
मान्यताप्राप्त विना अनुदानीत खाजगी प्राथवमक 
शाळेतील िगग अनुदानास पात्र ठरविणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
शालये वशक्षण ि क्रीडा विभाग 

शासन वनणगय क्रमाांकः प्राशाअ-१२१३/(३६३/२०१३)/प्रावश-३, 
मांत्रालय, विस्तार भिन, मुांबई ४०० ०३२. 

वदनाांक : 21 ऑक्टोबर, २०१३. 
िाचा -  

(१) शासन वनणगय, शालेय वशक्षण विभाग, क्रमाांक : व्हीएलएस-१०००/२४५५/प्रावश-१,  
वदनाांक ८ नोव्हेंबर, २०००, 

(२) शासन वनणगय, शालेय वशक्षण विभाग, क्रमाांक : व्हीएलएस-१००३/८६९/प्रावश-३,  
वदनाांक १९ नोव्हेंबर, २०००, 

(३) शासन वनणगय, शालेय वशक्षण विभाग, क्रमाांक : व्हीएलएस-१००३/८६९/प्रावश-३,  
वदनाांक १६ ऑगस्ट, २००४, 

(४) शासन वनणगय, शालेय वशक्षण विभाग, क्रमाांक : व्हीएलएस-१००४/१०८/२००४ / प्रावश-३,  
वदनाांक १९ एवप्रल, २००४, 

(५) शासनपत्र क्रमाांक प्राशाअ-१२०५/६४/०५/प्रावश-३, वदनाांक २५ एवप्रल, २००५, 
(६) शासन वनणगय, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्रमाांक: माशाअ २००९/(५९९/०९)/ मावश-१, 

वदनाांक २० जुलै, २००९, 
(७) शासन वनणगय, शालेय वशक्षण विभाग, क्रमाांक : माशाअ-२००९/५९९/०९/ मावश-१,  

वदनाांक १५ नोहेंबर, २०११, 
(८) वशक्षण सांचालक (प्राथवमक) म.रा. पणेु याांच े पत्र क्रमाांक : खाप्राशा/काविअ/ अनुदान/१३/ड-

५११/३०१४,  वदनाांक २७ जून, २०१३, 
(९) वशक्षण सांचालक (प्राथवमक) म.रा. पणेु याांचे पत्र क्रमाांक : खाप्राशा/विअ/ अनुदान/ १३/ड-५११/३०१६,  

वदनाांक २७ जून, २०१३, 
(१०) वशक्षण सांचालक (प्राथवमक) म.रा. पणेु याांच े पत्र क्रमाांक : खाप्राशा/काविअ/ अनुदान/१३/ड-

५११/३३८४,  वदनाांक ११ जूलै, २०१३, 
(११) वशक्षण सांचालक (प्राथवमक) म.रा. पणेु याांचे पत्र क्रमाांक : खाप्राशा/विअ/  अनुदान/१३/ड-५११/३३८५, 

वदनाांक ११ जूलै, २०१३, 
(१२) वशक्षण सांचालक (प्राथवमक) म.रा. पणेु याांच ेपत्र क्रमाांक : खाप्राशा/विअ/ अनुदान/१३/ड-५११/४३१७, 

वदनाांक २७ जून, २०१३, 
(१३) वशक्षण सांचालक (प्राथवमक) म.रा. पणेु याांचे पत्र क्रमाांक : खाप्राशा/विअ/ अनुदान/१३/ड-५११/४३१८,  

वदनाांक २७ जून, २०१३, 
प्रस्तािना - 

शासन वनणगय शालेय वशक्षण विभाग, क्रमाांक : व्हीएलएस-१०००/२४५५/ प्रावश-१, वदनाांक ८ 
नोव्हेंबर, २००० अन्िये मान्यताप्राप्त खाजगी शाळाांना अनुदान देण्याची कायगपध्दती वनवित केली आहे. 
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तसेच, शासन वनणगय वदनाांक १५ नोव्हेंबर, २०११ अन्िये मुलयाांकनाचे विवहत वनकष वनवित केल ेआहेत. 
राज्यात कायम विना अनुदान तत्िािर सुरु असलेलया शाळाांचे शासन वनणगय वदनाांक २० जुल,ै २००९ 
अन्िये कायम शब्द िगळून या शाळाांना सन २०१२-१३ पासून अनुदानािर आणण्याचा शासनाने वनणगय 
घेतला आहे. त्यानुसार वशक्षण सांचालक (प्राथवमक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे याांनी मुलयाांनाच्या सुत्रानुसार 
विवहत अटी ि वनकषाांची पतुगता करणाऱ्या ि अनुदानास पात्र ठरत असणाऱ्या िगांचा शाळाांवनहाय प्रस्ताि 
शासनास सादर केला आहे. त्यानुसार प्रस्तावित शाळेतील िगग अनुदानास पात्र ठरविण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन वनणगय -  

शासन वनणगय वदनाांक ८ नोव्हेंबर, २००० अन्िये मान्यताप्राप्त खाजगी शाळाांना अनुदानास पात्रा 
ठरविण्याची कायगपध्दती तसेच, शासन वनणगय शालेय वशक्षण विभाग, क्रमाांक : माशाअ-२००९/५९९/०९/ 
मावश-१, वदनाांक १५ नोहेंबर, २०११ अन्िये मुलयाांकनाचे विवहत वनकषाांची पुतगता करणाऱ्या सोबत 
जोडलेलया प्रपत्र-अ  (विना अनुदान तत्िािर मान्यता वदलेलया खाजगी प्राथवमक शाळा) मध्ये नमूद 
केलेलया  १५६ िगांसाठी १९८ वशक्षक आवण प्रपत्र-ब (कायम विना अनुदान तत्िािर मान्यता वदलेलया 
खाजगी प्राथवमक शाळा) मध्ये नमूद केलेलया ३51 िगांसाठी ३90 वशक्षक असे एकूण शाळेतील 50७ 
विनाअनुदानीत िगग ि त्यामधील ५8८ वशक्षक पदाांना खालील अटींच्या अवधन राहून अनुदानास पात्र 
म्हणनू घोवषत करण्यात यते आहे. तसेच, प्रपत्र-क (विना अनुदान ि कायम विना अनुदानतत्िािर मान्यता 
वदलेलया खाजगी प्राथवमक शाळा) मध्ये त्रटुी असलेलया शाळाांची यादी नमूद केली आहे.  

