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सांदभण:
1) शासन शनणणय क्रमाांकः शासन शनणणय शालेय शशक्षण व क्रीडा शवभाग क्र.माशास्थ2008/(860/08)/माशश-1, शदनाांक 17 फेब्रुवारी, 2009.

2) शासन शनणणय क्रमाांकः शासन शनणणय शालेय शशक्षण व क्रीडा शवभाग क्र.माशास्थ2008/(860/08)/माशश-1, शदनाांक 9 जून, 2010.

प्रस्तावना :
राज्यातील सवण शवद्यार्थ्यांना गुणात्मक व दजेदार शशक्षण दे ण्याची जबाबदारी शासनाची

असल्याने महाराष्ट्र शासनाने सवण दूरवर प्राथशमक व माध्यशमक शाळा उपलब्ध करुन शदल्या आहे त.

राज्यातील स्थाशनक स्वराज्य सांस्था व खाजगी व्यवस्थापनामाफणत सध्या सुमारे 1 लाख प्राथशमक व
माध्यशमक शाळा सुरु असून त्यात सुमारे 2.17 कोटी शवद्याथी शशक्षण घे त आहे त. या 1 लाख शाळाांपैकी
सुमारे 32573 शाळा खाजगी आहे त. (अनुदाशनत 20,455 आशण शवना अनुदाशनत 12,018).
2.

खाजगी शाळा शनरशनराळया कारणाांस्तव एका शिकाणाहू न दुस-या शिकाणी स्थलाांतशरत

करण्यासािी शासनाकडे शवनांती अजण करीत राहतात. स्थलाांतर योग्य शरतीने व्हावे व शवद्यमान

शवद्यार्थ्यांवर शवपरीत पशरणाम होऊ नये यासािी शासनाने योग्य ते आदे श वेळोवेळी शनगणशमत केले
आहे त. तसेच माध्यशमक शाळा सांशहता शनयम क्र.7.6 मध्ये सुध्दा तरतूद करण्यात आली आहे .
2.1

असे असून सुध्दा बरेचसे सांस्थाचालक मूळ उद्दे श सादर न करता इतर कारणासािी
स्थलाांतराची मागणी कशरत असतात. स्थलाांतराची शवनांती शवद्यार्थ्यांची गरज
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भागशवण्यासािी व त्याांचे शहत जोपासण्यासािी होणे आवश्यक आहे .
3.

6 ते 14 वर्ण वयोगटातील सवण बालकाांचा मोफत व सक्तीच्या शशक्षण शमळावे यासािी भारतीय

घटनेमध्ये 2002 साली दुरुस्ती करण्यात आली असून हा त्याांचा एक मूलभूत अशधकार झाला आहे .

या अनुर्ांगाने केंद्र शासनाने "बालकाांना मोफत व सक्तीचे शशक्षण हक्क अशधशनयम, 2009" पाशरत
केला असून याांची अांमलबजावणी शद.1 एशप्रल, 2010 पासून करण्यात येत आहे .
4.

या अशधशनयमानुसार बालकाांना नशजकच्या शाळा उपलब्ध करुन द्यावयाची आहे म्हणजे

प्राथशमक शाळा 1 शक.मी. उच्च प्राथशमक 3 शक.मी. व माध्यशमक शाळा 5 शक.मी. अांतरापयंत. या

शनयमाची अांमलबजावणी करण्यासािी शासनाने सवण शाळाांबाबत गुगल नकाशावर नुकताच मॅ पपग
करुन बृहत आराखडा तयार केला आहे व त्यानुसार मरािी माध्यमाचे शाळा उघडण्याचे आदे श पाशरत

केले आहे त. अशा पशरस्स्थतीमध्ये जर कोणतीही शाळा स्थलाांतशरत केली तर अशधशनयम, 2009 चे
उल्लांघन होण्याची शक्यता आहे .
4.1

या कायद्याांतगणत बालकाांना मोफत सक्तीचे व दजेदार शशक्षण द्यावयाचे आहे . म्हणून इतर

नवीन शाळा इत्यादीमुळे सध्याचे स्थळी शवद्याथी कमी होत आहे त , या सबबीवर शवद्यमान
शवद्यार्थ्यांचे नुकसान करता येत नाही.शाळाांनी आवश्यकतेप्रमाणे सुशवधा व शशक्षणाच्या

5.

दजामध्ये वाढ करणे आवश्यक आहे .

