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GJतावना :-

६. शासन िनणQय R. अिविव-२०१३/G.R. ०८/०९/का-६, िद. १७.८.२०१३

धा"मक अ'पसं+यांक िव/ाgयhचे बाहु 'य असले'या राiयातील शासन मा8यताGाjत

अनुदािनत/िवना अनुदािनत/कायम िवना अनुदािनत शाळा,किनAठ महािव/ालये, औ/ोिगक

GिशHण संJथा व अपंग शाळांमKये पायाभूत सोयी सुिवधा उपलlध कWन दे Oयासाठी W.२.००

लH इतके अनुदान दे Oयाची योजना सन 2008-09 पासुन राबिवOयात येत आहे . गत सात
वषpमKये या योजनेला राiयभरातील अ'पसं+यांक शाळांकडू न िमळालेला उVJफुतQ Gितसाद

आिण सदर योजना यापुढेही चालू ठे वOयाची आवtयकता िवचारात घे ऊन सदर योजना सन 201516 या वषpपासून सुधारीत JवWपात राबिवOयाची बाब शासनाyया िवचाराधीन होती.
शासन िनणQय :-

सदर योजनेशी संबंिधत उपरोzत वाचा येथे नमूद अ.R. १ ते ६ येथील शासन िनणQय

अिधRिमत करOयात येत असून याबाबत पुढीलGमाणे िनणQय घे Oयात येत आहे .

धा"मक अ'पसं+यांक िव/ाgयhचे बाहु 'य असले'या राiयातील शासनमा8य शैHिणक

संJथांना पायाभूत सोयी-सुिवधा उपलlध कWन दे ऊन िशHणाचा गुणाVमक दजp उं चावOयासाठी

शासनमा8य शाळांना पायाभूत सोईसुिवधा िनमpण करOयासाठी वा"षक कमाल W.2.०० लाख
एवढया रकमेyया मयpदे पय}त अनुदान शासनाकडू न उपलlध कWन दे Oयात येईल.
अ) अनुदानासाठी पाZता :-

१) शासन मा8यता Gाjत अनुदािनत /िवना अनुदािनत/कायम िवनाअनुदािनत खाजगी
अ'पसं+यांक
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(ब) किनAठ महािव/ालये

(क) औ/ोिगक GिशHण संJथा

(ड) नगरपािलका/नगरपिरषद शाळा
(इ) अपंग शाळा
(१)

उपरोzतपैकी अनु.R. (अ) ते (ड) येथील शैHिणक संJथांमKये धा"मक

अ'पसं+यांक िव/ाgयhची सं+या िकमान ७०% आिण अनु.R. (इ) येथील शाळांमKये

धा"मक अ'पसं+यांक िव/ाgयhची सं+या िकमान ५०% असणे आवtयक आहे .
(२)

किनAठ महािव/ालय व औ/ोिगक GिशHण संJथांyया अयासRमांyया

समकH दजp दे Oयात आलेले अयासRम चालिवणाया शाळा व यावसाियक िशHण

संJथा तसेच Jवंय-अथQसहायत शाळा या योजनतगQत अनुदानासाठी पाZ असणार
नाहीत.
(३)

यापूव1 या योजनतगQत ५ वेळा अनुदान Gाjत केले'या शाळा/संJथा

अनुदानासाठी पाZ ठरणार नाहीत. अशा Gकारyया शाळा/संJथा वगळू न फzत पाZ
शाळांचे GJताव सादर करOयाची जबाबदारी संबिधत िज'हािधकारी कायpलयाची
राहील.
(४)

महानगरपािलका व िज'हा पिरषदा या Jथािनक Jवराiय संJथांyया

अिधपVयाखाली चालिवOयात येत असले'या शाळा व किनAठ महािव/ालये व अपंग
शाळा या योजनेसाठी पाZ असणार नाहीत.

ब) अनुदान दे य असले'या पायाभूत सोयी-सुिवधा :-

1) शाळे yया इमारतीचे नुतनीकरण व डागडु जी,
2) शुKद पेयजलाची यवJथा करणे,
3) ंथालय अ/ावत करणे,

4) Gयोगशाळा उभारणे / अ/यावत करणे,

5) संगणक कH उभारणे / अ/यावत करणे

6) Gसाधनगृह / Jवyछतागृह उभारणे / डागडु जी करणे.
7) िव/ाgयhसाठी आवtयक फ"नचर

8) इ8वटQ र/ जनरेटरची सुिवधा िनमpण करणे. (मुंबई शहर व उपनगरे वगळू न)
9) झेरॉzस मशीन

10) अKययनाची साधने ( Learning Material )/ एल.सी.डी. Gोजेzटर, अKययनासाठी लागणारे
िविवध सॉटवेअर, इVयादी.

