहे .

3)

स्िाशनक स्वराज्य सांस्िाांच्या शाळाांना शकतीही दे णलया शदल्या आशण मदत केली तरी, खाजगी
इांग्रजी माध्यमाच्या शाळाांच्या फी पेक्षा कमी खचग होणार आहे , हे पालकाांच्या लक्षात आले आहे .

4)

पालकाांना मुलाांची शैक्षशणक गुणवत्ता हवी आहे . सोबतच मुलाांना इांग्रजी सुध्दा यायला हवे आहे .
इांग्रजी माध्यमाांच्या शाळे त गुणवत्तापूणग शशक्षक (म्हणजेच आत्मशवश्वासाने बोलणारी मुले) शमळत
नसल्यास त्या शाळाांतून मुलाांना काढू न घेण्यात येत आहे .

5)

मुलाांच्या शैक्षशणक गुणवत्तेची अपेक्षा पूणग झाल्यावर अगदी रोजगार हमी योजनेवर काम करणारी
व्यक्ती दे खील आर्चिक मदत करतो, अशी राज्यात प्रत्येक शजल्यात शकतीतरी उदाहरणे आहे त.
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6)

ई-लशनंग व शडशजटल शाळाांबद्दल सांबध
ां राज्याांमध्ये कमालीचे आकषगण आहे .

7)

ISO-9000 कडे सुध्दा कल वाढत चालला आहे .
या सवग बाबींचा शवचार करुन शासन खालीलप्रमाणे शनदे श दे त आहे . :-

पशरपत्रक :1) राज्यातील सवग शाळाांमध्ये गुणवत्तापूणग शशक्षक शदले जावे. शाळे तील प्रत्येक मुलाने
आत्मशवश्वासाने प्रश्ाांना उत्तर शदले पाशहजे आशण इांग्रजी सुध्दा त्याांना बोलता आले पाशहजे, अशी
गुणवत्ता प्राप्त झाली की नाही याचे स्वयांमूल्यमापन शाळे ने आपल्या पातळीवर करावे. या
स्वयांमूल्यमापनाचे एक मोजमाप शाळे त शशकणाऱया सवग मुलाांच्या पालकाांनी स्वेच्छे ने सहभागी
होऊन नोंदशवणे हे असावे, अगदी शेवटचा पालक जोपयंत शाळे च्या गुणवत्तेशी समाधानी होत
नाही, तो पयंत काम पूणग झाले नाही हे समजावे.
2) येत्या काळात शासन स्वत: शाळाांच्या प्रमाणीकरणाची योजना आणणार आहे . याआधीच्या
शाळाांच्या मूल्यमापनाच्या सवग योजना बांद केल्या जाणार आहेत. राज्यातील 100% शाळा या
योजनेत प्रमाशणत होतील, या बेताने सदर कायास सुरुवात करण्यात यावी, असे करुन सवग शाळा
समृध्द (Social Acceptance for Money and Resource Donations by Society)
शाळा होतील यासाठी काम करावे.
3) शशक्षणात लोकसहभाग वाढशवण्याकशरता शवशवध पयाय सोबत जोडलेल्या पशरशशष्ट्ट-(अ) मध्ये
दे ण्यात आले आहे त. यातल्या आवडलेल्या बाबी शाळाांनी आपल्या स्तरावर राबवावे जेणेकरुन
कबदु ि.1 व 2 पूणग होण्यास मदत होईल.
4) एका समृध्द गावाने शैक्षशणकदृष्ट्टया मागास असलेली दु सरी गावे दत्तक घ्यावीत. उदा.कोल्हापूर,
पुणे सारख्या प्रगत भागातील गावाांनी नांदूरबार मधील आशदवासी भागातील गावे दत्तक घ्यावीत.
5) शाळे च्या नावामध्ये शाळा व्यवस्िापन सशमतीचा उल्लेख असावा. उदा.शजल्हा पशरषद, प्रािशमक
शाळा, पष्ट्टेपाडा, ठाणे याऐवजी शजल्हा पशरषद शाळा व्यवस्िापन सशमती, पष्ट्टेपाडा सांचशलत
प्रािशमक शाळा, तालुका शहापूर शजल्हा ठाणे.
सदर शासन पशरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201603181454419121 असा आहे . हे पशरपत्रक
शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांशकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Suvarna S
Kharat

Digitally signed by Suvarna S Kharat
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=School And Education Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=8a98fe3e5a45c818668168cffd366aced
9a44c59607f616a36d403a80e74d0df,
cn=Suvarna S Kharat
Date: 2016.03.28 10:56:32 +05'30'

