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प्रस्तािना :- 
 

1.1 राज्यातील खाजगी प्राथवमक ि माध्यवमक शाळाांच्या अनुदान सूत्रामध्ये कालपरत्ि ेखालील 
प्रमाणे िळेोिळेी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. 
१.2  शासन वनणणय, वदनाांक 28 एवप्रल, 1989 अन्िये राज्यातील खाजगी व्यिस्थापनातफे 
चालविण्यात येणा-या शाळाांना चौथ्या ििी 25 टक्के, पाचव्या ििी 50 टक्के, सहाव्या ििी 75 टक्के 
ि सातव्या ििी 100 टक्के प्रमाणे ितेन अनुदान देण्यात येत होते.  
1.3  शासन वनणणय वदनाांक 11 ऑक्टोबर, 2000 अन्िये शाळाांना वदल्या जाणा-या ितेन अनुदानाच्या 
सूत्रात बदल करण्यात आला. त्यानुसार शाळा सुरु झाल्याच्या पाचव्या ििी 20 टक्के, सहाव्या ििी 
40 टक्के सातव्या ििी 60 टक्के, आठव्या ििी 80 टक्के ि निव्या ििी 100 टक्के असे ितेन अनुदान 
सुत्र ि मुल्याांकनाचे वनकि ठरविण्यात  आले आहे. 
1.4  शासन वनणणय  वदनाांक 17 फेब्रिुारी, 2004  नुसार मूल्याांकनाच्या वनकिामध्ये सुधारणा करण्यात 
आली.  
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1.5  वदनाांक 24 नोव्हेंबर, 2001 च्या मांवत्रमांडळ बैठकीमध्ये राज्यात निीन शाळाांना परिानगी देताांना 
"कायम विनाअनुदान" तत्िािर परिानगी देण्याचा वनणणय घेण्यात आला होता. त्यानुसार राज्यामध्ये 
(इांग्रजी माध्यम िगळता)  सुमारे 2000  प्राथवमक ि 2000 माध्यवमक शाळाांना कायम विनाअनुदान 
तत्िािर परिानगी देण्यात आली. म्हणजेच या प्रत्येक शाळेकडून ते कें व्हाही अनुदान मागणार नाहीत 
या आशयाचे हमीपत्र वलहून घेऊनच परिानगी देण्यात आली होती. तरी सुध्दा सदर शाळाांना अनुदान 
लागू करण्याची मागणी सिण सांबांवधत घटकाांकडून िारांिार शासनाकडे करण्यात येत होती.  त्यामुळे 
कायम  विनाअनुदान  तत्िािर परिानगी  वदेलेल्या प्राथवमक ि माध्यवमक शाळाांच्या (इांग्रजी 
माध्यमाच्या शाळा िगळून) परिानगी आदेशातील "कायम"  शब्द िगळण्याचा वनणणय  वदनाांक 20 
जूलै, 2009 च्या शासन वनणणयान्िये  घेण्यात आला.  या वनणणयानुसार सुधारीत मुल्याांकन वनकि 
आवण अनुदान सूत्र वनवित करण्यासाठी  सवचि, शालये वशक्षण याांचे अध्यक्षतेखाली सवचि सवमतीची 
वनयुक्त करण्यात आली होती. या सवमतीने प्रस्तावित केलेले वनकि सुधारीत करुन आिश्यक प्रस्ताि 
मांत्रीमांडळापुढे सादर करण्यात आला होता. 
1.6  त्यानुसार शासन वनणणय, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग,  वद.१५ नोव्हेंबर, २०११ अन्िय े
मूल्याांकनाचे वनकि ि अनुदान सूत्र विवहत करण्यात आले आहे. या वनकिाांमध्ये वदनाांक 16 जुलै, 
2013 च्या शासन वनणणयान्िये पुन्हा काही सुधारणा करण्यात आल्या. 
1.7  राज्यात "कायम" शब्द िगळल्यानांतर झालेल्या विनाअनुदावनत तसेच मूलत: विनाअनुदावनत 
पात्र शाळा आहेत. त्याांना अजून अनुदान सुरु झालेले नाही. या शाळाांना अनुदान सुरु कराियाचे आहे. 
