महाराष्ट्र शासन
विजाभज, इमाि ि विमाप्र कल्याण संचालनालय,
3, चचच रोड, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-1
बं द पडलेल्या / मान्यता रद्द केलेल्या विजाभज प्राथवमक / माध्यवमक आश्रमशाळा हसतांतर
ि सथलांतरणाने अन्य सिंयसेिी संसथेस हसतांतरीत ि सथलातरण करण्यासाठी प्रसताि
सादर करणेबाबत जावहरात
महाराष्ट्र शासनाच्या संचालक, विजाभज, इमाि ि विमाप्र कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
यांच्या अवधपत्याखालील शैक्षवणक िर्ष 2017-18 करीता विमुक्त जाती भटक्या जमाती ि विशेर् मागास
प्रिगाच्या मुला-मुलींसाठीच्या खालील प्राथवमक ि माध्यवमक आश्रमशाळा (ज्या बंद पडलेल्या आहे त ककिा अन्य
कारणामुळे ज्यांची मान्यता काढलेली आहे अशा) स्थलांतर ि हस्तांतरणाने नव्याने सुरु करण्यासाठी इच्छु क
स्िंयसेिी संस्थेकडू न अजष मागविण्यात येत आहे त.
अ.
क्र
1

आश्रमशाळा चालविल्या
जाणाऱ्या संस्थे चे नांि

आश्रमशाळे चे नाि

आश्रमशाळा चालविण्यात
येत असलेले िगष

मान्यता रद्द
आदे श वदनांक

लोकजागृती वशक्षण संस्था, गोसे
(बु), ता.पािनी, वज.भंडारा

बाबा खंताळू प्राथवमक
आश्रमशाळा गोसे (बु),
ता.पािनी, वज.भंडारा

इ.1ली ते इ 7 िी

426
30/5/2013

लोकजागृती वशक्षण संस्था, गोसे
(बु), ता.पािनी, वज.भंडारा

बाबा खंताळू माध्यवमक
आश्रमशाळा गोसे (बु),
ता.पािनी, वज.भंडारा

इ. 8िी ते 10 िी

425
30/5/2013

अवभप्राय

अजाचा नमूना, अटी ि शती, अजासोबत जोडाियाच्या कागदपत्ांची यादी इत्यादी मावहती, सुट्टीचे वदिस
िगळता कायालयीन िेळेत, सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, भंडारा (दुरध्िनी क्र.07184/ 253020) यांचे
कायालयात वद.23/01/2018 पासून वद.22/02/2018 पयंत उपलब्ध होिू शकेल.
बं द/मान्यता रद्द करण्यात आलेल्या आश्रमशाळा अन्य संसथे स हसतांतर करण्या संबंधीच्या अटी
ि शती :1) बंद/मान्यता रद्द झालेली आश्रमशाळां बृहत आराखड्यामध्ये समाविष्ट्ट असािी. सदर आश्रमशाळा बृहत
आराखड्यामध्ये समाविष्ट्ट नसल्यास वतचा हस्तांतर/स्थलांतरणासाठी विचार केला जाणार नाही तसेच ती
कायमस्िरूपी बंद करण्यात येईल.
2) बंद/मान्यता रद्द झालेल्या आश्रमशाळा स्थलांतरीत/हस्तांतरीत करण्याकरीता त्या आश्रमशाळे तील विद्याथी
संख्या विचारात घे णे आिश्यक नाही.
3) बंद ककिा मान्यता र द्द केलेल्या आश्रमशाळांच्या वठकाणांसहीत नािांची यादी , त्या भागातील दोन
प्रवसद्ध दै वनक ितषमानपत्ात तसेच विभागाच्या संकेत स्थळािर प्रवसध्द करण्यात येईल आवण इच्छू क
संस्था, एन.जी.ओ. यांच्याकडू न अजष मागविण्यात येतील. तसेच अशा प्रकारचे खुले प्रस्ताि मागवितांना
सदर संस्था त्या वजल्यातील ककिा लगतच्या वजल्यातील असणे आिश्यक राहील. बंद/मान्यता रद्द झालेली
अनुदावनत आश्रमशाळा ज्या महसुली विभागामध्ये सुरु होती त्याच महसुली विभागामध्ये स्थलांतरीत/
हस्तांतरीत करण्यासाठी प्रस्ताि मागविण्यात येतील. तसेच अशा प्रकारच्या स्थलांतर/हस्तांतरणाने बावधत
होणाऱ्या पालक, नागवरक आवण वशक्षक ि वशक्षकेतर िगष यांचेकडू न सूचना मागविण्यात याव्यात.