11) इंजी लॅवेज लॅब

12) संगणक हाडQ वेअर/सॉटवेअर
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उपरोzVा सोयी-सुिवधांसाठी अनुदान Gाjत करOयासाठी इyछु क शैHिणक संJथांनी शासन

िनणQयासोबतyया िविहत नमु8यात संबंिधत िज'हािधकारी कायpलयाकडे शासनाने िनधpिरत
केले'या अंितम िदनांकापूव1 GJताव सादर करणे आवtयक आहे .
क) GJतावा सोबत जोडावयाची कागदपZे :1) पूणQ भरलेला अजQ ( GपZ-१)

2) संJथेने GपZ-1 Gमाणे सादर करावयाचे JवयंघोषणापZ. (GपZ-२)

3) संJथेyया सदJयांची यादी (पुणQ पा व दुरKवनी Rमांकासह) (GपZ-३)

4) िनकषानुसार समुहिनहाय एकूण धा"मक अ'पसं+यांक िव/ाथ1 ७०% व अपंग शाळांबाबत
५०% अस'याबलचा संबंधीत गट िशHणािधकारी/िशHण िनिरHक/उप िशHणािधकारी/

िवशेष िज'हा समाज क'याण अिधकारी/ सहसंचालक, यावसाय GिशHण िवभाग यांचा
दाखला (GपZ-४))

5) या पुव1 घे तले'या अनुदानाचे उपयोगीता GमाणपZ (GपZ-5)

6) शाळा सुW करOयासाठी/सुW ठे वOयासाठी शासन मा8यतेyया पZाची सVयGत
7) संJथेyया संदभpत सादर करावयाची कागदपZे

i)

नदणी GमाणपZाची सVयGत

ii)

संJथेyया यवJथापन सिमतीyया िव/मान िवtवJत/सदJय यांची नावे दशQिवणाया

धमpदाय आयुzतांमाफQत Gदान करOयात आले'या अनुसूचीची Gत.

८)

इमारतीyया आिण अथवा वगQ खो'यांyया दुWJतीचा GJताव अस'यास नदणीकृत

आ"कटे zट/लायस8सड इंजीिनयर सावQजिनक बांधकाम िवभाग/िज'हा पिरषद बांधकाम

येथील उप अिभयंता यांनी िदलेले अंदाजपZक व आराखडे . अंदाजपZक हे Gचलीत
डी.एस.आर. नुसार तयार केलेले असावे.

9) या योजनेअंतगQत वJतूंची खरेदी शासनाyया अ/यावत उपलlध दरकरारानुसार करOयात

यावी.
१०)

इमारतीyया

बांधकामाचा/दुWJतीचा

GJताव

अस'यास

संJथेyया

जागेसंदभpतील पी.आर.काडQ /गांव नमुना R.7/12 चा उतारा/ भाडे पा करार

मालकीyया

११) संबंिधत संJथेचे मागील चार वषpपैकी तीन वषpचे वा"षक अहवाल (लेखापिरHण झालेले
लेखे (ताळे बंद पZकासह))

GJतावासोबत उपरोzत कागदपZे Gाjत झाली नस'यास ती सादर करOयासाठी

िज'हािधकारी यांनी छाननी के'यापासून दोन आठवाची मुदत दे Oयात येईल, िविहत
मुदतीनंतरही कागदपZे Gाjत न झा'यास GJताव अपाZ ठरिवOयात येतील.
ड)

योजनेyया अटी व शत1 :-

1) संबंिधत शाळा, किनAठ महािव/ालये, औ/ोिगक GिशHण संJथामKये 70% व अपंग
शाळामKये 50% िव/ाथ1 हे अ'पसं+यांक समुदायातील असणे अिनवायQ आहे .
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Vयाकरीता गट िशHणािधकारी/िशHण िनिरHक/ सहसंचालक, यवसाय GिशHण यांचे

Gािधकृत Gितिनधी यांचे िवहीत GपZ-3 मधील

GमाणपZ जोडणे आवtयक आहे .

(िज'हा िवशेष समाज क'याण अिधकारी यांyया अिधपVयाखाली असले'या

अपंग/िनवासी शाळांyया बाबतीत िज'हा िवशेष समाज क'याण अिधकारी यांचे
JवाHरीचे GमाणपZ असणे आवtयक आहे .)

2) इyछु क शाळांनी Vयांचा DIES CODE व औ/ोिगक GिशHण संJथानी Vयांचा Institute
Code व अपंग शाळांनी Vयांचा लायस8स Rमांक नमूद करणे बंधनकारक आहे . सदर

Code/लायस8स Rमांक नमूद न केलेले कवा चुकीचा Code/लायस8स Rमांक नमूद

केलेले GJताव अनुदानासाठी ा धरले जाणार नाहीत.

3) एका DIES CODE/Institute Code/लायस8स Rमांकासाठी फzत एकदाच अनुदान
दे Oयात येईल तथािप, एकाच इमारतीत / आवारात

एकाच संJथेyया Gाथिमक,

माKयिमक, उyच माKयिमक अशा वेगवेगळया शाळा/महािव/ालये हे िदवसभरातील

JवतंZ वेळापZकानुसार वेग वेगळया पाळीत / सZात भरत असतील आिण Vयांचे DIES

CODE वेगवेगळे असतील अशा पिरJथतीत Vया इमारतीसाठी/आवारासाठी या DIES
CODEs पैकी फzत एकाच DIES Code साठी अनुदान मंजूर करOयात येईल.

