ज्ञानवैभव शिक्षण संस्था, परळी वैजनाथ, ता.परळी, शज.बीड
संचशित महाराणा प्रताप माध्यशमक शवद्यािय, गव्हािी,
ता.शसल्लोड,

शज.औरंगाबाद

शवनाअनुदाशनत

ही

मराठी

माध्यमाची

िाळा, मुितानी बहु उद्देशिय शिक्षण संस्था,

तांडा बाजार, ता.शसल्लोड, शज.औरंगाबाद

या संस्थेस

हस्तांतरीत करणेबाबत.
महाराष्ट्र िासन
िािेय शिक्षण व क्रीडा शवभाग
िासन शनणणय क्रमांकः मािाह 3118/प्र.क्र.327/एसएम-1
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजगुरू चौक,
मंत्रािय, मुंबई - 400 032
शदनांक : 14 माचण, 2018
वाचा : िािेय शिक्षण व क्रीडा शवभाग, िासन शनणणय क्रमांक मािाह 2011/ (210/11) माशि-3,
शदनांक 17 फेब्रुवारी, 2012
संदभण : शवभागीय शिक्षण उपसंचािक, औरंगाबाद यांचे क्र.शिउसं/माध्य/हस्तांतरण/3160/62/2017-18,
शदनांक 30/11/2017 चे पत्र.
प्रस्तावना :
ज्ञानवैभव शिक्षण संस्था, परळी वैजनाथ, ता.परळी, शज.बीड संचशित महाराणा प्रताप माध्यशमक
शवद्यािय, गव्हािी, ता.शसल्लोड, शज.औरंगाबाद ही मराठी माध्यमाची शवनाअनुदाशनत उच्च प्राथशमक व
माध्यशमक (इयत्ता 5 वी ते 10 वी) िाळा, मुितानी बहु उद्देशिय शिक्षण संस्था, तांडा बाजार, ता.शसल्लोड,
शज.औरं गाबाद या संस्थेस हस्तांतरीत करण्याचा संदभाधीन पत्रान्वये प्राप्त झािेिा प्रस्ताव िासनाच्या
शवचाराधीन होता.
िासन शनणणय :
सदर िाळा मुितानी बहु उद्देशिय शिक्षण संस्था, तांडा बाजार, ता.शसल्लोड, शज.औरंगाबाद यांचेकडे
हस्तांतर करण्यास खािी नमूद अटी व ितीवर मान्यता दे ण्याचा शनणणय िासनाने घेतिा आहे :1) व्यवस्थापन बदि झािेल्या िाळे ची कोणत्याही कारणास्तव शकमान पटसंख्येची अट शिथीि केिी जाणार
नाही.
2) बािकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अशधकार अशधशनयम, 2009 नुसार व िाळे साठी िासनाकडू न
वेळोवेळी दे ण्यात येणाऱ्या आदे िानुसार िाळे साठी पक्की इमारत, सवण भौशतक सुशवधा व िैक्षशणक सुशवधा
उपिब्ध करून दे ण्यात येतीि याबाबत नवीन संस्थेचे अध्यक्ष/ सशचवांचे रू.100/- च्या स्टँ म्पपेपवर नोटरी
केिेिे िपथपत्र सादर करणे आवश्यक राहीि.
3) हस्तांतरणास संमती शदिेल्या अहणता प्राप्त शिक्षक/ शिक्षकेतर कमणचाऱ्यांना सामावून घेण्यात येईि व
त्यांच्या सेवाितीमध्ये बदि होणार नाही. याबाबत नवीन संस्थेचे अध्यक्ष/सशचवांचे रू.100/- च्या स्टँ म्पपेपरवर
नोटरी केिेिे िपथपत्र सादर करणे आवश्यक राहीि.
4) िासन शनणणय, शदनांक 28/08/2015 नुसार व याबाबत िासनाकडू न वेळोवेळी दे ण्यात येणारे आदे िानुसार
अनुज्ञय
े होणाऱ्या पदांइतके शिक्षक/ शिक्षकेतर कमणचारी कायणरत राहतीि व त्यापेक्षा जास्त शिक्षक/
शिक्षकेतर कमणचारी कायणरत राहणार नाहीत हे संस्थेस बंधनकारक राहीि तसेच अनुज्ञय
े पदांपैकी शरक्त पदे
अशतशरक्त कमणचाऱ्यांमधून भरण्याबाबत िासनाच्या धोरणानुसार कायणवाही करणे आवश्यक राहीि.
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5) सदर िाळा अनुदानाच्या ज्या तत्वावर आहे , हस्तांतरणानंतर त्याच तत्वावर कायणरत राहीि.
6) व्यवस्थापन बदि झािेल्या िाळे च्या बाबतीत िासन परवानगीच्या/ मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व
ितीमध्ये बदि होणार नाही.
7) िासनाकडू न िाळा, शिक्षक/शिक्षकेतर कमणचारी, वेतन/ वेतनेतर अनुदान, शवद्याथी इ. बाबत वेळोवेळी
शवशहत करण्यात येणारे अशधशनयम, शनयम, आदे ि इ. चे पािन करणे नवीन संस्थेस बंधनकारक राहीि.
8) सदर व्यवस्थापन बदि, िासन शनणणय, िािेय शिक्षण व क्रीडा शवभाग, क्रमांक मािाह 2011/(210/11)
माशि-3, शदनांक 17 फेब्रुवारी, 2012 मध्ये शवशहत केिेल्या शनयमानुसार व कायणपध्दतीनुसार अंमिात येईि.
9) सदरहू व्यवस्थापन बदिासंदभात िासनाकडे अथवा शिक्षण शवभागाच्या क्षेशत्रय अशधकाऱ्यांकडे कोणत्याही
प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास ककवा व्यवस्थापन बदि संदभातीि अटी व ितीचा भंग झाल्याचे शनदिणनास
आल्यास ककवा व्यवस्थापन बदिापूवीच्या संस्थेतीि कायणरत शिक्षक/शिक्षकेतर कमणचाऱ्यांच्या सेवाितीचा
नवीन संस्थेव्दारा भंग झाल्यास, हस्तांतरण रद्द करण्याचे अशधकार िासनास राहतीि.
2.