4) इच्छु क संस्थेने जावहरातीस अनुसरुन विवहत नमून्यात संबंधीत सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग
यांचेकडे अजष करािा लागेल.
5) इच्छु क स्ियंसेिी संस्थेकडे संस्था नोंदणी अवधवनयम 1860, सािषजवनक विश्िस्त अवधवनयम, 1950
अंतगषतचे नोंदणी प्रमाणपत् असािे तसेच धमादाय आयुक्तांकडे या संस्थेची नोंदणी केलेली असािी ि
त्यात स्पष्ट्टपणे शैक्षवणक कायष ककिा शाळा चालविण्याबाबतचे उद्दे श असािेत.
6) संस्थेने नोंदणी प्रमाणपत् ि संस्थेच्या घटनेची प्रत सक्षम प्रावधकाऱ्याकडू न साक्षांवकत करुन अजासोबत
जोडािी. संस्था जेथे कायष करणार आहे , त्या वजल्यात/वठकाणामध्ये संस्थेचे कायषक्षेत् असािे. आश्रमशाळा
चालविण्यासाठी इच्छु क असलेल्या संस्थेस आश्रमशाळा/शैक्षवणक संस्था चालविण्याचा वकमान 4 ते 5
िर्ाचा अनुभि असािा.
7) संस्थेने अजष करतांना संचालक, विजाभज, इमाि ि विमाप्र कल्याण यांच्या नािाने रु.10,000/- (रुपये दहा
हजार फक्त) एिढी रक्कम चलनाव्दारे भरणे आिश्यक आहे . (सदरची रक्कम ना परतािा असेल)
8) अजष करतांना संस्थेच्या बँक खात्यात वकमान रु.10.00 लक्ष (रुपये दहा लक्ष फक्त) एिढी रक्कम जमा
असणे आिश्यक आहे . यासाठी संबंधीत बँकेचे प्रमाणपत् अजासोबत जोडािे. संस्थेकडे 1 िर्ासाठी खचष
करता येतील इतकी रक्कम त्यांच्या बँक बचत ककिा चालू खात्यािर वशल्लक असणे अवनिायष आहे .
9) संस्थेने लगतच्या पाच िर्ातील लेखा पवरक्षणाच्या अहिालाची साक्षांवकत प्रत अजासोबत जोडािी.
10) संस्थेकडे वकमान 3 एकर जागा स्ित:च्या मालकीची अथिा भाडे करारािर घे तली असल्यास संस्था
स्थलांतरणाने/ हस्तांतरणाने आश्रमशाळा घे ण्यास पात् राहील.
11) संस्थेस धमादाय आयुक्तानी ककिा शासनाने दं ड केलेला असल्यास त्याबाबतची मावहती अजासोबत
जोडािी. संस्थेच्या सुरु असलेल्या शाळातील गैरप्रकाराबाबत इतर विभागांनी संस्थेच्या विरुध्द यापूिी
केलेली कायषिाही, याबाबतची मावहती दे णे बंधनकारक आहे . संस्थेने यापूिी वनधीचा अपहार केल्याच्या
तक्रारी प्राप्त असल्यास त्याची मावहती द्यािी.
12) संस्थेने यापूिी शासनाविरुध्द मा.उच्च न्यायालयात वरट यावचका दाखल केली होती ककिा कसे ? असल्यास,
ती प्रलंवबत आहे का, ककिा वनकाल लागला असल्यास त्याची मावहती द्यािी.
13) कोणत्याही शाळे चे हस्तांतरण अन्य नविन संस्थेकडे करण्यात आल्यानंतर सदर शाळे तील सिष वशक्षक/
वशक्षकेत्तर कमषचाऱ्यांचे समायोजन सदर शाळे त करण्यात येईल.
सिचसाधारण अटी शती
1. प्रादे वशक स्तरािरील सवमती तसेच राज्यस्तरीय सवमती शासनास प्रस्तािांची वशफारस करे ल.
तद्नंतर
शासन सक्षम ि पात् असणाऱ्या संस्थेस बंद पडलेल्या अथिा मान्यता रद्द केलेल्या ककिा काढू न घे तलेल्या
आश्रमशाळा हस्तांतरण करण्याबाबत यथायोग्य वनणषय शासन स्तरािरुन गठीत सवमतीव्दारे घे तला जाईल
ि शासनाचा तो वनणषय अंवतम राहील.
2. विद्याथी संख्या अभािी बंद पडलेल्या शाळा पुन्हा त्याच वठकाणी सुरु करण्यास परिानगी वदली जाणार
नाही.
3. बंद पडलेल्या अथिा मान्यता रद्द केलेल्या आश्रमशाळे त जेिढे शैक्षवणक िगष सुरु करण्यात आले होते , ते
सिष िगष आश्रमशाळा हस्तांतरीत/स्थलांतरीत झालेल्या वठकाणी एकाच िेळी सुरु करणे आिश्यक राहील.
तसेच या बंद पडलेल्या अथिा मान्यता रद्द केलेल्या आश्रमशाळामधील मान्यता प्राप्त सिष वशक्षक ि
वशक्षकेत्तर कमषचाऱ्यांना सामािून घे ण्याची जबाबदारी नविन संस्थेची राहील. शाळा हस्तांतरणाच्या/
स्थलांतरणाच्या अनुर्ंगाने कोणत्याही नविन पदास मान्यता वदली जाणार नाही.