( डॉ.सुवणा शस.खरात )
उप सशचव, महाराष्ट्र शासन
प्रशत,
1. मा.राज्यपालाांचे सशचव, राजभवन, मुांबई
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2. मा. मुख्यमांत्री याांचे खाजगी सशचव
3. मा. मांत्री, शालेय शशक्षण, याांचे खाजगी सशचव, मांत्रालय, मुांबई-32,
4. मा. मुख्य सशचव, महाराष्ट्र राज्य ,मांत्रालय, मुांबई-32,
5. मा.प्रधान सशचव, शालेय शशक्षण व शिडा शवभाग, याांचे स्वीय सहायक
6. मा.आयुक्त (शशक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे
7. राज्य प्रकल्प सांचालक, महाराष्ट्र प्रािशमक शशक्षण पशरषद, मुांबई
8. राज्य प्रकल्प सांचालक, राष्ट्रीय माध्यशमक शशक्षा अशभयान, मुांबई
9. अध्यक्ष, माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शशक्षण मांडळ, महाराष्ट्र राज्य,पुणे
10. शशक्षण सांचालक (प्रािशमक/माध्यशमक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे
11. सांचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षशणक सांशोधन व प्रशशक्षण पशरषद, पुणे
12. सवग शवभागीय अध्यक्ष, माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शशक्षण मांडळ
13. सवग शवभागीय सशचव, माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शशक्षण मांडळ
14. सवग शवभागीय शशक्षण उपसांचालक
15. शशक्षणाशधकारी (प्रािशमक / माध्यशमक), शजल्हा पशरषद सवग
16. शशक्षण शनशरक्षक बृहन्मुांबई
17. प्रशासन अशधकारी, महानगरपाशलका सवग
18. शनवडनस्ती एस.डी.6
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¯Ö×¸ü×¿ÖÂ™ü - †
×¿ÖõÖÞÖÖŸÖ »ÖÖêÛúÃÖÆü³ÖÖÝÖ- ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖµÖÖÔµÖ
1)

¿ÖÖôêû“ÖÖ Ã£ÖÖ¯Ö®ÖÖ ×¤ü®Ö ¤ü¸ü¾ÖÂÖá ÃÖÖ•Ö¸üÖÛú¸üÞÖê : †) ×•Ö.¯Ö.¿ÖÖôûÖÓ“ÖÖ Ã£ÖÖ¯Ö®ÖÖ ×¤ü®Ö ÃÖÖ•Ö¸üÖ Ûú¹ý®Ö ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ•Öß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ®ÖÖ ¤ü¸ü¾ÖÂÖá ¿ÖÖôêûŸÖ ²ÖÖê»Ö×¾ÖŸÖÖ
µÖê‡Ô»Ö ¾Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÛúÖµÖÔÛÎú´Ö †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ Ûú¹ý®Ö »ÖÖêÛúÃÖÆü³ÖÖÝÖ ×´Öôû×¾ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.

2)

×¿ÖõÖÞÖ ×´Ö¡Ö :1) ¿ÖÖôêû“µÖÖ ÝÖãÞÖ¾Ö¢ÖÖ¾ÖÖœüßÃÖÖšüß ²Öã¬¤üß“Öê, ÛúÖî¿Ö»µÖÖ“Öê, ¾Öêôêû“Öê ‹ê×“”ûÛú ¯Ö¸ÓüŸÖæ ×®ÖµÖ×´ÖŸÖ µÖÖêÝÖ¤üÖ®Ö
¤êüÞÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖà®ÖÖ "×¿ÖõÖÞÖ×´Ö¡Ö" †ÃÖê ÃÖÓ²ÖÖê¬ÖÖ¾Öê.
†) ÝÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÜÖêôûÖ›æü, ŸÖ¹ýÞÖ, ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ®ÖÖ ÜÖêôû ×¿ÖÛú¾ÖŸÖß»Ö, ¾ÖîµÖ×ŒŸÖÛú / ÃÖÖÓ×‘ÖÛúÜÖêôûÖŸÖ ¿ÖÖôûÖÓ“ÖÖ
¤ü•ÖÖÔ ˆÓ“ÖÖ¾ÖŸÖß»Ö.
²Ö)

ÝÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ‹®Ö.ÃÖß.ÃÖß/‹®Ö.‹ÃÖ.‹ÃÖ. ´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÝÖß †ÃÖÞÖÖ¸êü ŸÖ¹ýÞÖ,

´ÖÖ•ÖßÃÖî×®ÖÛú, Ûú²Ö / ²Öã»Ö²Öã»Ö ÃÖÖ¸üÜµÖÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß¯ÖÞÖê †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÖÞÖÞµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ Ûú¸üŸÖß»Ö.
Ûú)

ÝÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêÛúÃÖÓÝÖßŸÖ, Ûú»ÖÖ ¾Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ´Öã»ÖÖÓ®ÖÖ ×¿ÖÛú¾ÖŸÖß»Ö.