4) सदर योजनतगQत शाळा, किनAठ महािव/ालय , अपंग शाळांनी व औ/ोिगक GिशHण
संJथा यांनी यापुव1 iया GयोजनाथQ अनुदान Gाjत केले आहे , ते Vयाच GयोजनाथQ

उपयोगात आणले अस'याचे Gमािणत कWन Vयाबातचे िविहत नमु8यातील (GपZ-5 गट
िशHणािधकारी/िशHण िनिरHक/ उपिशHणािधकारी/िवशेष िज'हा समाज क'याण

अिधकारी वगQ -1/ सहसंचालक, यवसाय िशHण यांyया GितJवाHरीचे उपयोिगता
GमाणपZ सादर करणे बंधनकारक राहील.

5) सदरील योजने अंतगQत पाZ होOयासाठी संबंधीत शाळा,किनAठ महािव/ालय व
औ/ोिगक GिशHण संJथा यांना शासनाकडू न मा8यता िमळालेली असणे आवtयक

आहे . अपंग शाळांyया बाबतीत समाज क'याण संचालनाया माफQत Gािधकृत

अिधकायाची मा8यता असणे आवtयक आहे .

6) शाळे स अनुदान Gाjत झा'यानंतर संबंधीत शाळांनी Vयांyया GJतावात उ'लेख केले'या
कामासाठी अनुदानाचा योयिरVया वापर कWन Vयाबाबतचे
िशHणािधकारी/ सहसंचालक,उyच व

गट िशHणािधकारी /

तंZ िशHण िवभाग यांyया GतीJवाHरीचे

उपयोिगता GमाणपZ GपZ-५, दे यके, फोटो, इVयादीसह िज'हािधकारी यांyयाकडे

अनुदान GVयH Gाjत झा'याyया िदनांकापासून तीन मिह8याyया आत सादर करणे
बंधनकारक राहील. खरेदीyया पावVयांमKये VAT कपात दशQिवलेली असावी.

उपयोगीता GमाणपZावर JवाHरी करOयापूव1 गट िशHणािधकारी/ िशHणािधकारी/
सहसंचालक, उyच व

तंZ िशHण िवभाग यांनी GVयH साहीVय/वJतूंची

तसेच
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पावVयांची तपासणी कWन खाZी करणे आवtयक आहे . सवQ शाळांनी या योजनेतगQत

खरेदी केले'या साहीVय/वJतुंची JवतंZ जडसंह नदवहीत नद यावी. या नदी
गट िशHणािधकारी /िज'हा िनयोजन अिधकारी यांनी पडताळणी कWन Gमाणीत
करा यात. बांधकामासंदभpत संबंिधत वाJतुशा यांनी िदलेला बांधकाम पूणQVवाचा

दाखला Gाjत करावा. सदरील योजनेतून िनमpण केले'या मा Assets ची JवतंZ

नदवही ठे वावी. वJतु/इमारत यावर अ'पसं+याक िवकास िवभाग, महाराAP शासन
यांचे अनुदानातून असे िलिहणे आवtयक आहे .

संJथांनी पिरपूणQिरVया भरलेले अजQ आवtयक Vया कागदपZांसह संबंिधत िज'हयाyया

िज'हािधकायांकडे ऑगJट अखेर पय}त सादर करणे आवtयक राहील. िविहत मुदतीनंतर Gाjत
झालेले GJताव कोणVयाही Jतरावर Jवकारले जाणार नाहीत.
इ)

१)

योजनेची कायQपKदती :-

या योजनेyया िवJतृत GिसKदीसाठी शासनातफ राiयातील Gमुख वृतपZात जािहरात

दे Oयात येईल. या जाहीरातीनुसार सदर योजनतगQत अनुदान िमळिवOयास इyछु क

असले'या लाभाgयhनी GJतुत शासन िनणQयातील अटी व शत1ची पुतQता कWन

सोबतyया GपZ-1 मKये दशQिवले'या िविहत नमु8यात संबंिधत िज'हािधकारी

यांyयाकडे पिरपूणQ GJताव िविहत मुदतीत सादर करणे आवtयक असेल. मुदतीनंतर

Gाjत झालेले GJताव Jवकारले जाणार नाहीत.

२)

योजनतगQत Gाjत GJतावांची छाननी करOयाकिरता खालील Gमाणे उyचJतरीय िनवड
सिमती राहील.

i.
ii.
iii.
iv.
v.
३)

िज'हािधकारी
कायQकारी

अिभयंता,

िवभाग/िज'हा पिरषद

सावQजिनक

(बांधकाम)

िशHण अिधकारी (Gाथिमक/माKयिमक)

बांधकाम

सह संचालक, यवसाय िशHण िवभाग यांचे Gािधकृत
Gितिनधी

िज'हा िनयोजन अिधकारी

अKयH

सदJय
सदJय
सदJय
सदJय सिचव

संबंधीत शाळांकडू न उपरोzत मुा R. 1 Gमाणे िविहत मुदतीत Gाjत झाले'या सवQ
GJतावांची संबंिधत िज'हािधकारी यांyया अKयHतेखालील उyचJतरीय िनवड सिमती या

शासन िनणQयातील िवहीत िनकष, अटी व शत1नुसार छाननी करील. छाननी मKये
GJतावा सोबत सादर करावयाची कागदपZे कवा अ8य दJताऐवज जोडले नसतील तर

Vया Zुट¡ची पुतQता करOयासाठी संबंिधत शाळे ला कळवून Vयांना योय अवधी (जाJतीत

जाJत दोन आठवडे ) दे Oयात येईल. तदनंतर संबंिधत िज'हािधकारी यांनी पिरपूणQ
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GJताव शासनाकडे िवहीत मुदतीत पाठवणे आवtयक असेल. मुदतीनंतर Gाjत झालेले

GJताव Jवकारले जाणार नाहीत.