4. हस्तांतरीत/स्थलांतरीत झालेल्या वठकाणी आश्रमशाळा शैक्षवणक िर्ष सुरु झाल्यापासून 30 वदिसात सुरु
करणे बंधनकारक राहील. विवहत मुदतीत आश्रमशाळा सुरु न केल्यास सदर आश्रमशाळे चे हस्तांतरण/
स्थलांतरण आपोआप रद्द झाल्याचे समजण्यात येईल.
5. बंद पडलेल्या/मान्यता रद्द करण्यात आलेल्या ककिा विद्याथी पटसंख्या कमी झाल्याने अवतवरक्त ठरविण्यात
आलेल्या आश्रमशाळे तील सिष मान्यता प्राप्त वशक्षक ि वशक्षकेत्तर कमषचाऱ्यांची वनयुक्ती हस्तांतरीत
झालेल्या शाळे मध्ये करण्यात येईल ि अशा कमषचाऱ्यांना 30 वदिसात तेथे रुजू होणे बंधनकारक राहील.
अशा अवतवरक्त ठरविण्यात आलेल्या कमषचाऱ्यांच्या िेतनाबाबत या विभागाच्या शासन वनणषय क्र.
यावचका-2015/प्र.क्र.150/विजाभज-2, वद.1.4.2016 ि शासन शुध्दीपत्क क्र.यावचका-2015/प्र.क्र.150
/विजाभज-2, वद.17.10.2016 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कायषिाही करण्यात येईल.
6. जे वशक्षक ककिा वशक्षकेत्तर कमषचारी हस्तांतरीत झालेल्या आश्रमशाळे च्या वठकाणी उवचत कारणावशिाय
30 वदिसाच्या आत रुजू होणार नाहीत, अशा कमषचाऱ्यांना तीन संधी वदल्या जातील. त्यानंतरही ते
वनयुक्तीच्या वठकाणी रुजू न झाल्यास त्यांना सेिेची आिश्यकता नाही, असे समजून त्यांची सेिा समाप्त
करण्यात येतील ि अशा कमषचाऱ्यांच्या वरक्त जागेिर वजल्हयातील, विभागातील ककिा राज्यातील
अवतवरक्त कमषचाऱ्यांच्या यादीतून सेिाजेष्ट्ठता कमषचाऱ्यांची समायोजनाने वनयुक्ती करण्यात येईल.
7. हस्तांतरीत/स्थलांतरीत झालेल्या शाळा उत्तमवरत्या संस्थेच्या स्िवनधीतून चालविणे ही जबाबदारी प्रामुख्याने
संबंधीत स्ियंसेिी संस्थेची राहील. दे य बाबींिरील अनुज्ञेय खचाची प्रवतपूती िेळोिेळी शासनाचे ध्येयधोरण
ि अनुदानाचे उपलब्धतेनस
