नवीन खाजगी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक,
िाध्यमिक व उच्च िाध्यमिक शाळा सु रु
करण्यासाठी प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावाां च ी
तपासणी , छाननी करण्यासाठी मजल्हास्तरीय
समिती व राज्यस्तरीय समिती याांची पुन रर चना
करण्याबाबत .....

िहाराष्ट्र शासन

शालेय मशक्षण व क्रीडा मवभाग
शासन मनणर य क्रिाां कः एचएससी-1812/(323/12)/उिामश - 1
हु तात्िा राजगुरु चौक, िादाि कािा िागर
िांत्र ालय, मवस्तार भवन,िुांबई-400 032
तारीख: 17 जू न , 2013.

वाचा –

1) शासन मनणर य क्रिाां क ः शालेय मशक्षण व क्रीडा मवभाग, क्रिाां क : निाशा - 1004
/(353/04)/िामश-1, मदनाां क 19 जु न , 2004
2) शासन मनणरय क्रिाांकः िहाराष्ट्र स्वयां अथर सहाय्ययत शाळा (स्थापना व मवमनयिन) अमिमनयि
2012
3) शासन मनणरय क्रिाांकः मशक्षण सांचालक (िाध्यमिक व उच्च िाध्यमिक), िहाराष्ट्र राज्य, पुणे
याां चे पत्र क्रिाां क निाशा / बृ आ / 13-14 / 61080 / 15 क (05) / 4917, मदनाां क
17/05/2013.

प्रस्तावना –

यामचका क्रिाांक 1773/2000 िध्ये िा. उच्च न्यायालयाने मदलेल्या मनदे शानु सार नवीन

िाध्यमिक शाळाांच्या प्रस्तावाांची मजल्हा समिती व राज्य समितीद्वारे तपासणी करण्यासाठी मजल्हास्तरीय
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समिती व राज्यस्तरीय समिती गठीत करण्याचे आदे श दे ण्यात आले होते . त्यानु सार सांदभािीन मदनाांक
19 जून , 2004 च्या शासन मनणरयान्वये या दोन्ही समित्याांची रचना करण्यात आली होती. सदर दोन्ही
समित्याांिध्ये मवभागीय मशक्षण उपसांचालक व मशक्षण सांचालक (प्राथमिक) याांचा सिावेश नसल्याने
प्रशासकीय अडचणी ये त होत्या. सदर बाब मवचारात घे ऊन बृहत आराखडयानु सार व िहाराष्ट्र
स्वयां अथर सहाय्ययत शाळा (स्थापना व मवमनयिन) अमिमनयि 2012 नु सार एकसुत्र ता आणण्याकरीता
नवीन खाजगी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, िाध्यमिक व उच्च िाध्यमिक शाळा सुरु करण्यासाठी प्राप्त
होणा-या प्रस्तावाांची तपासणी, छाननी करण्यासाठी मजल्हास्तरीय समिती व राज्यस्तरीय समिती याांची
पुन रर चना करण्याची बाब शासनाच्या मवचारािीन होती.

शासन मनणर य –

नवीन खाजगी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, िाध्यमिक व उच्च िाध्यमिक शाळा सुरु करण्यासाठी

प्राप्त होणा-या प्रस्तावाांची तपासणी, छाननी करण्याकरीता मदनाांक 19 जुन , 2004 च्या शासन
मनणरयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या मजल्हास्तरीय समिती व राज्यस्तरीय समिती तसेच िहाराष्ट्र
स्वयां अथर सहाय्ययत शाळा (स्थापना व मवमनयिन) अमिमनयि 2012 (2013 चा िहा.1) याच्या कलि 6 च्या
पोट-कलि (1) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अमिकाराांचा वापर करुन, नवीन शाळा स्थापन
करण्यासाठी ककवा मवद्यिान शाळे चा दजावाढ करण्यासाठी परवानगी दे णेबाबत मजल्हास्तरीय छाननी
समिती व मजल्हा व मवभागीय स्तरावरुन मशक्षण सांचालनायालकडे प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावाांची छाननी
करण्यासाठी राज्यस्तरीय छाननी समितीची खालीलप्रिाणे पुन रर चना करण्यात ये त आहे : मजल्हास्तरीय छाननी समिती
1.सांबांमित मवभागाचा मवभागीय मशक्षण उपसांचालक

-

अध्यक्ष

2. सांबांमित मजल्याचा मशक्षणामिकारी (िाध्यमिक)

-

सदस्य

3. सांबांमित मजल्यासाठीच्या मजल्हा मशक्षण व प्रमशक्षण सांस्थे चा प्राचायर -सदस्य
4. सांबांमित मजल्याचा मशक्षणामिकारी (प्राथमिक)
5. सांबांमित मजल्याचा उप मशक्षणामिकारी (िाध्यमिक)

-

सदस्य

- सदस्य- सशचव
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राज्यस्तरीय छाननी समिती

2.