४)

शाळांची िशफारस करOयाबाबतचे अिधकार िज'हाJतरीय उyचJतरीय िनवडसिमतीला
राहतील. पाZ शाळांचीच िशफारस करOयाबाबत सदरील सिमती जबाबदार राहील.

सिमतीyया अंितम छाननीअंती िनवडसिमतीने पाZ ठरवून िनवड केले'या शाळांची

५)

यादी संबंिधत िज'हािधकारी िनधी मागणीसाठी GपZ-6 नुसार अ'पसं+यांक िवकास

िवभागाला िविहत मुदतीत सादर करतील. Vयानंतर Gाjत होणारे GJताव ाहय धरले

जाणार नाहीत.

६)

िज'हािधकारी यांचेकडू न Gाjत यादी नुसार शासनाकडू न संबंिधत आ"थक

वषpत

उपलlध िनधीyया मयpदे त शासनाने िनधpिरत केले'या Gाथ¢यRमाने िनधी उपलlध

कWन दे Oयात येईल. िज'हािधकारी यांyया अKयHतेखालील सिमतेने िशफारस केली

¢हणून कोणVयाही शाळे स अनुदानाचा अिधकार कवा हzक Gाjत होत नसून दरवष1

उपलlध िनधीyया मयpदे त व शासन िनणQयातील सवQ अटी व शत£ची पूतQता करणा-या
पाZ शाळांनाच अनुदान मंजूर करOयात येईल.

७)

शासनाची सवQ Gकारची Gदाने ही धनादे शा दारे न करता NEFT दारे करणे अिनवायQ

अस'यामुळे संबंधीत शाळांyया खाती रzकम जमा करOयाची जबाबदारी िज'हािधकारी
/सदJय सिचव यांची राहील.यासाठी शाळा/किनAठ महािव/ालय/अपंग शाळा यांचे

८)

राAPीयकृत बॅकेत खाते असणे आवtयक आहे .

सदर योजनतगQत िमळाले'या अनुदानातून िनमpण केले'या सुिवधांची तपासणी

संबंिधत िज'हािधकारी / िज'हयाचे िशHणािधकारी / शासनाचे अिधकारी यांचेकडू न
संबंिधत शाळे ला GVयH भेट दे ऊन तपासणी करOयात येईल. तपासणीमKये
अिनयिमतता आढळ'यास संबंिधत संJथा/शाळे िवWKद िज'हा उyचJतरीय िनवड
सिमतीमाफQत यथायोय कारवाई करOयात येईल.

९)

11)

सदर योजनतQगत उभवणा-या तRारीचे िनराकरण करOयासाठी ‘ योजनेyया
कायQपKदतीमKये अ.R. 2)’ येथे नमूद उyचJतरीय िनवड सिमतीस Gािधकृत करOयात

10)

येत आहे .

Jवंय-अथQसहायत शाळा सदर योजनेसाठी पाZ असणार नाहीत.

योजनेyया अंमलबजावणीचा कालबKद कायQRम शासनामाफQत Gितवष1 राiयातील Gमुख
वृपZामKये GिसKद करOयात येईल.

या योजनेसाठी होणारा खचQ मागणी Rमांक झेडई-1, मु+य लेखािशषQ 2235, सामािजक

सुरHा व क'याण, 02 समाज क'याण, 200 इतर कायQRम, राiय योजनांतगQत योजना (01)(21)
अ'पसं+यांक शाळांना पायाभुत सुिवधा पुरिवOया किरता सहायक अनुदान (2235-ए-347) 31
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सहायक अनुदान या लेखा िशषpखाली दशQिवOयात येईल व Vया Vया आ"थक वषpत या िशषpखाली
उपलlध तरतुदीतुन भागिवOयात येईल.

सदर शासन िनणQय महाराAP शासनाyया www.maharashtra.gov.in या संकेतJथळावर

उपलlध करOयात आला असून Vयाचा संकेताक 201510071848369514 असा आहे . हा आदे श
िडजीटल JवाHरीने साHांिकत कWन काढOयात येत आहे .

महाराAPाचे राiयपाल यांyया आदे शानुसार व नावाने.

