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मादाम कामा रोड, िंु तात्मा राजगुरू चौक,
मंत्रािय, मुंबई - 400 032
नदिांक : 07 र्ेब्रुवारी, 2019
वाचा :शािेय नशक्षण व क्रीडा नवभाग, शासि निणफय क्रमांकः माशास्थ 2012/(59/12)मानश-2,
नदिांक 31 जुिै, 2013.
संदभफ :- नवभागीय नशक्षण उपसंचािक, कोल्िंापूर यांचे क्र.माध्य-2/स्थिांतर/कोनव/8437-39,
नदिांक 7 एनप्रि, 2016 चे पत्र
प्रस्ताविा :श्रीनिधी एज्युकेशि सोसायटी, सातारा संचनित हिंदवी पब्लिक स्कूि, सातारा या इंग्रजी
माध्यमाच्या स्वयंअथफसिंाब्ययत माध्यनमक शाळे चे, करंजेतर्फ, शािंु पर
ू ी, नज.सातारा येथे स्थिांतर
करण्याचा संदभाधीि पत्रान्वये प्राप्त झािेिा प्रस्ताव शासिाच्या नवचाराधीि िंोता.
शासि निणफय :उपरोक्त शाळे ची सध्याच्या निकाणची इमारत अपुरी पडत असल्यािे स्थिांतर प्रस्तानवत आिंे .
सदर शाळे चे वर िमूद निकाणी स्थिांतर करण्यास खािीि अटी व शतीवर मान्यता दे ण्यात येत आिंे :(1) स्थिांतरीत शाळे ची नकमाि पटसंख्येची अट कोणत्यािंी कारणास्तव नशनथि केिी जाणार िािंी.
(2) शाळे तीि नवद्यार्थ्यांच्या पािकांची स्थिांतरास संमती असल्याची िेखी स्वरूपात खात्री करणे तसेच
स्थिांतरास आक्षेप िसल्याबाबत खात्री करणे आवश्यक रािंीि. त्याचप्रमाणे शाळे तीि जास्तीत जास्त
नवद्यार्थ्यांचे स्थिांतराच्या निकाणी समायोजि करणे आवश्यक रािंीि.
(3) स्थिांतरास सवफ नशक्षक/ नशक्षकेतर कमफचारी यांची सिंमती असावी. तसेच सवफ पात्रताधारक नशक्षक व
नशक्षकेतर कमफचारी यांिा स्थिांतनरत निकाणी सामावूि घेण्यात येईि व त्यांच्या सेवाशतीमध्ये बदि
िंोणार िािंी याबाबत संस्थेच्या अध्यक्ष/ सनचवांचे रू.100/- च्या स्टॅ म्पपेपरवर िोटरी केिेिे शपथपत्र
सादर करणे आवश्यक रािंीि.
(4) शासिाकडू ि वेळोवेळी दे ण्यात येणाऱ्या आदे शािुसार शाळे सािी पक्की इमारत व सवफ भौनतक सुनवधा
आनण शैक्षनणक सुनवधा उपिलध करूि दे ण्यात येतीि. याबाबत संस्थेच्या अध्यक्ष/ सनचवांचे रू.100/- च्या
स्टॅ म्पपेपरवर िोटरी केिेिे शपथपत्र सादर करणे आवश्यक रािंीि.
(5) शासिाकडू ि शाळा, नशक्षक/ नशक्षकेतर कमफचारी, वेति वेतिेत्तर अिुदाि, नवद्याथी इ. संदभात
वेळोवेळी नवनिंत करण्यात येणारे अनधनियम, नियम, आदे श इ. चे पािि संस्थेिे करणे आवश्यक रािंीि.
(6) स्थिांतरीत शाळे च्या बाबतीत मूळ शासि परवािगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्यािंी अटी व शतींमध्ये
बदि िंोणार िािंी.
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(7) सदर शाळा मुळ निकाणी अिुदािाच्या ज्या तत्वावर आिंे , त्याच तत्वावर स्थिांतरीत निकाणी कायफरत
रािंीि.
(8) सदर शाळा िंी इंग्रजी माध्यमाची स्वयंअथफसिंाब्ययत तत्वावरीि असल्यािे त्यामध्ये कायफरत नशक्षक/
नशक्षकेतर कमफचाऱ्यांचे संपण
ू फ दानयत्व संस्थेवर रािंीि.
(9) सदरिंू स्थिांतरासंदभात शासिाकडे अथवा नशक्षण नवभागाच्या क्षेनत्रय अनधकाऱ्यांकडे कोणत्यािंी
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास हकवा स्थिांतरासंदभातीि अटींचा भंग झाल्याचे निदशफिास आल्यास
स्थिांतर रद्द करण्याचे अनधकार शासिास रािंतीि.
2.

वरीि अट क्र.(3) व (4) ची पूतफता झाल्यावर, नवभागीय नशक्षण उपसंचािक, कोल्िंापूर नवभाग,

कोल्िंापूर यांिी सदर शाळे च्या स्थिांतरास मान्यता दे ण्याबाबत आवश्यक पुढीि कायफवािंी करावी व
केिेल्या कायफवािंीबाबत शासिास अवगत करावे.
3.

सदर शासि निणफय मिंाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपिलध

करण्यात आिा असूि त्याचा संकेताक 201902071213586021 असा आिंे . िंा आदे श नडजीटि
स्वाक्षरीिे साक्षांनकत करुि काढण्यात येत आिंे .
मिंाराष्ट्राचे राज्यपाि यांच्या आदे शािुसार व िावािे.

( प्रनवण मुंढे )
कायासि अनधकारी, मिंाराष्ट्र शासि
प्रत 1) नशक्षण संचािक (माध्यनमक व उच्च माध्यनमक), मिंाराष्ट्र राज्य, पुणे
2) नवभागीय नशक्षण उपसंचािक, कोल्िंापूर नवभाग, कोल्िंापूर
3) नशक्षणानधकारी (माध्यनमक), नजल्िंा पनरषद, सातारा
4) अध्यक्ष/ सनचव, श्रीनिधी एज्युकेशि सोसायटी, सातारा
5) निवडिस्ती ( एसएम-1).
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