(1) िरील प्रपत्र-अ आवण प्रपत्र-ब मध्ये नमूद केलेलया शाळा/िगग/तुकडया शासन वनयमातील सिग 
वनकष ि अटींची पुतगता करणे आिश्यक आहे. 

(2) अनुदानाचे आदेशाची अांमलबजािणी करण्यापूिी सांबांवधत शाळाांमध्ये विवहत प्रमाणानुसार 
मागासिगीयाांची आरवक्षत पदे भरणे अवनिायग राहील.विवहत प्रमाणात ि विवहत प्रिगाची आरवक्षत 
मागासिगीय पदे भरलेली नसलयास अशी शाळा/िगग अनुदानास पात्र ठरणार नाही. 

(3) सदर आदेशान्िये शाळा/िगग अनुदानास पात्र म्हणनू घोवषत करण्यात आले असले तरी, त्यास 
अनुदानाचा हक्क प्राप्त होत नाही. सांबांवधत शाळा/िगग/तुकडयाांना अनुदान लागू करणे हा 
शासनाचा स्िचे्छावधकार असून तो वनधीच्या उपलब्धेनुसार अनुदान अदा केले जाईल. सदर 
अनुदान हे भतूलक्षी प्रभािाने लागू होणार नाही ककिा वनधी उपलब्ध होईपयंतचा फरक अनुज्ञये 
असणार नाही. 

(4) प्रत्येक िगात RTE अनुसार वकमान विद्याथीपट सांख्या कायम ठेिणे अवनिायग राहील. विद्याथी 
नसलयास सदर िगग अनुदानास पात्र ठरणार नाही. 

(5) सदर आदेश सिग सांबांवधत वशक्षणावधकाऱ्याांनी त्याांच्या अखत्यारीतील सिग सांबांवधत शाळाांना १५ 
वदिसात कळिािते. 
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२. सदर शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201310211446134221 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांचे आदेशानुसार ि नािाने, 

( आ. भ. जगताप ) 
कायासन अवधकारी, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत, 
(१) वशक्षण सांचालक (प्राथवमक) महाराष्ट्र राज्य, पणेु-१, 
(२) महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुांबई/नागपरू, 
(३) महालेखापाल (लेखापवरक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुांबई/नागपरू, 
(४) महालेखापाल (स्थावनक वनकाय लेखा पवरक्षा ि लेखा) महाराष्ट्र १/२, मुांबई/नागपरू, 
(५) स्थावनक वनिासी लेखा पवरक्षा अवधकारी, मुांबई, 
(६) विभागीय वशक्षण उपसांचालक, मुांबई, नावशक, पुणे, कोलहापरू, औरांगाबाद, लातरू, अमरािती ि 

नागपरू, 
(७) वशक्षणावधकारी (प्राथवमक) सिग वजलहा पवरषद, 
(८) अवधक्षक, ितेन पथक, सिग वजलहा पवरषद, 
(९) कायासन अथगसांकलप, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, मांत्रालय, मुांबई, 
(१०) वनिड नस्ती कायासन प्रावश-३, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, मांत्र

http://www.maharashtra.gov.in/


“प्रपत्र-अ” 
विना अनुदान तत्िािर मान्यता प्राप्त खाजगी प्राथवमक शाळा अनुदानास पात्र ठरविणे. 

शासन वनणणय, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्र.: प्राशाअ १२१३/(३६३/२०१३)/ प्रावश३, 
वदनाांक : २१ ऑक्टोबर, २०१३ चे सहपत्र. ( अनुक्रमाांक १ ते ५७ ) 

अ.क्र. शैक्षवणक सांस्थेचे/शाळेच े
नाि 

        
माध्यम 

पात्र िगण/तुकडी जून २०१२ पासून 
द्याियाचा 
अनुदानाचा टप्पा 

मांजूर पदे 

डी. 
एड्. 

पदिीधर एकूण 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७        ८ 

 (१) मुांबई विभाग  
1 वत्रदल एज्य.ू सोसा., 

कल्याण सांच. पाटील बाल 
मांदीर, मोहने,कल्याण, वज. 
ठाणे 

मराठी इयत्ता २ ते ७  
(चौथी िगण) 

२० टक्के ६ १                 ७ 

2 स्िामी समथण वशक्षण सांस्था, 
कल्याण सांचलीत गायत्री 
प्राथवमक शाळा, कोळसे 
िाडी, कल्याण (पिूण) 

मराठी इयत्ता २ ते ६  
(वतसरा िगण) 

२० टक्के ५ -                 ५ 

3 अल हसनात एज्यकेूशन 
सोसायटी सांचलीत अल-
हसनात उदूण प्राथवमक 
शाळा, नेरुळ, निी मुांबई 

उदूण इयत्ता ५ ते ७  
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ३ १ ४ 

4 अल हसनात एज्यकेूशन 
सोसायटी सांचलीत अल-
हसनात उदूण प्राथवमक 
शाळा, तुभे, निी मुांबई 

उदूण इयत्ता ५ ते ७  
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ३ १ ४ 

5 डॉ. झाकीर हुसेन एज्य.ू 
सोसायटी सांच. डॉ. झाकीर 
हुसेन उदूण प्राथवमक शाळा, 
उल्हासनगर, वज. ठाणे 

उदूण इयत्ता ३ ते ६  
(दुसरा िगण) 

२० टक्के ४ - ४ 

6 शांकरराि चव्हाण वशक्षण 
सांस्था सांच. शांकरराि 
चव्हाण विद्यालय, कामोठे, 
वज. ठाणे 

मराठी इयत्ता १ ते ७  
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ७ १ ८ 

7 सागर एज्य.ू ट्रस्ट, सांच. श्री. 
वििकेानांद हहदी प्राथवमक 
विद्यालय, गिते िाडी वदघा 
(पिूण) निी मुांबई 
 