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 अार )

Gित,

सह सिचव, महाराAP शासन

1) मा.राiयपालांचे सिचव,

2) मा.मु+यमं¦यांचे Gधान सिचव,

3) मा.मंZी / मा.राiयमंZी यांचे खाजगी सिचव,

4) मा.मु+य सिचव, महाराAP शासन,

5) अपर मु+य सिचव/ Gधान सिचव / सिचव सवQ मंZालयीन िवभाग,
6) महालेखापाल 1/2 (लेखा व अनुेयता), मुंबई / नागपूर,
7) महालेखापाल 1/2 (लेखापरीHा) , मुंबई / नागपूर,
8) अिधदान व लेखा अिधकारी, मुंबई,

9) िनवासी लेखा परीHा अिधकारी, मुंबई,

10) सवQ िवभागीय आयुzत,

11) आयुzत, शालेय िशHण

12) आयुzत, सामािजक 8याय,

13) सवQ िज'हािधकारी,

14) सवQ िज'हा पिरषदांचे मु+य कायQकारी अिधकारी,
15) संचालक, सामािजक 8याय

16) सवQ मु+य लेखा व िव अिधकारी, िज'हा पिरषद
17) संचालक, Gाथिमक िशHण

18)संचालक, माKयिमक िशHण

19) िशHण अिधकारी (अ'पसं+याक व Gौढ/िनरंतर िशHण)
20) संचालक, यवसाय GिशHण

21) सवQ िज'हा िनयोजन अिधकारी,

22) सवQ समाजक'याण अिधकारी
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23) सवQ मु+य कायQकारी अिभयंता, सावQजिनक बांधकाम िवभाग,

24) महासंचालक, मािहती व जनसंपकQ महासंचालनालय (GिसKदीसाठी),
25) िनवडनJती (का-६).

शासन िनणQय Rमांकः अिविव-2015/G.R. 80 /15/का.6

1) पूणQ भरलेला अजQ .( GपZ-1)

जोडले'या कागदपZांची सूची

2) शाळे ने GपZ-1 yया अनुषंगाने सादर करावयाचे JवयंसाHांिकत GितापZ (GपZ-2)
3) संJथेyया नदणी GमाणपZाची सVयGत.

4) संJथापन समयलेखे/ पोटिनयम/ PJट डीडची सVयGत.
5) संJथेyया सदJयांची सVयािपत यादी . (GपZ-3)

6) संJथेyया यवJथापन सिमतीyया िव/मान िवtवJत /सदJय यांची नांवे दशQिवणाया धमpदाय

आयुzतांमाफQत Gदान करOयात आले'या अनुसूची-I ची Gत कवा संJथेyया यवJथापन सिमतीyया िवtवJत /

सदJयांyया नांवात बदल झाला अस'यास धमpदाय आयुzतांनी संJथेस Gदान केले'या फेरफार अहवालाची Gत
(अनुसूची-III).

8) मागील चार पैकी तीन वषhचे वा"षक अहवाल/ लेखापिरHण झालेले लेखे (ताळे बंद पZकासह).
9) शाळा सुW करOयासाठी शासनाकडू न िमळाले'या मा8यते yया पZाची Gत.

10) संJथेyया मालकीyया मालमेसंदभpतील पी.आर.काडQ /गांव नमूना R.7/12 चा उतारा इ.yया
सVयGती.

11) दुWJती संदभhतील आ"कटे zट/ लायसJड इंिजनीयर यांनी Gचिलत डी.एस.आर.नुसार तयार केलेले
तपशीलवार अंदाजपZक कवा खरेदी करावयाyया वJतूं संदभpत मागिवले'या दरपZकांyया Gती.

12) शासनमा8य पटसं+येचा गट िशHणािधकारी/िशHण िनिरHक/ उप िशHणािधकारी /यां सहसंचालक,उyच व
तंZ िशHण िवभाग याyयाकडील दाखला. (GपZ-4)

13) शाळे yया इमारतीचे/ दुWJती करावयाyया भागाचे पोJट काडQ आकाराचे रं गीत छायािचZ.

14) या योजनतगQत मागील वष1 अनुदान मंजूर करOयात आले अस'यास ते iया Gयोजनासाठी
मंजूर करOयात आले आहे ते Vयाच Gयोजनासाठी खचQ करOयात आले अस'याबाबतचे गट

िशHण अिधकारी/िशHण िनरीHक/उप िशHणािधकारी/ सहसंचालक,उyच व

तंZ िशHण िवभाग

GितJवाHरीचे िवहीत नमु8यातील उपयोिगता GमाणपZ (GपZ - 5) कवा Vयाची सVयGत.

यांyया
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संJथेyया

संJथेyया

अKयHांचे

गट िशHण अिधकारी/

सिचवांचे

गट िशHण अिधकारी/

िशHण िनिरHक/ उप

िशHण िनिरHक/ उप

सांHािकत केलेले छायािचZ

सांHािकत केलेले छायािचZ

िशHणािधकारी यांनी

िशHणािधकारी यांनी

GपZ - १

महाराAP शासन, अ'पसं+याक िवकास िवभाग

अ'पसं+याक खाजगी शाळा, किनAठ महािव/ालये व अपंग
1)

शाळांमKये पायाभूत सुिवधा

पुरिवOयासाठी अनुदान योजना अजpचा नमूना

अ) शाळे चे पूणQ नांव

:

ब) पZ यवहाराचा पूणQ पा (दूरKवनी आिण ईमेलसह)