›üú) ×¾Ö–ÖÖ®Ö, ÝÖ×ÞÖŸÖ, ‡ÓÝÖÏ•Öß µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓÃÖÖšüß ŸµÖÖ ŸµÖÖõÖê¡ÖÖŸÖ ×¿ÖÛúÞÖÖ¸êü ŸÖ¹ýÞÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ´Ö¤üŸÖ Ûú¸üŸÖß»Ö ¾Ö
¿ÖÖôêû“Öß ¯ÖÏµÖÖêÝÖ¿ÖÖôûÖ ×¾ÖÛú×ÃÖŸÖ Ûú¸üŸÖß»Ö.
‡ü) ¾µÖÃÖ®Ö´ÖãŒŸÖß, ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÞÖ, †Ö¸üÖêÝµÖ •ÖÖÝÖéŸÖß µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ˆ¯ÖÛÎú´Ö ¸üÖ²Ö¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö.
‡Ô) ÃÖê¾ÖÖ×®Ö¾Öé¢Ö —ÖÖ»Öê»Öê ×¿ÖõÖÛú/´Öã.†. ¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Öà´Ö¬µÖê ´Ö¤üŸÖ Ûú¹ý ¿ÖÛúŸÖß»Ö (†×¬ÖÛú
´ÖÖ×ÆüŸÖßÃÖÖšüß ¾ÖÖ“ÖÖ: †×ŸÖ×£Ö ×®Ö¤êü¿ÖÛú ¿ÖÖÃÖ®Ö ×®ÖÞÖÔµÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú ®µÖÖµÖÖ¯ÖÏ/2015/¯ÖÏ.ÛÎú.4/15/™üß‹®Ö™üß 2
×¤ü®ÖÖÓÛú 7.10.2015.)
×¿ÖõÖÞÖ×®Ö¬Öß :†)
²Ö)

ÝÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¿ÖÖôêûÃÖÖšüß ÝÖÖ¾ÖÖ®Öê ÜÖÖ•ÖÝÖß »ÖÖêÛú ¾Ö ´ÖÖ•Öß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÛú›æü®Ö ×®Ö¬Öß ˆ³ÖÖ¸üÖ¾ÖÖ.
ÝÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûÞÖÖ·µÖÖ †®Öã¤üÖ®Ö ¾Ö ¯Öã¸üÃÛúÖ¸üÖÓ“µÖÖ ¸üŒÛú´ÖêŸÖß»Ö 15 ŸÖê 20% ¸üŒÛú´Ö ¿ÖÖôêûÃÖÖšüß ÜÖ“ÖÔ

Ûú¸üÞयाŸÖ µÖÖ¾ÖêŸÖ.
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3)

ÃÖ´Öé¬¤ü ¿Ö×®Ö¾ÖÖ¸ü :†) ¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ¸ü, ¿ÖêŸÖÛú¸üß ¯ÖÖ»ÖÛú ÃÖÛúÖôûß ¾Ö ÃÖÓ¬µÖÖÛúÖôûß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. †×¬ÖÛúÖÓ¿Ö ×šüÛúÖÞÖß
¿Ö×®Ö¾ÖÖ¸üß ¿ÖÖôûÖ ÃÖã¬¤üÖ ÃÖÛúÖôûß“Ö ³Ö¸üŸÖÖŸÖ. ¿Ö×®Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖÛúÖôû“Öß ¾Öêôû ×¿ÖõÖÛú ¾Ö ¯ÖÖ»ÖÛú µÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖÖêµÖß“Öê †ÃÖ»Öê®Öê ¯ÖÖ»ÖÛú ÃÖ³ÖÖ ¾Ö ¿ÖÖôûÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö®Ö ÃÖ×´ÖŸÖß ²ÖîšüÛú ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß¯ÖÞÖê ÆüÖŸê Öß»Ö.
²Ö) ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ¿Ö×®Ö¾ÖÖ¸üß ±úŒŸÖ ÃÖÛúÖôû“Öß ¿ÖÖôûÖ †ÃÖ»µÖÖ®Öê ¤ü¸ü ¿Ö×®Ö¾ÖÖ¸üß ‡. 6 ŸÖê 8 ¾Öß µÖÖ
‡µÖ¢ÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ®ÖÖ ¤üÖê®Ö ŸÖÖÃÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ûú»ÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü ÝÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ˆªÖêÝÖ, ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖÛú, ÛúÖ¸üÖÝÖß¸ü
µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ¯ÖÖšü¾ÖÖ¾ÖêŸÖ.

