शाळा

सोडल्याच्या

दाखल्यावर

शशक्षणाशिकारी (प्राथशिक) / शशक्षणाशिकारी
(िाध्यशिक) याांच्या प्रशिस्वाक्षरीची पध्दि बांद
करणेबाबि.
िहाराष्ट्र शासन
शालेय शशक्षण व क्रीडा शवभाग
शासन शनणणय क्रिाांक सांकीणण 2316/प्र.क्र.229/16-एसडी-4
िादाि कािा िागण, हु िात्िा राजगुरु चौक,
िांत्रालय, िुांबई 400 032
शदनाांक : 30 िे, 2017
सांदभण : सिक्रिाांशकि शासन शनणणय शदनाांक 19 सप्टें बर, 2016.
प्रस्िावना :
शालेय शवद्यार्थ्यास एका शजल्यािून अथवा राज्यािून, दु सऱ्या शजल्याि अथवा राज्यािील
शाळे ि प्रवेश घ्यावयाचा झाल्यास िसेच CBSE / ICSE / IGCSE / IB या िांडळािील शाळाांिील
शवद्यार्थ्यांना राज्य िांडळाशी सांलग्न शाळाांिध्ये प्रवेश घ्यावयाचा झाल्यास अथवा राज्य िांडळाशी
सांलग्ग्नि शाळे िून अन्य िांडळाशी सांलग्ग्नि शाळे ि प्रवेश घ्यावयाचा झाल्यास, सध्या प्रचशलि
असलेल्या कायणपध्दिीनुसार, शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर (प्रिाणपत्रावर) शशक्षणाशिकारी
(प्राथशिक /िाध्यशिक) याांची प्रशिस्वाक्षरी आवश्यक आहे . ही पध्दि केवळ ज्या शाळाांनी शवद्यार्थ्यांना
दाखले शदले आहेि, िी शाळा अशिकृि व िान्यिाप्राप्ि आहे ककवा नाही हे िपासण्यासाठी होिी.
िथाशप सदर पध्दि बांद करण्याची बाब शासनाच्या शवचारािीन होिी.
शासन शनणणय :
शासन शनणणय शदनाांक 19 सप्टें बर, 2016 अन्वये शाळा सोडल्याचे प्रिाणपत्र निुना सुिाशरि
करण्याि आला असून यािध्ये शाळा िान्यिा क्रिाांक िसेच युडायस क्रिाांक याांचा उल्लेख असल्यािुळे
शाळाांच्या अनशिकृििेचा प्रश्न शनकालाि शनघाला आहे . िसेच शाळा सोडल्याचा दाखला हा सांबांशिि
शाळाांच्या िुख्याध्यापकाांनी प्रिाशणि केला असल्यािुळे त्यावर पुन्हा प्रशिस्वाक्षरीची गरज नाही. हे
लक्षाि घेवून शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर शशक्षणाशिकारी (प्राथशिक / िाध्यशिक) याांच्या
प्रशिस्वाक्षरीची उपरोक्ि निूद पध्दि बांद करण्याि येि आहे. हा शासन शनणणय सवण िाध्यि व सवण
व्यवस्थापनाांच्या शाळाांना लागू राहील.
सदर शासन शनणणय िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेिस्थळावर
उपलब्ि करण्याि आला असून त्याचा सांकेिाक 201705301233058521 असा आहे . हा आदे श
शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांशकि करुन काढण्याि येि आहे .
िहाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाांने,
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(डॉ. सुवणा शस. खराि)
सहसशचव, िहाराष्ट्र शासन
प्रि :
1) िा.प्रिान सशचव, शालेय शशक्षण व क्रीडा शवभाग, िांत्रालय, िुांबई,
2) शशक्षण आयुक्ि, िहाराष्ट्र राज्य, पुणे,

शासन शनणणय क्रिाांकः सांकीणण 2316/प्र.क्र.229/16-एसडी-4

3) िा.िांत्री, शालेय शशक्षण व क्रीडा याांचे शवशेष कायण अशिकारी,
4) अध्यक्ष, िहाराष्ट्र राज्य िाध्यशिक व उच्च िाध्यशिक शशक्षण िांडळ, पुणे,
5) अध्यक्ष, CBSE, नवी शदल्ली,
6) अध्यक्ष, ICSE, नवी शदल्ली,
7) अध्यक्ष, IGCSE, नवी शदल्ली,
8) अध्यक्ष, IB, नवी शदल्ली,
9) शशक्षण सांचालक, िाध्यशिक व उच्च िाध्यशिक, िहाराष्ट्र राज्य, पुणे,
10) शशक्षण सांचालक, प्राथशिक, िहाराष्ट्र राज्य, पुणे,
11) सवण िुख्य कायणकारी अशिकारी, शजल्हा पशरषदा
12) सवण आयुक्ि, िहानगरपाशलका
13) शवभागीय अध्यक्ष, िहाराष्ट्र राज्य िाध्यशिक व उच्च िाध्यशिक, शवभागीय िांडळे सवण,
14) राज्य प्रकल्प सांचालक, िहाराष्ट्र प्राथशिक शशक्षण पशरषद, िुांबई,
15) सवण शवभागीय शशक्षण उपसांचालक,
16) प्राचायण, शजल्हा शशक्षण व प्रशशक्षण सांस्था, (सवण),
17) शशक्षणाशिकारी (प्राथशिक/िाध्यशिक), शजल्हा पशरषद, (सवण),
18) सवण गटशशक्षणाशिकारी
19) सवण शाळाांचे िुख्याध्यापक गटशशक्षणाशिकारी याांचे िार्णि,
20) शनवड नस्िी एसडी-4.
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