ु ार केली जाईल,अशा संमतीचे हमीपत् संस्थेने सोबत जोडणे बंधनकारक राहील.
8. शासनाच्या आवदिासी विकास विभाग ककिा सामावजक न्याय विभागाने यापूिी अजषदार संस्थेची एखादी
शाळाची मान्यता रद्द केले असल्यास अथिा मान्यता काढू न घे तली असल्यास ककिा काही कारणास्ति बंद
पडली असल्यास पुन्हा अन्य संस्थेची शाळा अशा अजषदार संस्थेकडे हस्तांतर/स्थलांतरण करणेबाबतचा
वनणषय घे ण्याचे अवधकार शासनास राहतील.
9.
प्राप्त झालेल्या अजािर शासनाचा वनणषय अंवतम असेल.
10. अपूणष भरलेले ि आिश्यक कागदपत्े न जोडलेल्या अजाचा विचार केला जाणार नाही.
11. सदर जावहरीतीनुसार मागविण्यात आलेले प्रस्ताि कोणत्याही सबबीविना रद्द करण्याचे अवधकार
शासनाकडे असतील.
12. सिष कागदपत्ासह पवरपूणष प्रस्ताि सादर करणे बंधनकारक आहे . प्रस्ताि अपूणष असल्यास त्ुटी पूतषता
करणेबाबत कोणताही पत्व्यिहार केला जाणार नाही.
13. ज्या वजल्हयातील आश्रमशाळा करीता अजष मागविण्यात येत आहे , त्याच वजल्हयातील इच्छु क संस्थेने अजष
करािा. इतर वजल्हयातील संस्था अजष करण्यास पात् असणार नाहीत.
14. पवरपूणष प्रस्ताि सिष कागदपत्ांसह अजासोबत जोडलेल्या कागदपत्ांिर पृष्ट्ठ क्रमांक टाकून ि प्रत्येक
पृष्ट्ठािर संस्था सवचिांनी स्िाक्षरी करुन वद.
22/2/2018 पूिी कायालयीन िेळेत संबंधीत सहाय्यक
आयुक्त, समाज कल्याण, भंडारा यांचे कायालयात सादर करािेत ि पोच पािती घ्यािी. विवहत मुदतीनंतर
भरलेले चलन ककिा सादर केलेला अजष विचारात घे तला जाणार नाही.
15. ज्या अजषदार संस्थेच्या प्रस्तािांना आश्रमशाळा चालविण्यासाठी मान्यता वमळे ल ते प्रस्ताि िगळू न इतर सिष
संस्थेचे प्रस्ताि अमान्य करण्यात आल्याचे समजािे. त्यासाठी िेगळ पत्व्यिहार केला जाणार नाही.
स्थळ : पुणे
संचालक,
वदनांक :
जानेिारी 2018
महाराष्ट्र राज्य, पुणे