1.

मशक्षण सांचालक (िाध्यमिक व उच्च िाध्यमिक) -

अध्यक्ष

2.

मशक्षण सांचालक (प्राथमिक)

सदस्य

3.

सांचालक, ि.रा.शै.सां. व प्र.पमरषद

-

सदस्य

4.

मशक्षण सहसांचालक (िाध्यमिक व उच्च िाध्यमिक)

-

सदस्य-समचव.

-

वरीलप्रिाणे पुनर र मचत करण्यात आलेल्या मजल्हास्तरीय छाननी समिती व राज्यस्तरीय छाननी

समिती याांन ी यापुढे शासनाकडू न बृहत आराखडयानु सार व िहाराष्ट्र स्वयां अथर सहाय्ययत शाळा (स्थापना
व मवमनयिन) अमिमनयि 2012 नु सार नवीन खाजगी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, िाध्यमिक व उच्च
िाध्यमिक शाळा सुरु करण्यासाठी प्रस्ताव िागमवल्यानां तर प्राप्त होणा-या प्रस्तावाांची तपासणी, छाननी
करून सदर छाननी समितीत्याांन ी खालीलप्रिाणे दशरमवलेल्या वेळापत्रकानु सार कायर वाही करणे
आवश्यक राहील :-

1) सांबांमित अजरदाराकडू न अजर प्राप्त झाल्यानां तर सवर िूळ अजांची व सहपत्राांची तपासणी करणे,

आवश्यकता वाटल्यास प्रत्यक्ष तपासणी करुन घे णे , अजरदाराची सवर कागदपत्रे व मजल्हास्तरीय छाननी
समितीचे अमभप्राय व प्राथमिक मशफारशी मवभागीय मशक्षण उप सांचालक याांन ी त्याांच्या अथवा मशक्षण
सांचालक (िाध्यमिक व उच्च िाध्यमिक) ककवा मशक्षण सांचालक (प्राथमिक) याांच्या सांकेतस्थळावर प्रदर्शशत
करुन 15 मदवसात जनते कडू न हरकती / आक्षेप /सूचना इत्यादी िागमवणे.
2) जनते ने ई-िेल, पत्राव्दारे ककवा सांबांमित मजल्हास्तरीय छाननी समितीचे अध्यक्ष / सदस्यसमचव याांन ा सिक्ष भेटून हरकती /आक्षेप/सूचना मवहीत िुदतीत सादर करता ये तील. मवमहत िुदतीनांतर
प्राप्त झालेल्या हरकती / आक्षेप /सूचना मवचारात घे तल्या जाणार नाहीत.
3) वरील िुद्दा क्रिाांक 1 ये थे निूद केल्याप्रिाणे अजरदाराने मदलेल्या िामहतीची प्रत्यक्ष पडताळणी
मकिान वगर-2 च्या अमिका-याांकडू न करणे बांि नकारक राहील.
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4) जनते कडू न प्राप्त झालेल्या सवर हरकती /आक्षेप /सूचना इत्यादींचा मवचार करुन मजल्हास्तरीय
छाननी समितीने अांमति मशफारशीसह प्रस्ताव 10 मदवसाच्या आत मशक्षण सांचालक (िाध्यमिक व उच्च
िाध्यमिक) याांच्या अध्यक्षते ख ालील राज्यस्तरीय छाननी समितीकडे पाठमवणे आवश्यक राहील.
5) मजल्हास्तरीय छाननी समितीकडू न प्राप्त झालेले प्रस्ताव मशक्षण सांचालक (िाध्यमिक व उच्च
िाध्यमिक) याांन ी सांकेतस्थळावर प्रदर्शशत करुन 15 मदवसात जनते कडू न हरकती / आक्षेप / सूचना
इत्यादी िागवतील.
6) जनते ने ई-िेल, पत्राव्दारे ककवा राज्यस्तरीय छाननी समितीचे अध्यक्ष / सदस्य-समचव याांन ा
सिक्ष भेटून हरकती /आक्षेप / सूचना मवहीत िुदतीत सादर करता ये तील. मवमहत िुदतीनां तर प्राप्त
झालेल्या हरकती / आक्षेप / सूचना मवचारात घे तल्या जाणार नाहीत.
7) वरीलप्रिाणे जनते कडू न प्राप्त झालेल्या हरकती / आक्षेप / सूचना मवचारात घे वून राज्यस्तरीय
छाननी समिती पुनर छाननी करून व त्याांच्या मशफारशीसह प्रस्ताव सांकेतस्थळावर प्रदर्शशत करतील.