सध्याची राज्याची आर्थथक स्स्थती, आर्थथक सांसाधने, राज्याच्या गरजा ि त्याांचा प्राधान्यक्रम विचारात 
घेऊन, शासन वनणणय, वदनाांक 15 नोव्हेंबर, 2011 मधील 11 (अ) येथील  तरतुदीनुसार अनुदान 
सुत्रामध्ये सुधारणा करणे अगत्याचे आहे. सदर शाळाांना  अनुदान देण्यासाठी सुधारीत अनुदान  
योजना लागू करण्याची बाब शासनाच्या  विचाराधीन होती. 
1.8 त्यानुसार मांत्रीमांडळाच्या वदनाांक 14 जून, 2016 रोजीच्या बैठकीमध्ये  मुल्याांकनाच्या 
वनकिानुसार अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळा ि तुकडयाांमधील वशक्षक ि वशक्षकेत्तर कमणचा-याांना 
20 टक्के प्रमाणे अनुदान देण्यास  तत्ित: मान्यता देण्यात आली होती. त्यानांतर मांत्रीमांडळाच्या 
वदनाांक 30 ऑगस्ट, 2016 रोजीच्या बैठकीमध्ये अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळा ि तुकडयाांमधील 
वशक्षक ि     वशक्षकेत्तर कमणचा-याांना पुढील आदेशापयणत सरसकट 20 टक्के प्रमाणे अनुदान देण्यास 
काही अटी ि शतींच्या अवधन राहून मान्यता देण्यात आली आहे.  
शासन वनणणय :-   
2.1 विनाअनुदान ि कायम विनाअनुदान तत्िािर परिानगी वदलेल्या  ि मूल्याांकनात पात्र म्हणनू 
घोवित करण्यात आलेल्या तथावप, अद्याप प्रत्यक्ष अनुदान सुरु न झालेल्या मान्यताप्राप्त खाजगी 
प्राथवमक ि  माध्यवमक शाळाांना द्याियाच्या अनुदान सूत्रामध्ये सुधारणा करुन, शासनाच्या पुढील 
आदेशापयंत, सरसकट 20 टक्के प्रमाणे अनुदान सतू्र विवहत करण्यात येत आहे.  
2.2 त्यानुसार, वदनाांक 14 जून, 2016 पूिी िळेोिळेी वनगणवमत करण्यात आलेल्या 
शासन वनणणयाांद्वारे अनुदानास पात्र घोवित करण्यात आलेल्या 1628 शाळा ि 2452 तुकडयाांमधील 
वशक्षक ि वशक्षकेतराांना खालील अटी ि शतींच्या अधीन राहुन सरसकट 20 टक्के अनुदान मांजूर 
करण्यात येत आहे.  
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अटी ि शती :- 
1) शासन वनणणय, वदनाांक 15 नोव्हेंबर, 2011 मधील तरतुदीनुसार शासनाने  िळेोिळेी  वदनाांक 14 
जून, 2016 पयंत  वनगणवमत केलेल्या शासन वनणणयाांद्वारे, ज्या शाळा ि तुकडयाांना  20 टक्के, 40 
टक्के, 60 टक्के, 80 टक्के ि 100 टक्के अनुदानाचा टप्पा मांजूर करण्यात आलेला आहे तथावप, 
त्याांना प्रत्यक्ष अनुदान सुरु झालेले नाही, अशा सिण शाळा ि तुकडयाांना शासनाच्या पुढील 
आदेशापयंत सरसकट 20 टक्के प्रमाणे अनुदान अनुज्ञये राहील.  
2) सदर अनुदान  सन 2015-16 च्या सांचमान्यतेनुसार  मांजूर असलेल्या वशक्षक ि वशक्षकेत्तर 
पदाांनाच अनुज्ञये राहील.  
3)  सदर अनुदान हे या शासन वनणणयातील अटी ि शतींची पूतणता केल्याच्या वदनाांकापासून अनुज्ञये 
राहील ि ते भतूलक्षी प्रभािाने अनुज्ञये राहणार नाही. 
4) ज्या शाळाांमधील विद्याथी, वशक्षक ि वशक्षकेत्तर कमणचारी याांची उपस्स्थती बायोमेरीक प्रणाली द्वारे 
नोंदविण्यात येत आहे, अशाच शाळाांना अनुदान अनुज्ञये राहील.  