:

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

अपंग शाळाचा Licence code :

शाळा चालिवणाया संJथे चे

:

नांव व पूणQ पा (दूरKवनीसह)
i. मु+याKयापका/Gाचायpचे नाव
४)

५)

:

शाळा/किनAठ महािव/ालय /अपंग शाळा /

औ/ोिगक GिशHण संJथा यांचा राAPीय बँकेतील

बँक खाते Rमांक व IFSC कोड

अ)संJथेyया नदणीचा Rमांक व संबंधीत अिधिनयम

:

सहकारी संJथा नदणी कायदा, 1860 अंतगQत

:

वzफ अिधिनयम, 1995 अंतगQत

:

:

सावQजिनक 8यास नदणी अिधिनयम, 1950 अंतगQत :
इतर कोणVयाही काय/ांतगQत

7)

:

ब) िशHण िवभागाyया मा8यतेची तारीख व तपशील

शाळे मKये मंजूर आिण चालू इया/ तुकडया
इयेचे JवWप

इया

:

:

तुकडया

िव/ाथ1 सं+या

मं जूर

८)

अ)

चालू

शाळा / किनAठ महािव/ालय / अपंग शाळा

कोणता अयासRम िशकिवते ?

(एस.एस.सी./सी.बी.एª.ई./आ.य.सी.एª.ई./इतर)

:
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ब)

९)

माKयम

शाळा / किनAठ महािव/ालय / अपंग

: मराठी/उदूQ/ इंजी/हदी/इतर

शाळां /

औ/ोिगक GिशHण संJथामधील िशHक/िशिHकांची
िवषयिनहाय व अहQ तािनहाय सं+या

१०) शाळा / किनAठ महािव/ालय / अपंग शाळां/

औ/ोिगक GिशHण संJथामधील सोयी सुिवधा
अ)

:

शाळा / किनAठ महािव/ालय /अपंग शाळा/ औ/ोिगक GिशHण संJथा

:

संJथेyया मालकीyया इमारतीमKये

चालिवली जाते की भाडयाyया इमारतीमKये ?

ब)

कागदपZासह तपशील /ावा.

i) आवtयक बांधकाम (Gयोजन व आवtयक HेZफळ )
1१)

शाळा /किनAठ महािव/ालय / अपंग शाळे मKये/ औ/ोिगक GिशHण संJथामधील उपलlध

Jवyछतागृहांची मािहती :

Jवyछतागृह

सं+या

मिहला

HेZफळ

पुWष

१2) शाळा / किनAठ महािव/ालय / अपंग शाळामधील/

औ/ोिगक GिशHण संJथामधील िपOयाyया पाOयाyया सुिवधांचा तपशील :

13) मागणीyया रकमेचा तपशील
अ.

िनमpण करावयाyया सुिवधा

सं+या

1

2

3

R.
1

शाळा / किनAठ महािव/ालये
/ अपं ग शाळे yया/ औ/ोिगक
GिशHण संJथामधील
इमारतीची दुWJती/
नूतनीकरण

अ) शाळा खो'यांची
डागडु जी/दुWJती
ब) छत दुWJती

क) शाळा खो'या मKये फरशी
बसिवणे

दुWJतीची/बांधकामांची/

खरेदीची कमत Gित नग
4

आवtयक

शेरा

5

६

रzकम Wपये
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2

िपOयाyया पाOयाची सुिवधा

3

ंथालयासाठी

(कूलर/िफ'टर सह)

अ) शैHिणक सािहVय/ िक«स
खरेदी

ब) बुक बँक/ Rिमक पुJतके
खरेदी

क) इतर पुJतके खरेदी

4

Gयोग शाळा उभारणे/

अ/यावत करणे

(सिवJतर तपिशल /ावा)

5

संगणक कH

अ) संगणक सं+या
ब) GटसQ

क) सॉफटवेअसQ

ड) इतर सािहVय

6

Jवyछतागृहे

अ)Jवyछता गृहांची दुWJती

ब) नवीन Jवyछतागृहे बांधणे

7

िव/ाgयhसाठीचे फ"नचर

अ) बचेस/डे Jक/टे बल नवीन

खरेदी

8

इन हटQ रची सुिवधा िनमpण

करणे

(मुंबई शहर व उपनगरे वगळू न)

9

झेरॉzस

10

मशीन

(माKयिमक

शाळा व महािव/ालयांसाठी)

अKयापनाची साधने (Teaching
Material)

एल.सी.डी.

Gोजेzटर,

अKयापनासाठी

11

12

लागणारे

िविवध सॉटवेअर, इVयादी

ई-लन1ग

सुिवधा

िनमpण

करणे/ लॅवेज लॅब (हायJकूल

व किनAठ महािव/ालये)

संगणक हाडQ वेअर/ सॉटवेअर
एकूण

14 ) मागणी केलेली एकूण रzकम W.
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15 ) या योजनतगQत पूव1 अनुदान घे तले आहे काय ? तपशील /ावा
अ.R.

आ"थक वषQ

रzकम

16 योजनतगQत लाभ िमळाले'या

Gयोजन

Gयोजनासाठीच िनधीचा वापर केला अस'याबलचे

GमाणपZ आिण उपयोिगता GमाणपZ जोडले आहे काय ?

