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वाचा

वदनांक: 25 र्जून,2014

1) शासन वनणथय, शालेय वशक्षण व क्रीडा ववभार् क्र. स्वयंअ-2013/85/13) /मावश-1,
वदनांक 15 र्जून, 2013.

2) शासन वनणथय, शालेय वशक्षण व क्रीडा ववभार् क्र. स्वयंअ-2013/ (85/13)(II) /मावश-1,
प्रस्तावना

वदनांक 5 ऑक्टोबर, 2013

महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्ययत शाळा (स्र्ापना व वववनयमन) अविवनयम, 2012 अंतर्थत

स्वयंअर्थसहाय्ययत तत्वावर नवीन शाळा स्र्ापन करणे, तसेच ववद्यमान शाळे चा दर्जावाढ करण्यासाठी

2013-14 या शैक्षवणक वर्षाकवरता संदभािीन शासन वनणथयान्वये 3247 संस्र्ांच्या शाळा पात्र म्हणून घोवर्षत

करण्यात आल्या आहे त. तर्ावप, सदर शासन वनणथयामध्ये पात्र झालेल्या प्रस्तावांपैकी काही प्रस्तावांच्या
शाळांच्याबाबतीत

त्यांनी

मूळ

प्रस्तावामध्ये

मार्णी

केल्यानुसार

अभ्यासक्रम,

शाळांचे

माध्यम,

प्रार्वमक/माध्यवमक/उच्च माध्यवमक वा प्रार्वमक ते उच्च माध्यवमक शाळा मंर्जूर झाल्या नव्हत्या. तसेच

अपात्र झालेल्या प्रस्तावांच्या बाबतीत संबंवित संस्र्ांनी आपल्या वनवेदनाव्दारे या बाबी शासनाच्या
वनदशथनास आणल्या आहे त. संबंवित संस्र्ांची वनवेदने तसेच, क्षेत्रीय कायालयाचे अवभप्राय/अहवालाच्या
अनुर्षंर्ाने दुरुस्त्या व परवानर्ीबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचारािीन होता.
शासन वनणथय

महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्ययत शाळा (स्र्ापना व वववनयमन) अविवनयम, 2012 अंतर्थत सन 2013-14

या शैक्षविक वर्षामध्ये अर्थ केलेल्या संस्र्ांनी त्रुटींची पूतथता केल्यामुळे सोबतच्या “ वववरिपत्र-अ” नुसार

तयांना स्वयंअर्थसहाय्ययत ततवावर नवीन शाळा स्र्ापन करण्यास परवानर्ी दे ण्यात येत आहे , संदर्भािीन
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शासन वनिथय वदनांक 15 र्ून, 2013 व 5 ऑक्टोबर, 2013 अन्वये यापूवी उपरोक्त अविवनयमाखाली

परवानर्ी दे ण्यात आली होती तया शासन वनिथयामिील अटी शती या संस्र्ांनासुध्दा लार्ू राहतील.
संदर्भाविन शासन वनिथयान्वये मंर्ूरी वदलेल्या शाळांपैकी

“ वववरिपत्र‘ब” मध्ये दशथववलेल्या

शाळांबाबतीत त्यांच्यासमोर दशथववलेल्या दुरुस्ती/सुिारिा करण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे .

या अविवनयमाखाली शासन परवानर्ी वदलेल्या संस्र्ांच्या बाबतीत खालील बाबींची वशक्षणाविकारी

(प्रार्वमक/माध्यवमक) यांच्या स्तरावर खातरर्जमा करण्यात यावी :-

1) शाळे ने प्रस्ताववत केलेली र्जार्ा/र्जमीन वनयमानुसार वकमान 2 एकर सलर्/अर्वा
शाळे साठी योग्य असल्याची संबंवित वशक्षणाविकारी यांनी खात्री करावी. सदर र्जार्ा/र्जमीन

वनयमानुसार आढळू न न आल्यास संस्र्े ची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर
करावा.

2) दानवनिी (कायम मुदतठे व) पावती संस्र्ेच्या नावावर शाळा मान्यतेचा प्रस्ताव दाखल
केल्याच्या वदनांकापासून पुढील 3 वर्षाकवरता असणे आवश्यक आहे . मुदतीनंतर त्याचे

नूतनीकरण करण्याबाबत संबंवित संस्र्ेची /शाळा व्यवस्र्ापनाची व वशक्षणाविकारी
(प्रार्वमक/माध्यवमक) यांची र्जबाबदारी राहील. अशी कायम मुदतठे वीची मूळ पावती संबंवित
2.

वशक्षणाविकारी (प्रार्वमक/माध्यवमक) यांचेकडे तारण म्हणून ठे वावी .

सदर आदे श सवथ व्यवस्र्ापन/संस्र्ा यांना 15 वदवसात कळववण्याची र्जबाबदारी संबंवित सवथ वशक्षण

उपसंचालक यांची राहील.

सदर शासन वनणथय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळावर उपलब्ि

करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक 201406261730386921 असा आहे . हा आदे श वडर्जीटल
स्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने .
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(रार्जेंद्र पवार)

प्रत,

उप सवचव, महाराष्ट्र शासन

1. आयुक्त, वशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
2. सवथ महानर्रपावलकांचे आयुक्त
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3. सवथ वर्जल्हा पवरर्षदांचे मुख्य कायथकारी अविकारी

4. महासंचालक, मावहती व र्जनसंपकथ संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई.
5. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्रार्वमक वशक्षण पवरर्षद, मुंबई.

6. वशक्षण संचालक, (माध्यवमक व उच्च माध्यवमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
7. वशक्षण संचालक, (प्रार्वमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
8. ववभार्ांतर्थत सवथ संचालक.

9. सवथ ववभार्ीय वशक्षण उपसंचालक.

10. सवथ वर्जल्हा पवरर्षदांचे वशक्षणाविकारी (प्रार्वमक / माध्यवमक)
11. सवथ वशक्षण वनरीक्षक (पवश्चम / उत्तर / दवक्षण) बृहन्मुंबई.

12. संबंवित प्रशासन अविकारी, महानर्रपावलका/नर्रपवरर्षदा/नर्रपावलका

प्रत मावहतीसाठी अग्रेवर्षत :-

1. मा. मंत्री (शालेय वशक्षण) यांचे खार्जर्ी सवचव.

2. मा.राज्यमंत्री (शालेय वशक्षण) यांचे खार्जर्ी सवचव.
3. मा. सवचव (शालेय वशक्षण) यांचे स्वीय सहायक

4. सवथ सहसवचव / उपसवचव, शालेय वशक्षण व क्रीडा ववभार्, मंत्रालय, मुंबई.
5. वनवडनस्ती (एसएम -2).
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