4)

ÝÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¾Ö ÃÖÓÃÖÖ¬Ö®ÖÖÓ“Öß ´Ö¤üŸÖ :†) †Ö¾Ö¿µÖÛú ¾Öêôûß ÝÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¾Ö ÃÖÓÃÖÖ¬Ö®ÖÖÓ“Öß (ÃÖÓÝÖÞÖÛú ‡ŸµÖÖ¤üß) ´Ö¤üŸÖ ¿ÖÖôûÖÓ®Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö Ûú¹ý®Ö
‘µÖÖ¾Öß.

5)

ÃÖ´Ö®¾ÖµÖÝÖÏÓ£ÖÖ»ÖµÖ:†) ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ®Öê ×¤ü®ÖÖÓÛú 7.10.2015 “µÖÖ ¿ÖÖÃÖ®Ö ×®ÖÞÖÔµÖÖ®¾ÖµÖê ¤ü¸ü¾ÖÂÖá 15 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü ¸üÖê•Öß ´ÖÖ. ÁÖß. ‹.¯Öß.•Öê.
†²¤ãü»Ö Ûú»ÖÖ´Ö, ´ÖÖ•Öß ¸üÖÂ™Òü¯ÖŸÖß µÖÖÓ“µÖÖ Ã´ÖéŸÖß×¯ÖÏŸµÖ£ÖÔ ¾ÖÖ“Ö®Ö ¯ÖÏê¸üÞÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ÃÖÖ•Ö¸üÖ Ûú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê šü¸ü×¾Ö»Öê
†ÖÆêü.
²Ö) ×ŸÖÃÖ-µÖÖ ¾ÖÝÖÖÔ¯Ö»ÖßÛú›üß»Ö ¯ÖÏŸµÖêÛú ´Öæ»Ö ¤ü¸ü¾ÖÂÖá 15 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü, ¸üÖê•Öß 10 ¯ÖãÃŸÖÛúÖÓ“Öê ¾ÖÖ“Ö®Ö Ûú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê
†ÖÆêü. ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö 2.25 ÛúÖê™üß ¿ÖÖôûÛú¸üß ´Öã»ÖÖÓ“Öê ×Æü¿Öê²Ö ¬Ö¸ü»µÖÖÃÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖ ¤ü¸ü¾ÖÂÖá ŸµÖÖ×¤ü¾Ö¿Öß 20 ÛúÖê™üß
¯ÖãÃŸÖÛêú ¾ÖÖ“Ö»Öß •ÖÖÞÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ.
Ûú)

¾Ö¸üß»Ö ˆ§üÂ™ü ¯ÖæŸÖáÃÖÖšüß »ÖÆüÖ®ÖÖŸÖ»या »ÖÆüÖ®Ö ¿ÖÖôêûŸÖ ×Ûú´ÖÖ®Ö 200 ¯ÖãÃŸÖÛúÖÓ“Öê ¾ÖÖ“Ö®ÖÖ»ÖµÖ †ÃÖÞÖê
†Ö¾Ö¿µÖÛú †ÖÆêü. µÖÖ¯ÖêõÖÖ Ûú´Öß ¯ÖãÃŸÖÛêú †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¿ÖÖôûÖÓ®Öß »ÖÖêÛúÃÖÆü³ÖÖÝÖÖŸÖæ®Ö †×¬ÖÛú“Öß ¯ÖãÃŸÖÛêú
×´Öôû¾ÖÖ¾ÖßŸÖ.

›ü)
‡)