वरीि अट क्र.(2) व (३) ची पूतणता झाल्यावर शवभागीय शिक्षण उपसंचािक, औरंगाबाद शवभाग,

औरं गाबाद यांनी सवण बाबी तपासून आशण आवश्यक अन्य अटींचा समावेि करून, िाळे च्या व्यवस्थापन
बदिाबाबत आवश्यक पुढीि कायणवाही करावी व केिेल्या कायणवाहीबाबत िासनास अवगत करावे.
सदर िासन शनणणय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपिब्ध
करण्यात आिा असून त्याचा संकेताक 201803141219582821 असा आहे . हा आदे ि शडजीटि स्वाक्षरीने
साक्षांशकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाि यांच्या आदे िानुसार व नावाने.

Pravin Rajaram
Mundhe
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( प्रशवण मुंढे )
कायासन अशधकारी, महाराष्ट्र िासन
प्रत :
1) शिक्षण संचािक (प्राथशमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
2) शिक्षण संचािक (माध्यशमक व उच्च माध्यशमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
3) शवभागीय शिक्षण उपसंचािक, औरंगाबाद शवभाग, मुिींचे आयटीआय समोर, मनपा रोड,
शमपा इमारत, भडकिगेट, औरंगाबाद
4) शिक्षणाशधकारी (प्राथशमक), शजल्हा पशरषद, औरंगाबाद
5) शिक्षणाशधकारी (माध्यशमक), शजल्हा पशरषद, औरंगाबाद
6) अध्यक्ष, ज्ञानवैभव शिक्षण संस्था, परळी वैजनाथ, ता.परळी, शज.बीड
7) अध्यक्ष, मुितानी बहु उद्देशिय शिक्षण संस्था, तांडा बाजार, ता.शसल्लोड, शज.औरंगाबाद
8) शनवडनस्ती ( एसएम-1)
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