8) सदर प्रस्ताव राज्यस्तरीय समितीच्या मशफारशीसह प्रस्ताव 10 मदवसाच्या आत शासनाकडे

सादर करणे बांि नकारक राहील.
9) मजल्हास्तरीय छाननी समिती व राज्यस्तरीय छाननी समिती याांन ी त्याांच्या मशफारशीसह
शासनास सादर केलेले प्रस्ताव शासनस्तरावरून तपासणी करून मदनाांक 5 मडसेंबर, 2012 च्या शासन
मनणरयान्वये मवहीत करण्यात आलेल्या कायर पध्दती व मनकषानु सार पात्र ठरणा -या शाळाांची यादी
सांकेतस्थळावर प्रसारीत करील व शासनस्तरावरून सांस्थाांन ा शाळा सुरू करण्यासाठी प्रथि हे तूपत्र
(Letter of Intent) व तदनां तर परवानगी (Letter Of Approval) दे ण्यात ये ईल.
3.

सदर आदे श हे बृहत आराखडयानु सार व िहाराष्ट्र स्वयां अथर सहाय्ययत शाळा (स्थापना व

मवमनयिन) अमिमनयि 2012 नु सार खाजगी व स्वयां सेवी सांस्थाांिाफरत सुरू करण्यात ये णा-या नवीन
प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, िाध्यमिक व उच्च िाध्यमिक शाळाांन ा तसेच मसिावती भागातील शाळाांन ा
परवानगी दे ण्याकरीता लागू राहतील.
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सदर शासन मनणरय िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201306171507083621 असा आहे . हा आदे श
मडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांमकत करुन काढण्यात ये त आहे .
िहाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानु सार व नावाने .

Prakash
Krishnrao
Thube
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(प्रकाश ठु बे )

सह समचव, िहाराष्ट्र शासन
प्रत,

1.

मशक्षण सांचालक, (िाध्यमिक व उच्च िाध्यमिक), िहाराष्ट्र राज्य, पुणे.

3.

अध्यक्ष, िहाराष्ट्र राज्य िाध्यमिक व उच्च िाध्यमिक मशक्षण िांडळ, पुणे.

2.
4.
5.
6.

7.

मशक्षण सांचालक, (प्राथमिक), िहाराष्ट्र राज्य, पुणे.

सांचालक, िहाराष्ट्र राज्य पाठयपुस्तक मनर्शिती व अभ्यासक्रि सांशोिन िांडळ, पुणे.
प्रकल्प सांचालक, िहाराष्ट्र प्राथमिक मशक्षण पमरषद, िांबई.
मवभागातां गरत सवर सांचालक.

िहासांचालक, िामहती व जनसांपकर सांचालनालय, िांत्र ालय, िुांबई.

8. सवर मवभागीय मशक्षण उपसांचालक.
9.

सवर मशक्षणामिकारी (प्राथमिक / िाध्यमिक( मजल्हा पमरषदा

10. सवर मशक्षण मनरीक्षक (पमश्चि / उत्तर / दमक्षण) बृहन्िुांबई.

11. िा. िांत्र ी, (शालेय मशक्षण( याांचे खाजगी समचव [प्रमत घे णा-याांचे नाव मलहा]
12. िा. राज्यिांत्र ी, (शालेय मशक्षण) याांचे खाजगी समचव.

13. सवर सहसमचव / उपसमचव, शालेय मशक्षण व क्रीडा मवभाग.
14. मनवडनस्ती उिामश - 1.
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