"बालकाांचा मोफत व सक्तीच्या शशक्षणाचा हक्क अशधशनयम 2009" मधील तरतूदी लक्षात

घे ता स्थलाांतराबाबत नव्याने आदे श पाशरत करण्याची बाब शासनाच्या शवचाराधीन होती. सवण बाबींचा

शवचार करुन आतापयंतचे सवण आदे श अशधक्रशमत करुन शासन पुढीलप्रमाणे नव्याने आदे श पाशरत
कशरत आहे

शासन शनणणय:
(1) खाजगी शाळाांना (सध्या अस्स्तत्वात असलेल्या व नवीन मां जूर होणा-या) खाली नमूद केलेल्या
पवादात्मक पशरस्स्थती सोडू न इतर कोणत्याही कारणास्तव स्थलाांतराची परवानगी दे ता येणार
नाही:(i)

शाळे ची इमारत जीणण व धोकादायक पकवा नैसर्गगक आपत्तीमध्ये क्षशतग्रस्त झालेली
असल्यास पकवा प्रकल्पामुळे बाशधत होत असल्याने अशा शाळाांमध्ये शशक्षण घे णे
अशक्य.
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(ii)
(2)

सध्याच्या अपु-या इमारतीमधून स्वयांपूणण इमारतीमध्ये स्थलाांतराचा प्रस्ताव.

(iii)

सध्याच्या भाडयाच्या इमारतीमधून स्वत:च्या इमारतीमध्ये स्थलाांतराचा प्रस्ताव इ.

स्थलाांतराची परवानगी दे ण्यापूवी खालील बाबींची पूतणता होणे आवश्यक राहील:(i)

(ii)

(iii)

अपवादात्मक पशरस्स्थतीबाबत सांबांशधत सक्षम अशधकारी याचा दाखला.

ज्या शिकाणी शाळा स्थलाांतशरत करावयाची आहे ती जागा पूवीच्या जागेपासून
प्राथशमक, उच्च प्राथशमक, माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शाळे कशरता अनुक्रमे
1,3,5 व 10 शक.मी.पेक्षा जास्त अांतरावर असू नये.

ज्या नवीन शिकाणी शाळा स्थलाांतशरत करावयाची आहे तेथे इमारत (स्वत:ची

पकवा भाडयाची) व इतर सवण बाबी बालकाांचा मोफत व सक्तीच्या शशक्षणाचा हक्क
अशधशनयम 2009 च्या शनकर्ाप्रमाणे असणे आवश्यक राहील.

(iv)

शाळे तील शशक्षक-शशक्षकेतर कमणचा-याांना (कायम व तात्पुरत्या सेवेतील)
स्थलाांतशरत शिकाणी सामावून घ्यावे लागेल. तसेच शशक्षक-शशक्षकेतर कमणचायाांची कोणतीही पदवाढ मान्य केली जाणार नाही व कमणचारी अशतशरक्त िरल्यास
त्याांना सांरक्षण असणार नाही.

(v)

(vi)

शाळे स पटसांख्या/सरासरी हजेरी यामध्ये कोणतीही सूट शदली जाणार नाही.

स्थलाांतराची परवानगी शदल्यानांतर त्याबाबतच्या अटी व शती सांस्था पूणण करीत

नसल्याचे केव्हाही शनदशणनास आल्यास पकवा चुकीची माशहती सादर केल्याचे
शनष्ट्पन्न झाल्यास स्थलाांतराचे आदे श रद्द करण्यात येतील.

(vii)

स्थलाांतरापूवीचे शिकाणी शवद्यार्थ्यांची शशक्षणाची सोय झाली आहे याची खात्री

(viii)

अनुदाशनत शाळा स्थलाांतशरत होत असल्यास स्थलाांतरापूवीच्या शिकाणी अन्य

करणे आवश्यक आहे .

अनुदाशनत शाळा उपलब्ध असावी.

(3) वरील अपवादात्मक पशरस्स्थतीमध्ये शशक्षण अशधकारी याांनी तपासणी करून स्वयांस्पष्ट्ट अहवाल
शवभागीय शशक्षण उपसांचालक याांचेमाफणत शासनास सादर करावा. शासन सवण बाबींचा शवचार
करून याबाबत योग्य तो शनणणय घे ईल.
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सदर शासन शनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201307311228388021 असा आहे . हा आदे श
शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांशकत करुन काढण्यात येत आहे .

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने .

Prashant
Suryakant
Pradhan

प्रत,

Digitally signed by Prashant Suryakant
Pradhan
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra,
ou=School Education & Sports Dept,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
cn=Prashant Suryakant Pradhan
Date: 2013.08.08 18:09:46 +05'30'

(प्र.सू. प्रधान)
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2. शशक्षण सांचालक (प्राथशमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
3. सवण शवभागीय शशक्षण उपसांचालक.

4. सवण शशक्षणाशधकारी (माध्यशमक) शजल्हा पशरर्दा.
5. सवण शशक्षणाशधकारी (प्राथशमक) शजल्हा पशरर्दा.

6. सवण कायासने, शालेय शशक्षण व शक्रडा शवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
7. शनवड नस्ती (माशश-2).
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