5) ज्या शाळाांमध्ये शेिटच्या िगातील विद्याथी पटसांख्या 30 पेक्षा कमी असेल तसेच डोंगराळ ि दुगणम 
भागातील शाळाांमध्ये शेिटच्या िगातील विद्याथी पटसांख्या 20 पेक्षा कमी असेल अशा शाळाांना 
अनुदान अनुज्ञये राहणार नाही. या शाळा अनुदान पात्रतेच्या वनकिाांमध्ये बसत नसल्यामुळे अशा 
शाळा स्ियां-अथणसहास्ययत शाळा समजण्यात येतील.  
6) शासन वनणणय, वदनाांक 15 नोव्हेंबर, 2011 मधील वनकिाांप्रमाणे शाळा जरी अनुदानास पात्र ठरत 
असली तरी वशक्षक ि वशक्षकेत्तर कमणचा-याांच्या पद भरती सांदभात "आरक्षण धोरणाचे" पालन केलेले 
नसेल अशा शाळाांना अनुदान अनुज्ञये राहणार नाही ि अशा शाळा हया स्ियां-अथणसहास्ययत शाळा 
समजण्यात येतील. 
7) शाळेमधील सिण वशक्षकाांच्या आधारकाडणसह ियैस्क्तक मान्यतेचे आदेश "सरल" प्रणालीत 
भरल्यावशिाय कोणतेही अनुदान अनुज्ञये राहणार नाही.  
8) सिण वशक्षक ि वशक्षकेत्तर कमणचा-याांना "राष्ट्रीय वनिृत्तीितेन योजनेत" समाविष्ट्ट होणे बांधनकारक 
राहील. त्यावशिाय सांबांवधताांना अनुदान अनुज्ञये राहणार नाही.  
9)  सदरहू शाळाांमधील सध्या वरक्त असलेल्या ि भविष्ट्यात वरक्त होणाऱ्या पदाांिरील  वशक्षक भरती 
सेिाप्रिशे विियक प्रचवलत वनयमानुसार करणे बांधनकारक राहील. 
10) शासनाद्वारे िळेोिळेी घेण्यात आलेल्या वनणणयाांमधील तरतुदीनुसार ज्या शाळाांमध्ये विद्याथी 
पटसांख्या वकमान वनकिापेक्षा कमी असेल अशा शाळा बांद करण्यात याव्यात ि त्या शाळाांमधील 
विद्याथ्यांचे समायोजन नवजकच्या शाळेत करण्यात याि.े विद्याथी समायोवजत केल्यामुळे अशा 
शाळाांना अनुदान अनुज्ञये राहणार नाही. 
11) सिण शाळाांच ेवजल्हा शैक्षवणक प्रणालीिरील ( य-ुडायस ) क्रमाांक आवण शाळेत वशकत असलेल्या 
विद्याथ्यांचे "आधारकाडण" असणे आिश्यक आहे. आधार क्रमाांकाच्या आधारे विद्याथी सांख्या ग्राहय 
धरण्यात येईल.   
3. शैक्षवणक गुणित्ता :- प्राथवमक ि उच्च प्राथवमक शाळेच्या सांदभात सिण  िगण प्रगत असािते. तसेच 
माध्यवमक शाळेच्या सांदभात इयत्ता 9 िी ि 10 िी च्या िगांचा वनकाल 100 टक्के असािा. शाळेतील 
कोणत्याही िगासाठी िरील वनकि प्राप्त करण्यात कोणतीही शाळा सलग तीन ििे अपयशी ठरल्यास 
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शाळेची मान्यता काढून शाळा बांद करण्यात यािी ि शाळेतील विद्याथ्यांना नजीकच्या शाळेमध्ये 
समायोवजत करण्यात याि.े  
4. क्षेवत्रय कायालयाची जबाबदारी :-  
4.1 प्रत्यक्ष अनुदान वितरीत करण्यापूिी "सरल" प्रणालीनुसार सिण मावहतीची सत्यता पडताळणीची 
सांयुस्क्तक जबाबदारी सांबांवधत वशक्षणावधकारी ि विभागीय वशक्षण उपसांचालक याांची राहील. 