विजाभज, इमाि ि विमाप्र कल्याण

अजाचा नमूना
(प्रत्ये क वठकाणासाठी सितंत्र अजच करािा)
-------------------------------- ही मान्यता काढण्यात आलेली प्राथवमक/माध्यवमक आश्रमशाळा
स्थलांतरण ि हस्तांतरणाने मौजे ----------- ता.---------- वज.या वठकाणी चालू करण्यासाठी मान्यता
वमळण्याबाबतचा अजष.
(कायालयीन उपयोगासाठी)
अ) अजष क्रमांक ------ ब) अजासाठी भरलेल्या रु----- रक्कमेचा पािती क्र. वद..
क) नापरतािा रक्कम चलन क्र. ड) रक्कम रु. -------------इ) शाळे चा प्रकार : प्राथवमक/माध्यवमक ---------- शाळा मागणी वठकाण
---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- ------------------------

संस्थेने भरण्यासाठी
(अजासोबत आिश्यक त्या मुद्याच्या पुष्ट्टयथष पुरािे जोडािेत)
1. संसथे ने नांि ि पूणच पत्ता ि दुरध्िनी क्रमांक :
2. संसथा सथापनेचा िर्च :
3. संसथा पंजीबध्द क्रमांक ि वदनांक
अ) सािषजवनक विश्िस्त अवधवनयम 1950 :- क्रमांक वदनांक
आ) संस्था नोंदणी अवधवनयम 1860 :- क्रमांक वदनांक
इ) संस्थेच्या वलखीत घटनेची प्रत जोडािी :4. संसथे च्या पदावधकाऱयांची नांिे, पत्ते , मोबाईल क्रमांक :अ) अध्यक्ष :आ) उपाध्यक्ष :इ) सवचि :ई) कोर्ाध्यक्ष :5. वनयोवजत प्राथवमक/माध्यवमक शाळे चे नांि
6. ज्या वठकाणी वनयोवजत शाळा उघडाियाची आहे त्या गािाचे नांि ि संपण
ू च पत्ता
7. वशक्षणाचे माध्यम
8. संसथे च्या बँकेचे नांि ि पत्ता :अ) बँकेचे नांि
आ) खाते क्रमांक
इ) अजष करण्याच्या वदिशी बँकेत असलेली वशल्लक (वशल्लकेबाबत पासबुक छायाप्रत जोडािी)
ई) अजासोबत संचालक, विजाभज, इमाि ि विमाप्र कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे नािे रु. 10
हजार भरलेल्याचलनाची क्रमांक ि वदनांक (छायाप्रत जोडािी)
उ) मागील 5 िर्ाचे सनदी ले खापालांचे ले खा पवरक्षण अहिाल जोडािेत.
9. इमारतीबाबत :- (सामावजक न्याय ि विशेर् सहाय्य विभाग, शासन वनणचय क्र.विभशा-2002/
प्रक्र.39/मािक-6, वद.16.10.2003मधील पवरवशष्ट्ठ-4नुसार खालील मुद्ांिरील मावहती भरािी)
क) इमारत संस्थेच्या मालकीची /भाडयाची :
ख) इमारत जेथे आहे तेथील पत्व्यिहाराचा पूणष पत्ता :ग) इमारतीचे एकूण चटई क्षेत् :-

घ) उपलब्ध असलेल्या खोल्यांची संख्या क्षेत्फळ :च) स्िच्छतागृहांची संख्या ि त्याचे क्षेत्फळ :छ) स्नानगृहांची संख्या ि त्याचे क्षेत्फळ :ज) स्िंयपाक खोली ि कोठीगृहाचे क्षेत्फळ :झ) मुलीसाठी स्ितंत् वनिासाची ि तद्अनुर्ंगीक व्यिस्था इ. खोल्यांचीच
ट) इमारत भाडयाची असल्यास इमारत मालकाचे संमती पत्
ठ) भाडे करारनामा (भाडयाची रक्कम ि वकती िर्ासाठी भाडे तत्िािर) :ड) इमारतीच्या मालमत्ता नोंदिहीचा उतारा सादर केला आहे काय
?
असल्यास इमारत घर क्रमांक :10. सिंयसेिी संसथे चा इतर शैक्षवणक/सामावजक कायाचा अनुभि :
अ) शैक्षवणक योजना :- शाळा, महाविद्यालये, िसवतगृहे चालवित असल्यास त्याबाबतची मावहती.
अ.क्र

उपक्रमांचे नांि

मान्यता िर्ष

सद्यस्स्थती

अनुदावनत/विना अनुदावनत

1
2
3
4
5

ब) समाज कल्याण विविध विभागाच्या योजना.आवदिासी इ/मवहला ि बाल विकास/
: राबवित असल्यास त्याबाबतचा तपवशल
अ.क्र
1
2
3
4
5