हहदी इयत्ता १ ते ४  
(दुसरा िगण) 

२० टक्के ४ -- ४ 



8 विद्याविकास मांडळ, 
डोंवबिली सांचलीत बाल 
विकास मांदीर, डोंवबिली 
(पिूण), वजल्हा ठाणे 

मराठी इयत्ता १ ते ४  
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ४ -- ४ 

9 विद्यािधीनी वशक्षण 
सांचलीत, दाराि,े नेरुळ, 
गुरुियण बाळाराम पाटील 
प्राथवमक शाळा, दाराि,े 
नेरुळ, निी मुांबई 

मराठी इयत्ता ५ ते ७  
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ३ १ ४ 

 (२) नावशक विभाग  
१0 िृषाली कमलाकर जाधि 

वशक्षण सांस्था वसन्नर 
सांचलीत एस.जी. प्राथवमक 
शाळा, वसन्नर, वज नावशक 

मराठी इयत्ता ४ थी 
 (वतसरा िगण) 

२० टक्के १ -- १ 

 (३) पणेु विभाग  
१1 इांवदरा वशक्षण प्रसारक 

मांडळ, पांढरपरू सांच. 
सरस्िती विद्या मांदीर, 
पांढरपरू, वज. सोलापरू 

मराठी इयत्ता ४ थी  
(दुसरा िगण) 

२० टक्के १ -- १ 

12 श्री. स्िामी समथण वशक्षण 
प्रसारक मांडळ िरैाग 
सांचलीत निीन मराठी 
प्राथवमक विद्यालय, 
पांचशील नगर, िरैाग, ता. 
बाशी, वजल्हा सोलापरू 

मराठी इयत्ता ५ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ३ १ ४ 

१3 श्रीराम ग्रामविकास मांडळ 
सांच. नूतन प्राथवमक मराठी 
विद्यालय, सािरकर नगर, 
पांढरपरू, वज. सोलापरू 

मराठी इयत्ता ५ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ३ १ ४ 

1४ िसांतदादा पाटील वशक्षण 
सांस्था, पणेु सांचलीत श्री 
स्िामी समथण विद्यामांदीर, 
लाांडेिाडी, भोसरी, पणेु 

मराठी इयत्ता ६ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के २ १ ३ 

1५ डॉ. बाबासाहेब आांबडेकर 
महात्मा फुले ट्रस्ट पणेु सांच. 
ज्ञानप्रभात विद्या मांदीर 
सहयोग नगर, वनगडी, पणेु 

मराठी इयत्ता ५ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ३ १ ४ 

1६ जोगेश्वरी वशक्षण प्रसारक 
मांडळ, सोलापरू सांचलीत 
राघिेंद्र स्िामी विद्यामांदीर 
विडी घरकूल सोलापरू 
 

मराठी इयत्ता ७ िी 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के १ १ २ 



1७ अमोघ वसध्द समाजसिेा 
मांडळ, मांदु्रप ता. वज. 
सोलापरू सांचलीत सद्गुरु 
धुळेश्वर महाराज विद्यालय, 
मांदु्रप, वजल्हा सोलापरू 
 

मराठी इयत्ता ५ िी 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के १ -- १ 

1८ इांवदरा वशक्षण सांस्था, पणेु 
सांच. इांवदरा प्राथवमक विद्या 
मांदीर महादेिनगर, माांजरी 
रोड, ता. हिलेी, वज. पणेु 

मराठी इयत्ता ५ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ३ १ ४ 

1९ श्री. गुरुदत्त वशक्षण सांस्था, 
सांचलीत शारदा विद्यामांदीर 
दत्तनगर, आांबगेाि, वज. पणेु 

मराठी इयत्ता १ ते ४ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ४ -- ४ 

२० राष्ट्ट्रपे्रम तरुण मांडळ, 
भोसरी पणेु सांचलीत शेठ 
रामधारी रामचांद्र अग्रिाल 
प्राथवमक विद्यालय, भोसरी, 
पणेु 

मराठी इयत्ता ५ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ३ १ ४ 

२१ ज्ञा.वि.प्र. पणेु सांचलीत 
प्रगती विद्यालय, 
आनांदनगर, पणेु 

मराठी इयत्ता ५ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ३ १ ४ 

२२ आदशण सािणजवनक विश्वस्थ 
सांस्था, पणेु सांचलीत आदशण 
प्राथवमक विद्यामांदीर, दळिी 
नगर, मुांढिा, पणेु 

मराठी इयत्ता ४ ते ७ 
(दुसरा िगण) 

२० टक्के ४ १ ५ 

2३ पणेु वजल्हा प्राथवमक वशक्षण 
सांघ, पणेु सांच. सौ. प्रवतभा 
पिार प्राथवमक विद्यामांदीर 
एरांडिणा कोथरुड, पणेु 

मराठी इयत्ता ५ ते ७ 
(दुसरा िगण) 

२० टक्के ३ १ ४ 

2४ श्री. रांगदास स्िामी वशक्षण 
विकास मांडळ, पणेु सांच. 
प्राथवमक विद्यालय, भोसरी 
चौक, भोसरी, पणेु 

मराठी इयत्ता १ ते ४ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ४ - ४ 

2५ मोहम्मदीया एज्यकेूशन अँड 
वरसचण सोसा. सोलापरू सांच. 
प्रवणतीताई हशदे प्राथवमक 
शाळा, बसिशे्वर, सोलापरू 

मराठी इयत्ता ५ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ३ १ ४ 

२६ मोहम्मदीया एज्यकेूशन अँड 
वरसचण सोसा. सोलापरू सांच. 
अलहुसने उदूण प्राथवमक 
शाळा, बसिशे्वर, सोलापरू 
 
 

उदूण इयत्ता ५ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ३ १ ४ 



2७ मराठा सेिा समाज मराठा 
मांडळ,सोलापरू सांचलीत 
छत्रपती वशिाजी प्राथवमक 
शाळा, सोलापरू 

मराठी इयत्ता ३ ते ४ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के २ -- २ 

