मुलतानी बहु उद्देशीय शशक्षण संस्था, तांडा बाजार,
ता.शसल्लोड,

शज.औरं गाबाद

संचशलत

स्वा.सै.कै.गंगारामजी मानकर माध्यशमक शवद्यालय,
श्रीकृष्णनगर, ता.शसल्लोड, शज.औरंगाबाद या मराठी
माध्यमाच्या शवनाअनुदाशनत शाळे चे, पिंिंळगाव िंेठ,
ता.शसल्लोड, शज.औरंगाबाद येथे स्थलांतराबाबत.
महाराष्र शासन
शालेय शशक्षण व क्रीडा शवभाग
शासन शनणणय क्रमांकः माशास्थ 3317/प्र.क्र.335/एसएम-1
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजगुरू चौक,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032
शदनांक : 14 माचण, 2018
वाचा :शालेय शशक्षण व क्रीडा शवभाग, शासन शनणणय क्रमांकः माशास्थ 2012/(59/12)माशश-2,
शदनांक 31 जुलै, 2013.
संदभण :- शवभागीय शशक्षण उिंसंचालक, औरंगाबाद यांचे क्र.शशउसं/माध्य/2017-18/762/63,
शदनांक 7 जून, 2017 चे िंत्र
प्रस्तावना :मुलतानी बहु उद्देशीय शशक्षण संस्था, तांडा बाजार, ता.शसल्लोड, शज.औरंगाबाद संचशलत
स्वा.सै.कै.गंगारामजी मानकर माध्यशमक शवद्यालय, श्रीकृष्णनगर, ता.शसल्लोड, शज.औरंगाबाद या
मराठी माध्यमाच्या शवनाअनुदाशनत माध्यशमक शाळे चे, पिंिंळगाव िंेठ, ता.शसल्लोड, शज.औरं गाबाद
येथे स्थलांतर करण्याचा संदभाधीन िंत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या शवचाराधीन होता.
शासन शनणणय :सध्याच्या शठकाणी व्यवस्थािंकीय अडचण व अिंुऱ्या भौशतक सुशवधांमुळे शाळे चे स्थलांतर
प्रस्ताशवत आहे. सदर माध्यशमक शाळे चे वर नमूद शठकाणी स्थलांतर करण्यास खाली नमूद अटी व
शतीवर मान्यता दे ण्यात येत आहे :1) स्थलांतरीत शाळे ची शकमान िंटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शशशथल केली जाणार
नाही.
2) शाळे तील शवद्यार्थ्यांचे स्थलांतराच्या शठकाणी समायोजन करणे आवश्यक राहील.
3) स्थलांतरास सवण शशक्षक/ शशक्षकेतर कमणचारी यांची सहमती असावी. तसेच सवण िंात्रताधारक
शशक्षक व शशक्षकेतर कमणचारी यांना स्थलांतशरत शठकाणी सामावून घेण्यात येईल व त्यांच्या
सेवाशतीमध्ये बदल होणार नाही याबाबत संस्थेच्या अध्यक्ष/ सशचवांचे रू.100/- च्या स्टॅ म्िंिंेिंरवर
नोटरी केलेले शिंथिंत्र सादर करणे आवश्यक राहील.
4) शासनाकडू न वेळोवेळी दे ण्यात येणाऱ्या आदे शानुसार शाळे साठी िंक्की इमारत व सवण भौशतक
सुशवधा आशण शैक्षशणक सुशवधा उिंलब्ध करून दे ण्यात येतील. याबाबत संस्थेच्या अध्यक्ष/ सशचवांचे
रू.100/- च्या स्टॅ म्िंिंेिंरवर नोटरी केलेले शिंथिंत्र सादर करणे आवश्यक राहील.
5) स्थलांतरीत शठकाणी शाळे साठी िंक्की इमारत असल्याबाबत शशक्षणाशधकारी (माध्यशमक),
शजल्हा िंशरषद, औरंगाबाद यांनी खात्री करणे आवश्यक राहील.
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6) शासनाकडू न शाळा, शशक्षक/ शशक्षकेतर कमणचारी, वेतन वेतनेत्तर अनुदान, शवद्याथी इ. संदभात
वेळोवेळी शवशहत करण्यात येणारे अशधशनयम, शनयम, आदे श इ. चे िंालन संस्थेने करणे आवश्यक
राहील.
7) स्थलांतरीत शाळे च्या बाबतीत मूळ शासन िंरवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व
शतींमध्ये बदल होणार नाही.
8) सदर शाळा मुळ शठकाणी अनुदानाच्या ज्या तत्वावर आहे , त्याच तत्वावर स्थलांतरीत शठकाणी
कायणरत राहील़.
9) शासन शनणणय, शालेय शशक्षण व क्रीडा शवभाग, शदनांक 28/08/2015 नुसार शवशहत केलेल्या
संच मान्यतेच्या सुधाशरत शनकषानुसार व याबाबत शासनाकडू न वेळोवेळी दे ण्यात येणाऱ्या
आदे शांनुसार अनुज्ञय
े होणाऱ्या िंदांइतके शशक्षक/शशक्षकेतर कमणचारी शाळे त कायणरत राहतील व
त्यािंेक्षा जास्त शशक्षक/ शशक्षकेतर कमणचारी कायणरत राहणार नाहीत हे संस्थेस बंधनकारक राहील.
तसेच अनुज्ञय
े िंदांिंैकी शरक्त िंदे अशतशरक्त कमणचाऱ्यांमधून समायोजनाने भरण्याबाबत शासनाच्या
धोरणानुसार कायणवाही करणे आवश्यक राहील.
10) सदरहू स्थलांतरासंदभात शासनाकडे अथवा शशक्षण शवभागाच्या क्षेशत्रय अशधकाऱ्यांकडे
कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेिं आल्यास पकवा स्थलांतरासंदभातील अटींचा भंग झाल्याचे
शनदशणनास आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अशधकार शासनास राहतील.
2.

वरील अट क्र.(3) व (4) ची िंूतणता झाल्यावर, शवभागीय शशक्षण उिंसंचालक, औरंगाबाद

शवभाग, औरंगाबाद यांनी सदर शाळे च्या स्थलांतरास मान्यता दे ण्याबाबत आवश्यक िंुढील
कायणवाही करावी व केलेल्या कायणवाहीबाबत शासनास अवगत करावे.
सदर शासन शनणणय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उिंलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201803141216354821 असा आहे . हा आदे श
शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांशकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्राचे राज्यिंाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Pravin Rajaram
Mundhe
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( प्रशवण मुंढे )
कायासन अशधकारी, महाराष्र शासन
प्रत 1) शशक्षण संचालक (माध्यशमक व उच्च माध्यशमक), महाराष्र राज्य, िंुणे
2) शवभागीय शशक्षण उिंसंचालक, औरंगाबाद शवभाग,मुलींचे आयटीआय समोर, मनिंा
रोड, शमिंा इमारत, भडकलगेट, औरंगाबाद
3) शशक्षणाशधकारी (माध्यशमक), शजल्हा िंशरषद, औरंगाबाद
4) अध्यक्ष, मुलतानी बहु उद्देशीय शशक्षण संस्था, तांडा बाजार, ता.शसल्लोड, शज.औरंगाबाद
5) शनवडनस्ती ( एसएम-1).
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