उपक्रमांचे नांि

मान्यता िर्ष

सद्यस्स्थती

अनुदावनत/विना अनुदावनत

11. संसथे च्याितीने केंद्र शासनामार्चत उपक्रम राबविण्यात ये त असल्यास
?
 उपक्रमाचे नांि : मान्यता िर्ष : अनुदावनत/विना अनुदावनत :
12. प्राथवमक /माध्यवमक आश्रमशाळा ज्या गािांत उघडाियाची आहे त्या गािाची मावहती
 गािाची एकूण लोकसंख्या ि विजाभजची लोकसंख्या
 गािाच्या 10 वक.मी पवरसरातील विमुक्त जाती भटक्या जमातीची गािवनहाय लोकसंख्या
 गािामध्ये सध्या कायषरत असलेल्या शाळांची मावहती.
अ.क्र
1
2
3
4
5

शाळे चे नांि

स्थापना िर्ष

विद्याथी संख्या अंदाजे

कोणत्या िगापयंत

ड)

गािापासून 10
वक.मी च्या पवरसरात कायच रत असलेल्या प्राथवमक/माध्यवमक
आश्रमशाळे ची मावहती :
अ.क्र
शाळे चे नांि
स्थापना िर्ष विद्याथी संख्या अंदाजे
कोणत्या िगापयंत
1
2
3
4
5
इ) गािांमध्ये पक्के रस्ते आहे काय
होय /नाही
फ) पुरेशी विजेची व्यिस्था आहे काय
होय /नाही
ग) वपण्याच्या पाण्याची ि िापरण्याच्या पाण्याची व्यिस्था आहे काय होय /नाही

13. वनयोवजत शाळे मध्ये उपलब्ध केल्या जाणाऱया प्राथवमक सुविधे बाबत : (वलवहण्यासाठी
जागा अपुरी असल्यास सितंत्र जोडपत्र जोडािे )
 खेळाचे मैदान उपलब्ध आहे काय असल्यास क्षेत्फळ : सिष सोयींनी युक्त फर्ननचर उपलब्ध आहे काय असल्यास तपवशल : िैद्यवकय सुविधा वकती अंतरािर आहे : वनयोवजत शाळे च्या वठकाणापयंतचा पक्का रस्ता आहे काय : प्रस्तावित शाळे च्या वठकाणी पुरेशी पाण्याची व्यिस्था आहे काय : प्रस्तावित शाळे च्या वठकाणी विजेची व्यिस्था आहे काय :14. इतर

: संस्थेविरुध्द तसेच संस्थेच्या पदावधकाऱ्याविरुध्द कोणत्या प्रकारचा
गुन्हा दाखल झालेला आहे काय असल्यास त्याबाबत मावहती :- होय/नाही
(असल्यास स्ितंत मावहती द्यािी)


संस्था चालवित असलेल्या शासकीय उपक्रमाबाबत संस्थेविरुध्द
वशस्त भंगाची कोणती कायषिाही झालेली आहे काय :- होय/नाही
(असल्यास स्ितंत मावहती द्यािी)



संस्था शासनाने अनुदान न वदल्यास शाळा स्िखचाने चालविण्यास
तयार आहे काय?



होय/नाही

संस्थेने अथिा संस्थेतील कमषचाऱ्यांचे शासन/संचालक/प्रादे वशक उपायुक्त, समाज
कल्याण/सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचेविरुध्द न्यायालयात यावचका दाखल
केली असल्यास तपवशल :-

प्रवतज्ञापत्र
मी/आम्ही खाली सया करणार श्री/श्रीमती ----------------- -- अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सवचि/कायाध्यक्ष
म्हणून ----- ---------- या संस्थेत पदावधकारी आहे /आहे ात. मी/आम्ही प्रवतज्ञापत् वलहू न दे तो की, िर
वदलेली सिष मावहती ि सोबत जोडलेली सिष कागदपत्े पुणषत खरी ि सत्य असून ती चुकीची ककिा खोटी
आढळू न आल्यास मी आम्ही फौजदारी वशक्षेस पात् होईन ककिा संस्थेला भविष्ट्यात आश्रमशाळा मंजरू
झाल्यानंतर जर दे ण्यात आलेली मावहती खोटी आढळू न आली तर आश्रमशाळे ची मान्यता रद्द करण्याचे ि
शासनाकडू न दे ण्यात आलेले अनुदान पुणषपणे सव्याज परत करण्याचे बंधन माझ्यािर/आमच्यािर राहील
असे संस्थेच्या ितीने मी /आम्ही प्रवतज्ञा पूिषक वलहू न दे त आहोत.