२८ डॉ. बाबासाहेब आांबडेकर 
महात्मा फुले ट्रस्ट पणेु सांच. 
ज्ञानप्रभात विद्या मांदीर 
सहयोग नगर, रुपीनगर 
वनगडी, पणेु 

मराठी इयत्ता ५ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ३ १ ४ 

२९ आनांदग्राम सोसायटी, 
डेंडूळगाांि सांचलीत जीिन 
वशक्षण विद्यामांदीर, 
प्राथवमक शाळा, डेंडुळगाांि, 
ता. हिलेी 

मराठी इयत्ता ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के १ १ २ 

 (४) औरांगाबाद विभाग  
3० अवखल भारतीय सांस्कृत 

प्रचावरणी सांस्था सांचलीत 
ज्ञानबोवधनी प्राथवमक 
विद्यालय, गणेशपार 
विभाग, कृष्ट्णानगर, परळी, 
बजैनाथ, वज. बीड 

मराठी इयत्ता ५ ते ६ 
(वतसरा िगण) 

२० टक्के २ -- २ 

3१ नॅशनल मल्ल्टपरपज एज्य.ू 
सोसायटी सांचलीत डॉ. 
मोहम्मद इकबाल प्राथवमक 
शाळा, प्लॉिर कॉटसण, 
मोरेिाडी, अांबाजोगाई 

उदूण इयत्ता ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के १ १ २ 

3२ राजस्थानी सिेा समाज, 
बीड कै. बी. बी. राठी 
राजस्थानी प्राथवमक 
विद्यालय, बीड 

मराठी इयत्ता ६ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के २ १ ३ 

3३ मराठिाडा सिोदय सेिा 
वश.प्र.मां. सांचलीत िसांतराि 
नाईक विद्या मांदीर, मांठा, 
ता. मांठा, वजल्हा जालना 

मराठी इयत्ता ५  
(दुसरा िगण) 

२० टक्के १ -- १ 

३४ दाित एज्य.ू सोसा. सांच. 
वबलाल उदूण प्राथवमक 
शाळा, परळी िजैनाथ, 
वजल्हा बीड 

उदूण इयत्ता ६ 
(दुसरा िगण) 

२० टक्के १ - १ 

3५ नरहर कुरुां दकर सेिाभािी 
सांस्था सांच. नरहर 
कुरुां दकर प्राथवमक 
विद्यालय, हहगोली 

मराठी इयत्ता ५ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ३ १ ४ 



3६ श्री. भागेश्वर ग्रामीण 
सेिाभािी सांस्था तरड 
गव्हाण सांच. प्राथवमक 
शाळा, चकलाांबा, ता. 
गेिराई, वजल्हा बीड 

मराठी इयत्ता ५ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ३ १ ४ 

3७ विमला अट्टल एज्य.ू सोसा. 
औरांगाबाद सांचलीत विमल 
विद्यामांदीर प्राथवमक शाळा, 
जायकिाडी िसाहत, 
गेिराई वजल्हा बीड 
 

मराठी इयत्ता ५ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ३ १ ४ 

 (५) लातूर विभाग  
३८ शाम वशक्षण प्रसारक मांडळ 

नागलगाांि ताांडा सांचलीत 
सुिणणमाता देशमखु 
प्राथवमक शाळा, उदगीर 
वजल्हा लातूर 

मराठी इयत्ता ५ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ३ १ ४ 

3९ श्री. साधु महाराज वशक्षण 
प्रसारक मांडळ सांच. राष्ट्ट्र 
माता इांवदरा गाांधी प्राथवमक 
शाळा, चाकूर, वज. लातूर 

मराठी इयत्ता ५ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ३ १ ४ 

4० सत्यप्रकाश वशक्षण सांस्था 
वनलांगा सांचलीत आदशण 
प्राथवमक विद्यामांदीर वनलांगा 

मराठी इयत्ता ५ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ३ १ ४ 

4१ लालबहाद्दरू शास्त्री वमशन 
मुांबई सांच. लालबहाद्दरू 
शास्त्री प्राथवमक विद्यालय, 
वशिाजी नगर, वनलांगा, वज. 
लातूर 

मराठी इयत्ता ५ ते  ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ३ १ ४ 

4२ वशिाजी वशक्षण प्रसारक 
मांडळ देगलूर सांचलीत 
वजजामाता प्राथवमक शाळा, 
देगलूर वजल्हा नाांदेड 

मराठी इयत्ता ५ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ३ १ ४ 

4३ िीर हनुमान वशक्षण सांस्था 
सारणी (आ) सांचलीत डॉ.  
बाबासाहेब आांबडेकर 
प्राथवमक शाळा, MIDC 
कळांब, वज. उस्मानाबाद 

मराठी इयत्ता ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के १ १ २ 

4४ शाांतीवनकेतन वशक्षण सांस्था 
सांच. सांत ज्ञानेश्वर प्राथवमक 
विद्यालय, िाांजरखेडा 
(ताांडा)  ता. वज. लातूर 

मराठी इयत्ता ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के १ १ २ 



4५ जय जगदांबा बहु. सांस्था 
सजापरू, सांच. निीन मराठी 
प्राथवमक विद्यालय, 
तुळजापरू, वज.उस्मानाबाद 

मराठी इयत्ता ५ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ३ १ ४ 

 (६) नागपूर विभाग  
4६ यनुायटेड स्पोटणस् क्लब 

हहगणा नागपरू सांचलीत 
शाांतीवनकेतन उच्च 
प्राथवमक शाळा, नागपरू 

मराठी इयत्ता ५ ते ६ 
(दुसरा िगण) 

२० टक्के २ - २ 

4७ आवदम जाती जमाती बहु. 
वशक्षण सांस्था, अमरािती 
सांचलीत भिानी माता उच्च 
प्राथवमक शाळा, भरतिाडा, 
नागपरू 

मराठी इयत्ता ५ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ३ १ ४ 

4८ वनजावमयाँ बहु. वशक्षण 
सांस्था, आिी वज. िधा 
सांचलीत शवहद वटप ू
सुलतान उदूण प्राथवमक 
शाळा, आिी, वजल्हा िधा 