¾Ö¸üß»Ö ¯ÖãÃŸÖÛêú †×¬ÖÛú ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ®Öê ¤êü‰ú Ûêú»Öê»Öß ¯ÖãÃŸÖÛêú ×´Öôæû®Ö ¿ÖÖôêû“µÖÖ ¾Öêôêû¾ µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ “ÖÖ»ÖÞÖÖ¸êü
ÃÖ´Ö®¾ÖµÖ ¾ÖÖ“Ö®ÖÖ»ÖµÖ ÃÖã¹ý Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖêŸÖ, µÖÖ ÝÖÏÓ£ÖÖ»ÖµÖÖ®Öê ÝÖÖÓ¾Ö ¾Ö ¿ÖÖôûÖ µÖÖŸÖ ÃÖ´Ö®¾ÖµÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¾ÖÖ.
µÖÖ ÝÖÏÓ£ÖÖ»ÖµÖÖ®Öê ×¿ÖõÖÞÖ×´Ö¡Ö, ¿ÖÖôûÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö®Ö ÃÖ×´ÖŸÖß ¾Ö ¿ÖÖôûÖ µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÝÖ ‘Öê‰ú®Ö ÃÖÆü ¿ÖÖ»ÖêµÖ
ˆ¯ÖÛÎú´Ö ¸üÖ²Ö¾ÖÖ¾ÖêŸÖ, µÖÖŸÖ ¸üÖ¡Ö †³µÖÖ×ÃÖÛêú“ÖÖÆüß ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÃÖæ ¿ÖÛúŸÖê.
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6) ²ÖÖ»ÖÃ®ÖêÆüß ÝÖÖÓ¾Ö:†) ×Ûú´ÖÖ®Ö 5 ¿ÖÖôûÖ×´Ö¡Ö ¯Ö¸ÓüŸÖã ¯ÖÏŸµÖêÛú 10 ´Öã»ÖÖÓ´ÖÖÝÖê ×Ûú´ÖÖ®Ö ‹Ûú ¿ÖÖôûÖ×´Ö¡Ö †ÃÖŸÖß»Ö †¿Öß ÝÖÖÓ¾Öê.
²Ö) ¿ÖÖôêû“Öß ÃÖ¾ÖÔ ³ÖÖî×ŸÖÛú ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¯ÖæÞÖÔ Ûêú»µÖÖ¾Ö¸ü ×®Ö¬Öß ×¿Ö»»ÖÛú †ÃÖê»Ö ‹¾ÖœüÖ ×®Ö¬Öß •Ö´ÖÖ Ûêú»Öê»Öß
ÝÖÖÓ¾Öê.
Ûú) ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß ´Öã»ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ»ÖÛúÖÓ Ûú›æü®Ö ØÛú¾ÖÖ ×¿ÖõÖÛúÖÓ Ûú›æü®Ö ÛúÖêÞÖŸÖßÆüß ×¿ÖõÖÖ Ûêú»Öß •ÖÖŸÖ ®ÖÖÆüß
†¿Öß ÝÖÖÓ¾Öê.
›ü) 100 ™üŒÛêú ´Öã»Öê ¿ÖÖôêûŸÖ ×®ÖµÖ×´ÖŸÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ †Ö×ÞÖ 100 ™üŒÛêú ´Öã»Öê ÝÖãÞÖ¾Ö¢ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖŸÖ
×¾Ö¿ÖêÂÖ ÝÖ¸ü•ÖÖ †ÃÖÞÖÖ¸üß ´Öã»Öê, Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ ÆüÖê‰ú®Ö •ÖÖÞÖÖ¸üß ¾Ö µÖêÞÖÖ¸üß ´Öã»Öê ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ¾ÖÔ ´Öã»Öß µÖÖÓ“ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ¸üÖÆüß»Ö †¿Öß ÝÖÖÓ¾Öê.
‡Ô) ¯ÖÏŸµÖêÛú ¿ÖÖôûÛú¸üß ´Öæ»Ö •Öê¾ÖÞÖÖ¯Öæ¾Öá ¾Ö ¿ÖÖî“ÖÖÃÖ ÝÖê»µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ÃÖÖ²ÖÞÖÖ®Öê ÃÖÖŸÖ Ã™êü¯Ö ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ÆüÖŸÖ
Ã¾Ö“”û ¬ÖãŸÖÖŸÖ †¿Öß ÝÖÖ¾Öê.
±ú) ÝÖÖ¾ÖÖÓŸÖß»Ö 6 ŸÖê 14 ¾ÖµÖÖêÝÖ™üÖŸÖß»Ö ‹ÛúÃÖã¬¤üÖ ´Öã»Öê ˆ‘Ö›üµÖÖ¾Ö¸ü ¿ÖÖî“ÖÖÃÖ ²ÖÃÖŸÖ ®ÖÖÆüßŸÖ †¿Öß ÝÖÖÓ¾Öê.
¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¾ÖÔ †™üß ÝÖÖ¾Ö ¯ÖæÞÖÔÛú¸üßŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÝÖÖ¾ÖÖÓ®ÖÖ ²ÖÖ»ÖÃ®ÖêÆü ÝÖÖÓ¾Ö ÃÖÓ²ÖÖê¬ÖÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê.
.....
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