होय / नाही

मी/ आ¢ही ी./ीमती ...................................व ी./ीमती ....................... असे

Gमािणत

करतो

की,आमyया

....................................संJथे दारा

संचिलत

..................................... या शाळा / किनAठ महािव/ालय / अपंग शाळां/ औ/ोिगक GिशHण

संJथासाठी अनुदान मागणी संदभpत उपरोzत िदले'या सवQ मािहतीची पडताळणी केली असून सवQ
मािहती सVय व बरोबर आहे .

सही -

नांव हु ा

-

मु+याKयापक/GाचायQ

िशzका -

सिचव

अKयH

शासन िनणQय Rमांकः अिविव-2015/G.R. 80 /15/का.6

(अ'पसं+याक खाजगी शाळा / किनAठ महािव/ालय, औ/ोिगक GिशHण संJथा,अपंग शाळे मKये
पायाभूत सुिवधा पुरिवOयासाठी अनुदान योजना )
GितापZाचा नमुना
GपZ - २

मी/ आ¢ही ी./ीमती ...................................व ी./ीमती ....................... असे Gमािणत

करतो की, आमyया

......................................संJथे दारा संचिलत ................................... या शाळे साठी

अ'पसं+याक बहु ल खाजगी शाळांना / किनAठ महािव/ालय / अपंग शाळांना/ औ/ोिगक GिशHण संJथाना पायाभूत

सोयी-सुिवधा उपलlध कWन दे Oयाबाबतyया महाराAP शासन, अ'पसं+याक िवकास िवभागाyया योजनतगQत िविहत
नमु8यातील अजQ आवtयक Vया सवQ कागदपZांसह सादर केला आहे . अनुदान मागणी संदभpत अजpमKये िदले'या सवQ

मािहतीची मी / आ¢ही पडताळणी केली असून सवQ मािहती सVय व बरोबर आहे . मी / आ¢ही Gपादन करतो की, आमyया

शैHिणक संJथे दारा संचिलत शाळे मKये / किनAठ महािव/ालयामKये/ औ/ोिगक GिशHण संJथामKये 70 % व अपंग
शाळे मKये 50% पेHा जाJत िव/ाथ1 अ'पसं+याक समाजाचे आहे त. अजpमKये अनुदान मागणी केले'या पायाभूत सोयीसुिवधा आमyया शाळे साठी / किनAठ महािव/ालय / औ/ोिगक GिशHण संJथा/अपंग शाळे साठी आवtयक असून या

योजनतगQत िनधी उपलlध झा'यास सदर िनधी अजpमKये GJतािवत केले'या पायाभूत सोयी-सुिवधांसाठी योयिरVया
वापरला जाईल. मी / आ¢ही

असेही Gपादन करतो की, या िनधीचा गैरवापर झा'यास अथवा अजpमधील मािहती

असVय आढळू न आ'यास आमyया िवWKद / संJथेिवWKद भा.दं .सं. कलम १९३(२) अ8वये कायदे शीर / दं डाVमक
कायQवाही केली जाऊ शकते तसेच संJथे चा अजQ रबातल ठW शकतो आिण मंजूर अनुदान याजासह शासनास परत

केले जाईल याची आ¢हांस जाणीव आहे .

मी / आ¢ही या दारे हमी दे तो की आमyया संJथेस मंजूर झाले'या अनुदानाचे उपयोिगता GमाणपZ (GपZ -

5 नुसार) खरेदीyया पावVयांyया सVयGतीसह संJथा अनुदान मंजूरीyया तारखेपासून 90 िदवसांyया आंत शासनास
सादर करेन.

सही नांव हु ा

-

िशzका -

मु+याKयापक/ GाचायQ

सिचव

अKयH
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(अ'पसं+याक खाजगी शाळा / किनAठ महािव/ालय , अपंग शाळां, औ/ोिगक GिशHण संJथा

मKये पायाभूत सुिवधा पुरिवOयासाठी अनुदान योजना)

GपZ - ३

संJथेyया सदJयांची यादी (अनुसूची १/३ अनुसार )
अ.R.

सदJयाचे पूणQ नाव
(आडनांव Gथम)

आधार Rमांक

पूणQ पा

दूरKवनी Rमांक

सही नांव हु ा

-

िशzका -

मु+याKयापक/ GाचायQ

सिचव

अKयH

हु ा
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GपZ -४

Gमािणत

करOयात

येते

इया िनहाय िव/ाथ1 सं+या

की,

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

या

संJथे दारा

संचिलत................................................................ या शाळा / किनAठ महािव/ालय / अपंग शाळांस/
औ/ोिगक GिशHण संJथामKये वषQ .................. साठी खालील तzVयात नमूद केलेली िव/ाgयhची पटसं+या मंजूर

करOयात आली आहे . असे ही Gमािणत करOयात येते की, संJथेने अजpमKये केलेली मागणी वाजवी असून संJथेस
आ"थक मदत मंजूर करOयास िशफारस आहे .
अ.

R.