उदूण इयत्ता ५ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ३ १ ४ 

 (७) अमरािती विभाग  
4९ डॉ. इकबाल सोशल 

िले्फेअर सोसा अकोट सांच. 
डॉ. इकबाल उदूण प्राथवमक 
ि उच्च प्राथवमक शाळा, 
अकोट, वज. अकोला 

उदूण इयत्ता ५ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ३ १ ४ 

5० मुल्स्लम स्टुडन्टस िले्फे. 
असो. नाांदुरा वज. बलुढाणा 
सांच. मौलाना आझाद उदूण 
शाळा, नाांदुरा,वज. बलुढाणा 

मराठी इयत्ता ५ ते ७ 
(प्रथम ि दुसरा िगण)   

२० टक्के ६ २ ८ 

५१ वशिाजी वशक्षण सांस्था, 
अमरािती सांचलीत आदशण 
प्राथवमक शाळा, दयापरू 

मराठी इयत्ता ४ थी  
(वतसरा िगण) 

२० टक्के १ - १ 

5२ प्रगती वशक्षण मांडळ 
अमरािती सांचलीत प्रगती 
शाळा, हमालपरुा, 
गाांधीनगर, अमरािती 

मराठी  इयत्ता ५ िी  
(प्रथम िगण) 

२० टक्के १ - १ 

5३ इल-ए-रहेबर एज्यकेूशन 
सोसायटी सांचलीत 
अलमास शहा उदूण प्राथवमक 
शाळा, बडनेरा, अमरािती 
 
 

उदूण  इयत्ता ५ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ३ १ ४ 



5४ कै. हातमअली बहु. वशक्षण 
सांस्था सांचलीत डॉ. 
एन.पी.वहराणी उदूण 
प्राथवमक शाळा, कलगाांि, 
ता. वदग्रस, वज. यितमाळ 

उदूण इयत्ता ५ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ३ १ ४ 

५५ वजजामाता वशक्षण मांडळ, 
अनहस सांचलीत वििकेानांद 
विद्यामांदीर अनहसग, ता. 
वज. िावशम 

मराठी इयत्ता ५ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ३ १ ४ 

5६ द.विश्चन ॲण्ड वमशनरी 
अलायन्स चचण ऑफ इांवडया 
अकोला सांचलीत वमशन 
मराठी उच्च प्राथवमक 
शाळा, खदान अकोला 

मराठी इयत्ता  ७ िी 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के १ १ २ 

५७ वप्रयदशणनी वशक्षण कृषी ि 
क्रीडा सांस्था, शेंदुरजना 
सांच. वशिप्रसाद धनराज 
चौधरी प्राथवमक शाळा, 
शेंदुरजना, ता. हसदखेड 
राजा वज. बलुढाणा 

मराठी इयत्ता ७ िी 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के १ १ २ 

 

             

“प्रपत्र-ब” 
कायम विना अनुदानीत मान्यता प्राप्त खाजगी प्राथवमक शाळा अनुदानास पात्र ठरविणे. 

शासन वनणणय, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्र.: प्राशाअ १२१३/(३६३/२०१३)/ प्रावश३, वदनाांक : २१ 
ऑक्टोबर, २०१३ चे सहपत्र. ( अनुक्रमाांक १ ते ६७ ) 

अअ.क्र. शैक्षवणक सांस्थेचे/शाळेच े
नाि 

माध्यम पात्र िगण/तुकडी जून २०१२ 
पासून 
द्याियाचा 
अनुदानाचा 
टप्पा 

मांजूर पदे 

डी.एड्. पदिीधर एकूण 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

 (१) मुांबई विभाग  
1  श्री. ज्ञानगांगा हहदी 

प्राथवमक विद्यालय, कळिा 
(पिूण) ठाणे 

हहदी इयत्ता १ ते ७  
( दुसरा िगण) 

२० टक्के ७ १ ८ 

2 श्रीमती मीनल अजुणन चौहान 
विद्यालय, चोपडा रोड 
उल्हासनगर, वजल्हा ठाणे 

मराठी इयत्ता १ ते ४  
(प्रथम ि दुसरा 
िगण) 

२० टक्के ८ -- ८ 



3 श्रीमती द्रोपदाबाई जगदीश 
इांवदसे विद्यामांदीर, 
लोकमान्य नगर, ठाणे 

मराठी इयत्ता १ ते ४  
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ४ -- ४ 

4 श्री. मौवनबाबा रामपती हहदी 
प्राथवमक विद्यालय, िीर 
सािरकर नगर, िाांगणी (प.) 
वजल्हा ठाणे 

हहदी इयत्ता १ ते ७  
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ७ १ ८ 

5 आदशण हहदी प्राथवमक 
शाळा, कुडूस, ता. िाडा, 
वजल्हा ठाणे 

हहदी इयत्ता १ ते ४  
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ४ -- ४ 

6 बा.ल.दळिी बालक मांदीर 
प्राथवमक शाळा, हचचपाडा 
रोड, मातोश्रीनगर, कल्याण 
(पिूण) वजल्हा ठाणे 

मराठी इयत्ता १ ते ४  
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ४ - ४ 

 (२) नावशक विभाग 
 

 

7 स्िामी वििकेानांद विद्या 
मांदीर, रािरे, वज. जळगाांि 

मराठी इयत्ता १ ते ७  
(दुसरा िगण) 

२० टक्के ७ १ ८ 

8 बालमोहन प्राथवमक 
विद्यामांदीर, चोपडा वजल्हा 
जळगाांि 

मराठी इयत्ता १ ते ७  
(दुसरा िगण) 

२० टक्के ७ १ ८ 

9 डॉ. हेगडेिार प्राथवमक 
विद्यालय पहुर कसब,े ता. 
जामनेर, वजल्हा जळगाांि 

मराठी इयत्ता १ ते ७  
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ७ १ ८ 

१० रहेनुमा उदूण प्राथवमक शाळा, 
जुना नावशक, वजल्हा 
नावशक 

उदूण इयत्ता १ ते ७  
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ७ १ ८ 

११ कै. आण्णासाहेब विज्ञान 
मवहरराि खाजगी प्राथवमक 
शाळा, रोवहणी, ता. वशरपरू, 
वजल्हा धुळे 