4.2 या शासन वनणणयाद्वारे अनुदान द्याियाच्या शाळाांना क्षवेत्रय अवधका-याांच्या स्तरािर यापूिीच्या 
काळात वनयमबाहय ितेन अनुदान वदल्याचे लक्षात आल्यास अशा शाळाांना अनुदान देण्यात येऊ नये 
ि अशा अवनयवमततेसांदभात सांबांवधत अवधका-याांविरुध्द वशस्तभांगविियक विभागीय चौकशीची 
कारिाई सुरु करण्यात यािी. याबाबतची जबाबदारी आयुक्त (वशक्षण) याांच्यािर सोपविण्यात येत 
आहे.  
4.3 या शाळाांमध्ये वशक्षक ि वशक्षकेत्तर पदे सन 2015-16 च्या सांचमान्यतेनुसार वरक्त असल्यास 
शासकीय ि खाजगी अनुदावनत शाळाांमध्ये अवतवरक्त ठरलेल्या वशक्षक ि वशक्षकेतर कमणचा-याांना 
समायोजनाने सामािून घेणे बांधनकारक राहील. 
5. शासनाचा स्िचे्छावधकार :-  अनुदानासाठी शाळा पात्र झाली म्हणज ेत्या शाळेस अनुदानाचा हक्क 
प्राप्त होत नाही. सांबांवधत शाळाांना अनुदान लागू करणे हा शासनाचा "स्िचे्छावधकार" असून वनधीच्या 
उपलब्धतेनुसार शासन वनकिपात्र शाळाांना अनुदान लागू करील. सदर अनुदान हे भतूलक्षी प्रभािाने 
लागू केले जाणार नाही. तसेच, शाळाांना विना अनुदान तत्िािर कोणत्याही शैक्षवणक ििात मान्यता 
वदलेली असली तरी, राज्याची आर्थथक स्स्थती, िळेोिळेी उपलब्ध होणारी आर्थथक सांसाधने, 
राज्याच्या गरजा ि त्याांचा प्राधान्यक्रम विचारात घेऊन, शासन अनुदानाच्या सतू्रात बदल करील ि 
ज्या शाळाांना अनुदान सुरू करण्यात आलेले नाही, त्या शाळाांना जेव्हा अनुदान सुरू कराियाचे असेल 
त्यािळेचे अनुदान सूत्र त्याांना लागू राहील. 
6. हा शासन वनणणय वित्त विभागाच्या अनौपचावरक सांदभण क्रमाांक 2016/474/व्यय-5, वदनाांक  
14 सप्टेंबर, 2016 नुसार  वनगणवमत करण्यात येत आहे. 
7. सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत स्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांगणक सांकेताांक क्रमाांक 201609191404547121 असा 
आहे. हा  शासन वनणणय  वडजीटल स्िाक्षरीने साांक्षावकत करुन काढण्यात येत आहे.  
  महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांचे आदेशानुसार ि नािाने, 
 
 
 

( रा.ग.गुांजाळ ) 
      उपसवचि,महाराष्ट्र शासन. 

प्रवत,  
 १) मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सवचि,मांत्रालय, मुांबई, 
  २) मा.मांत्री, शालेय वशक्षण याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई, 

3) मा.मांत्री, वित्त व़ वनयोजन याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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  4) मा.मुख्य सवचि याांचे सहसवचि,मांत्रालय, मुांबई, 
 5) मा.प्रधान सवचि (शा.वश.ि क्री.) याांचे विशेि कायण अवधकारी, 

6) आयुक्त (वशक्षण),महाराष्ट्र राज्य, पुणे,  
7) वशक्षण सांचालक (माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक)महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
8) वशक्षण सांचालक (प्राथवमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
9) सिण विभागीय वशक्षण उपसांचालक,  
10) सिण वशक्षणावधकारी (प्राथवमक/माध्यवमक) सिण वजल्हा पवरिदा, 
11) वशक्षण वनरीक्षक (पविम/उत्तर/दवक्षण) बृहन्मुांबई,  
12) वित्त विभाग कायासन-व्यय-5/वनयोजन विभाग कायासन-1471, 
13) सिण सहसवचि/उपसवचि/अिर सवचि/कक्ष अवधकारी शा.शा.वि. 
       वशक्षण ि क्रीडा विभाग, 
१4) वनिडनस्ती (एसएम-४).   
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