इया

िव/ाथ1 सं+या
मुले

मुली

अ'पसं+याक
मुJलम

बौKद

ि®tचन

जैन

सवQ -

शीख

पारसी

टzके
वारी

एकूण

धा"मक अ'पसं+याक िव/ाgयhची सं+या

:-

एकूण िव/ाथ1 सं+या

:-

सवQसाधारण Gवगpतील िव/ाgयhची सं+या

:-

अ'पसं+याक िव/ाgयpची टzकेवारी

:सही नांव हु ा

- गट िशHणअिधकारी/ िशHण िनिरHक/

उप िशHणािधकारी/समाजक'याण अिधकारी/सह संचालक,उyच व तंZ
िशHण .

िशzका - ................

िज'हा - ...............

साधारण

एकूण
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GपZ -५

मी/आ¢ही

उपयोिगता GमाणपZ

ी

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

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

असे

Gमािणत

करतो

की,

महाराAP

आिण

शासन,

अ'पसं+याक िवकास िवभाग, मंZालय, मुंबई माफQत अ'पसं+याक खाजगी शाळा / किनAठ महािव/ालय / औ/ोिगक
GिशHण

संJथा/अपंग

शाळे मKये

पायाभूत

सुिवधा

पुरिवOयासाठी

आमyया......................................................................................................या

अनुदान

योजनतगQत

संJथेyया

........................................................................ या शाळे स /किनAठ महािव/ालयास / अपंग शाळे स वषQ 20 20 मKये मंजूर झाले'या W............................ (अHरी Wपये.......................................................) एवढया
अनुदानाचा उपयोग आ¢ही खालील Gयोजनांसाठी केला आहे आिण सदर अनुदान iया बाब¡साठी मंजूर करOयात आले
होते Vयाच Gयोजनांसाठी खचQ करOयात आले आहे .
अनु.R.
1

तपशील

खचQ (W.)

2
3
4
5
एकूण W.
आ¢ही असेही Gमािणत करतो की, सदर खचQ िविहत पKदतीचा अवलंब कWनच करOयात आला आहे .
GितJवाHरी

सही -

नांव -

मु+याKयापक/GाचायQ

सही -

सिचव

नांव-

अKयH
गटिशHणिधकारी/िशHणिनिरHक/उपिशHणािधकारी/

िज'हा समाज क'याण अिधकारी वगQ -1 /सह

पालक िशHण संघटना यांचे अKयH
िशzका -

संचालक,उyच व तंZ िशHण

िशzका -

शासन िनणQय, अ'पसं+याक िवकास िवभाग, R.अिविव-2015/G.R.

/15/का-6, िद. , 2015 सोबतचे सहपZ
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GपZ-6

अनुRमांक :

( अ'पसं+यांक िवकास िवभागास सादर करतेवेळी िज'हािधकारी कायpलयाने भरावयाचे )

संJथेचे नाव व संपूणQ पा (दूरKवनी / ¯मणKवनीसह) : -------------------------------------------------------------------------------

शाळे चे नाव व संपूणQ पा (दूरKवनी / ¯मणKवनीसह) : -------------------------------------------------------------------------------

अ.R.
1.
2.
3.
4.

तपशील

आहे / नाही कवा तपशील

GपZ - 1.GितापZ (JवंयसाHांिकत)
GपZ - 2 सदJयांची यादी

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

GपZ - 3 पटसं+येचा दाखला ( 70% अ'पसं+याक िव/ाथ1

अस'याबाबत) (पटसं+या , GVयH उपJथत िव/"थसं+या व टzकेवारी
5.
6.

नमूद करावी)

GपZ- 4 आगाऊ पावती
PJट डीडची सVयGत

1)धमpदाय आयुzतांकडू न Gाjत अनुसूची - 1 कवा
2)फेरफार अहवालाची Gत (अनुसूची- (3) )
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

नदणी GमाणपZाची सVयGत(नदणी R. व वषQ नमूद करावे )

शाळे ला शासनाने Gदान केले'या मा8यते ची Gत (तपशील नमूद करावा)
(अनुदािनत/िवना अनुदािनत/कायम िवना अनुदािनत)

पी.आर. काडQ /गाव नमुना 7/12 भाडे पावती

वा"षक लेखे अहवाल (लगतyया मागील चार पैकी 3 वषpचे,वषQ नमूद

करावे)

दरपZकाची Gत

अंदाजपZक (बांधकामा किरता मागणी केलेली अस'यास)
इमारतीचे छायािचZ

मागणीची एकूण रzकम व सुिवधांचे JवWप

यापूव1 िदलेला िनधी कोणकोणVया सुिवधांसाठी दे Oयात आलेला आहे

वषQ

िनधी

Gयोजन

यापूव1 िनधी िदला अस'यास Vयाची उपयोिगता GमाणपZे सादर केली

वषQ

उपयोिगता

GमाणपZ

वषQिनहाय तपिशल
16.

आहे त का ? ( वषQिनहाय तपशील नमूद करावा )
17.
18.

सिमतीची िशफारस मा8य/ अमा8य

शासनातफ अंितमत: अनुदानास पाZ/अपाZ

Gाjत/अGाjत