मराठी इयत्ता १ ते ३ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ३ -- ३ 

१२ कारी मौलाना मोहम्मद 
अय्यबु आजमी एज्य.ू सोसा. 
खाजगी उदूण प्राथवमक 
शाळा, शहादा,वज नांदूरबार 

उदूण इयत्ता १ ते ४ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ४ -- ४ 

१३ कारी मौलाना मोहम्मद 
अय्यबु आजमी एज्य.ू सोसा. 
नॅशनल उदूण प्रायमरी स्कूल, 
लोणखेडा, ता. शहादा, 
वजल्हा नांदुरबार 
 
 
 

उदूण इयत्ता १ ते ७  
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ७ १ ८ 



 (३) पणेु विभाग  
1४ वजव्हाळा सुसांस्कार मराठी 

शाळा, कुडूणिाडी, ता. माढा, 
वजल्हा सोलापरू 

मराठी इयत्ता १ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ७ १ ८ 

१५ श्री. छत्रपती वशिाजी 
विद्यामांदीर, शांकरनगर, 
मजरेिाडी, सोलापरू 

मराठी इयत्ता १ ते ७  
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ७ १ ८ 

1६ स्िामी वििकेानांद प्राथवमक 
विद्यालय, गजानन िसाहत 
निगापरू,ता.वज.  
अहमदनगर 

मराठी इयत्ता १ ते ४ 
(दुसरा िगण) 

२० टक्के ४ -- ४ 

१७ बालकल्याण कें द्र प्राथवमक 
शाळा, कारभारीनगर, 
कसबा, बारामती, वज. पणेु 

मराठी इयत्ता १ ते ३ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ३ -- ३ 

1८ राज्यराखीि,पोलीस 
पल्ललक स्कूल, दौंड, 
वजल्हा पणेु 

मराठी इयत्ता १ ते ७  
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ७ १ ८ 

१९ राज्य राखीि पोलीस 
पल्ललक स्कूल, दौंड, 
वजल्हा पणेु 

मराठी इयत्ता १ ते ६  
(दुसरा िगण) 

२० टक्के ६ -- ६ 

2० श्री. खांडेराय प्रवतष्ट्ठाण 
प्राथवमक विद्यालय, 
बालेिाडी, पणेु 

मराठी इयत्ता १ ते ४ 
(प्रथम ि दुसरा 
िगण) 

२० टक्के ८ -- ८ 

२१ अवभनि प्राथवमक विद्यालय, 
जाधििाडी, वचखली, 
ता.हिलेी वज. पणेु 

मराठी इयत्ता १ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ७ १ ८ 

२२ श्री. स्िामी समथण प्राथवमक 
विद्यालय, सटेलमेंट फ्री 
कॉलनी नां.२, सोलापरू 

मराठी इयत्ता १ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ७ १ ८ 

२३ कै. आय.एस. इांगळगी 
प्राथवमक शाळा, कोटी, ता. 
पांढरपरू, वजल्हा सोलापरू 

मराठी इयत्ता १ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ७ १ ८ 

२४ केशरचांद पारख प्राथवमक 
विद्यालय, राजगुरुनगर, 
ता. खेड, वजल्हा पणेु 

मराठी इयत्ता १ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ७ १ ८ 

२५ राजा वशि छत्रापती प्राथ. 
विद्यालय, तळिडे, ता. 
हिलेी, वज. पणेु 

मराठी इयत्ता १ ते ४ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ४ -- ४ 

2६ निमहाराष्ट्ट्र प्राथवमक 
विद्यामांदीर, रुपीनगर, 
तळिडे, ता. हिलेी, वज.पणेु 
 
 

मराठी इयत्ता १ ते 
७(प्रथम िगण) 

२० टक्के ७ १ ८ 



 (४) औरांगाबाद विभाग  
2७ हाजरा बगेम उदूण प्राथवमक 

शाळा, टाकळी राजेराय, 
ता.खुलताबाद,वज. औ,बाद 

उदूण इयत्ता १ ते ४ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ४ -- ४ 

2८ अवजम उदूण प्राथवमक शाळा, 
सािजी मांडी, साल्लोड खान 
पैठणगेट, औरांगाबाद 

उदूण इयत्ता ५ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ३ १ ४ 

२९ यशोवदप विद्यामांदीर 
नगरपावलका मैदानासमोर, 
खुलताबाद, वज. औरांगाबाद 

मराठी इयत्ता ५ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ३ १ ४ 

3० श्रािणलाल मोदी प्राथवमक 
विद्यालय, मोदीनगर, 
सातारा पवरसर, औरांगाबाद 

मराठी इयत्ता १ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ७ १ ८ 

3१ आप्पास्िामीप्राथ. विद्यालय, 
सेनगाांि वज. हहगोली 

मराठी इयत्ता ५ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ३ १ ४ 

3२ विद्यावनकेतन प्राथवमक 
शाळा, शेलू, वज. परभणी 

मराठी इयत्ता ५ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ३ १ ४ 

3३ सुफा उदूण प्राथवमक शाळा, 
औांढा नागनाथ, वज.हहगोली 

उदूण इयत्ता १ ते ४ 
(प्रथम िगण) 

 
२० टक्के 

 
४ 

--  
४ 

३४ अवभनि विद्या विहार 
प्राथवमक शाळा, पणूा, 
वजल्हा परभणी 

मराठी इयत्ता १ ते ४ 
(वतसरा िगण) 

२० टक्के ४ -- ४ 

३५ अांजना सागर प्राथवमक 
विद्यामांदीर, वपशोर, ता. 
कन्नड, वजल्हा औ,बाद 

मराठी इयत्ता १ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ७ १ ८ 

३६ वजजामाता बालक मांदीर 
प्राथवमक विद्यालय, 
राांजणगाांि शेनपुांजी, ता. 
गांगापरू, वजल्हा औ,बाद 

मराठी इयत्ता १ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ७ १ ८ 

3७ गीता प्राथवमक विद्यामांदीर, 
वशिाजीनगर, सातारा 
पवरसर, औरांगाबाद 

मराठी इयत्ता १ ते ३ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ३ -- ३ 

3८ सोहेब उदूण प्राथवमक शाळा, 
दगारोड, परभणी 

उदूण इयत्ता १ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ७ १ ८ 

३९ वसध्देश्वर प्राथवमक 
विद्यालय खेरी प्लॉट, 
हजतूर, वजल्हा परभणी 

मराठी इयत्ता १ ते ४ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ४ -- ४ 

4० ज्ञानोपासक प्राथवमक 
विद्यालय, बोरी ता. हजतूर, 

मराठी इयत्ता १ ते ४ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ४ -- ४ 

४१ सांत ज्ञानेश्वर विद्यालय, 
स्िप्नभमूी, केरिाडी, ता. 
पालम, वजल्हा परभणी 

मराठी इयत्ता १ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ७ १ ८ 



४२ सदानांद प्राथवमक 
विद्यालय, हहगोली 

मराठी इयत्ता १ ते ४ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ४ -- ४ 

४३ पवित्रेश्वर प्राथवमक 
विद्यालय, हहगोली 

मराठी इयत्ता १ ते ४ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ४ -- ४ 

 (५) लातूर विभाग  
४४ अक्षरनांदन मराठी प्राथवमक 

शाळा, मलकापरू िसाहत, 
ता. उदगीर, वज. लातूर 

मराठी इयत्ता ५ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ३ १ ४ 

4५ आदशण प्राथवमक विद्यालय, 
उदगीर, वजल्हा लातूर 

मराठी इयत्ता ५ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ३ १ ४ 

4६ वजजामाता प्राथवमक विद्या 
मांदीर देगलूर, ता. देिणी, 
वजल्हा लातूर 

मराठी इयत्ता १ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ७ १ ८ 

4७ वकसनराि पाटील प्राथवमक 
विद्यालय, अहमदपरू, वज. 
लातूर 

मराठी इयत्ता १ ते ४ 
(दुसरा िगण) 

२० टक्के ४ -- ४ 

4८ सफा उदूण प्राथवमक शाळा, 
िवजराबाद, नाांदेड 

उदूण इयत्ता १ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ७ १ ८ 

४९ राजषी शाहू प्राथवमक 
विद्यालय, मुदखेड, वजल्हा 
नाांदेड 

मराठी इयत्ता १ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ७ १ ८ 

5० आदशण प्राथवमक 
विद्यामांदीर, तेरखेडा, ता. 
िाशी, वजल्हा उस्मानाबाद 

मराठी इयत्ता १ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ७ १ ८ 

५१ वधरुभाई अांबानी प्राथवमक 
विद्यामांदीर, बालाजीनगर, 
शेकापरू ता. वज. 
उस्मानाबाद 

मराठी इयत्ता १ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ७ १ ८ 

5२ महात्मा गाांधी प्राथवमक 
स्कूल, तेरणानगर, ता. वज. 
उस्मानाबाद 

उदूण इयत्ता ७ िी (प्रथम 
िगण) 

२० टक्के १ १ २ 

५३ डॉ. सय्यद मोहोमद 
मेमोवरअल उदूण प्राथवमक 
शाळा, उदगीर, वज. लातूर 

उदूण इयत्ता ५ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ३ १ ४ 

 (६) नागपूर विभाग  
5४ एन.एस.व्ही.एम. फुलिारी 

िशैालीनगर, नागपरू 
मराठी इयत्ता १ ते ४ 

(प्रथम िगण) 
२० टक्के ४ -- ४ 

५५ एन.एस.व्ही.एम. फुलिारी 
िशैालीनगर, नागपरू 

हहदी इयत्ता १ ते ४ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ४ -- ४ 

5६ सांत वगतामाता प्राथवमक 
शाळा, घटाटेनगर, 
भरतिाडा रोड, नागपरू 

हहदी इयत्ता १ ते ४ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ४ -- ४ 



५७ निोदय मराठी प्राथवमक 
शाळा, घोट, ता. चामोशी, 
वजल्हा गडवचरोली 

मराठी इयत्ता १ ते ४ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ४ -- ४ 

 (७) अमरािती विभाग  
5८ सन्मती विद्यामांदीर प्राथवमक 

शाळा, अनहसग, ता. वज. 
िावशम 

मराठी इयत्ता १ ते ४ 
(दुसरा िगण) 

२० टक्के ४ -- ४ 

5९ समथण गजानन महाराज 
मराठी प्राथवमक शाळा, 
शाांतता नगर, अकोला 

मराठी इयत्ता १ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ७ १ ८ 

6० रहेबर उदूण प्राथवमक शाळा, 
अकोला 

उदूण इयत्ता १ ते ७ 
(प्रथम िगण) 
इयत्ता १ ते ३ 
(दुसरा िगण) 

२० टक्के १0 १ १1 

६१ श्री. सरस्िती प्राथवमक 
शाळा, जानेफळ, ता. 
मेहकर, वजल्हा बलुढाणा 

मराठी इयत्ता १ ते ४ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ४ - ४ 

६२ विद्याविकास प्राथवमक 
शाळा, कोकूलधाम िाकुडी, 
ता.मलकापरू, वज बलुढाणा 

मराठी इयत्ता ७ िी (प्रथम 
िगण) 

२० टक्के १ १ २ 

६३ बालवशिाजी मराठी विद्या 
वनकेतन, मालेगाांि, वज 
िावशम 

मराठी इयत्ता ५ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ३ १ ४ 

६४ मौलाना आझाद उदूण 
प्राथवमक शाळा, अकोट,  

उदूण इयत्ता १ ते ४ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ४ - ४ 

६५ फुलबाग प्राथवमक मराठी 
शाळा, कौलखेड, अकोला 

मराठी इयत्ता १ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ७ १ ८ 

6६ आदशण वशक्षण सांस्था, िाई 
(कारांजा) वज. िावशम सांच. 
सांवदपान प्राथ मराठी शाळा, 
कारांजा (लाड) वज. िावशम 

मराठी इयत्ता १ ते ७ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ७ १ ८ 

 (८) कोल्हापरू विभाग  
६७ श्री. ना. बा. विद्यामांदीर, 

इचलकरांजी ता. 
हातकणांगले,वज. कोल्हापरू 

मराठी इयत्ता १ ते ४ 
(प्रथम िगण) 

२० टक्के ४ -- ४ 

                                                                           
******* 

 
                        



 
“प्रपत्र-क” 

विना अनुदान ि कायम विना अनुदान तत्िािर मान्यता प्राप्त खाजगी प्राथवमक शाळा अनुदानास 
 अपात्र ठरलेल्या शाळा. 

शासन वनणणय, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्र.: प्राशाअ १२१३/(३६३/२०१३)/ प्रावश३, वदनाांक : २१ 
ऑक्टोबर, २०१३ चे सहपत्र. ( अनुक्रमाांक १ ते ११) 

अ.क्र. शैक्षवणक 
 सांस्थेचे/शाळेच ेनाि 

माध्यम पात्र 
िगण/तुकडी 

जून २०१२ पासून 
द्याियाचा 
अनुदानाचा टप्पा 

मांजूर पदे 

डी.एड्. पदिीधर एकूण 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

विना अनुदानीत शाळा 
1

१ 
वद. एज्यकेूशन सोसायटी 
अांबरनाथ सांच. बाल भिन 
मराठी प्राथवमक शाळा, 
अांबरनाथ (पवश्चम) वज. ठाणे 

मराठी अवतवरक्त तुकडी मान्यतेच ेआदेश ि वनयमानुसार विवहत पध्दती अनुसरून 
प्रिवेशत विद्याथी पटसांख्या नमूद करून सिण कागदपत्रासह सविस्तर  
प्रस्ताि सादर करािा. 

2
२ 

हसधु नियिुक मांडळ, 
जरीफटका नागपरू, सांच. 
राजकुमार केिलरामानी 
हसधु उच्च प्राथवमक शाळा, 
जरीपटका, नागपरू 

मराठी इयत्ता ५ ते ७ 
(चौथा िगण) 

अवतवरक्त तुकडी मान्यतेचे आदेश ि वनयमानुसार विवहत 
पध्दती अनुसरून प्रिवेशत विद्याथी पटसांख्या नमूद करून 
सिण कागदपत्रासह सविस्तर  प्रस्ताि सादर करािा. 

कायम विना अनुदानीत शाळा 
3

३ 
दावनश उदूण प्रायमरी स्कूल, 
अमृतनगर, मुांब्रा, वज. ठाणे 

उदूण इयत्ता १ ली चा िगण सन २००५-०६ मध्ये मान्यता असल्याने, मुल्याांकनाच े
वनकषानुसार ियात नसताना शाळा अनुदानास कशी पात्र ठरते याबाबत 
खुलासा आिश्यक आहे. 

4
४ 

आर.के. हहदी प्राथवमक 
विद्यालय, बिुापाडा, 
अांबरनाथ (प.) वजल्हा ठाणे 

हहदी इयत्ता १ ते ७  
(प्रथम िगण) 

इयत्ता ५ ते ७ च्या िगांची प्रथम मान्यता शासन आदेशासह 
स्पष्ट्ट करािी. 

 
5

५ 
ज्ञानसागर प्राथवमक 
विद्यामांदीर भोसरी, पणेु 

मराठी अवतवरक्त तुकडी मान्यतेच ेआदेश ि वनयमानुसार विवहत पध्दती अनुसरून 
प्रिवेशत विद्याथी पटसांख्या नमूद करून सिण कागदपत्रासह सविस्तर  
प्रस्ताि सादर करािा. 

6
६ 

महात्मा गाांधी प्राथवमक 
विद्यालय, उरळीकाांचन, 
ता. हिलेी, वजल्हा पणेु 

मराठी अवतवरक्त तुकडी मान्यतेच ेआदेश ि वनयमानुसार विवहत पध्दती अनुसरून 
प्रिवेशत विद्याथी पटसांख्या नमूद करून सिण कागदपत्रासह सविस्तर  
प्रस्ताि सादर करािा. 

7
७ 

मोहम्मवदया उदूण प्राथवमक 
शाळा, कन्नड वज. औ,बाद 

उदूण इयत्ता १ ली चा िगण सन २००४ मध्ये मान्यता असल्याने, मलु्याांकनाच े
वनकषानुसार ियात नसताना शाळा अनुदाना स कशी पात्र ठरते याबाबत 
खुलासा आिश्यक आहे. 

8
८ 

महाराष्ट्ट्र मराठी प्राथवमक 
शाळा, िाळुांज ता. गांगापरू, 
वजल्हा औरांगाबाद 

मराठी अवतवरक्त तुकडी मान्यतेच ेआदेश ि वनयमानुसार विवहत पध्दती अनुसरून 
प्रिवेशत विद्याथी पटसांख्या नमूद करून सिण कागदपत्रासह सविस्तर  
प्रस्ताि सादर करािा. 



9
९ 

महाराष्ट्ट्र उदूण प्राथ. शाळा 
नारेगाांि ता.गांगापरू, वज.औ. 

उदूण अवतवरक्त तुकडी मान्यतेच ेआदेश ि वनयमानुसार विवहत पध्दती अनुसरून 
प्रिवेशत विद्याथी पटसांख्या नमूद करून सिण कागदपत्रासह सविस्तर  
प्रस्ताि सादर करािा. 

१
1० 

वजजाई प्राथवमक विद्या 
मांदीर, एमआयडीसी जिळ, 
औसा, वज. लातूर 

मराठी इयत्ता ५ ते ७ चे िगण मान्यतेनुसार ते मुल्याांकनास पात्र होतात हकिा कस ेहे 
तपासणे आिश्यक आहे. 

१
1१ 

अमरीन उदूण प्राथवमक ि 
िवरष्ट्ठ प्राथवमक शाळा, 
शहदाब नगर, ग्रामपांचायत 
वशरोडा, ता.वज. अकोला 

उदूण अवतवरक्त तुकडी मान्यतेच ेआदेश ि वनयमानुसार विवहत पध्दती अनुसरून 
प्रिवेशत विद्याथी पटसांख्या नमूद करून सिण कागदपत्रासह सविस्तर  
प्रस्ताि सादर करािा. 

******* 
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