वठकाण :
वदनांक :

संसथे च्या पदावधकाऱयाचे पुणच नाि सही ि वशक्का

पवरवशष्ट्ट
100 रुपयाच्या सटॅम्प पेपरिर करारनामा
करारनामा वलहू न दे णार :
अध्यक्ष श्री/श्रीमती
------------------------------------------------------------------------------उपाध्यक्ष श्री/श्रीमती
----------------------------------------------------------------------------सवचि श्री/श्रीमती
------------------------------------------------------------------------------(संस्थेने अवधकार वदलेले कोणतेही पदावधकारी संस्थेच्या ठरािासह)

संस्थेचे नांि ि पूणष पत्ता

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

करारनामा वलहू न घे णार :
सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, ---------------------------------------- येणेप्रमाणे
करारनामा वलहू न दे ण्यात येतो की,
1. आश्रमशाळा बाबतचा प्रस्ताि ----------- वठकाणचा असून हे वठकाण बृहत आराखडयात
आहे . या प्रस्तािात पान क्र. 1 ते --------- पाने असून जोडपत् ------ ते -------- आहे त.
शासनाने आखुन वदलेल्या सामावजक न्याय ि विशेर् सहाय्य विभाग, शासन वनणषय
वद.16.10.2003 सोबतच्या पवरवशष्ट्ट 1 ते ------- आवण इतर सिष अटी आवण शती
मी/आम्ही िाचलेले असून त्या आम्हास पूणष मान्य आहे त/असा उल्लेख असािा.
2. मान्यता प्राप्त आश्रमशाळे तील विद्यार्थ्यांना सिष सोयी सिलती दे णे आिश्यक असून त्या
वदल्याबद्दल खात्ी करण्यासाठी शासनाकडू न त्यस्थ संस्थेमाफषत संस्थेची तपासणी करण्यात
येणार असून त्याची श्रेणी वनस्श्चत केल्या जाईल. वनस्श्चत केल्या जािून पुढील
मान्यतेबाबत कायषिाही करण्यात येईल.
3. आमच्या संस्थेने निीन प्राथवमक/माध्यवमक आश्रमशाळा सुरु करण्यासाठी विवहत नमून्यात
अजष केलेला आहे .
4. अजातील, पवरवशष्ट्टातील सिष अटी ि शती माझ्या/आमच्या संस्थेस मान्य आहे त.
5. आश्रमशाळा चालविण्यास शासनाने परिानगी वदल्यास िरील अटी शतीनुसार वनिासी
आश्रमशाळे साठी सिष सोयी सुविधा वदलेल्या कालािधीत पूणष करण्याची हमी या
करारपत्कानुसार दे ण्यात येत आहे .
6. भविष्ट्यात िेळोिेळी आश्रमशाळे बाबत शासन ज्या निीन अटी ि शती िा वनकर् लागू
करे ल त्या अनुर्ंगाने कायषिाही करणे आमच्या संस्थेिर बंधनकारक राहील.

7. शासनाकडू न आश्रमशाळे करीता जे अनुदान सुत् वनस्श्चत राहील त्या दराने काही कारणाने
अनुदान न वमळाल्यास संस्था स्ित: खचष करण्याचे मान्य करीत आहे .
8. आश्रमशाळे तील प्रिेशाथी आवण आश्रमशाळे चा गुणात्मक दजा सातत्याने उत्कृष्ट्ट श्रेणीचा
राहील याबाबत या करारपत्ाव्दारे हमी दे ण्यात येत आहे .
9. मी/आम्ही सिष मावहती, सुचना, अटी ि शती काळजीपूिषक िाचलेल्या असून त्यानुसार
अजष भरलेला आहे .
वठकाण वदनांक करारपत्र वलहू न दे णार
सही

सही

वशक्का

सही

वशक्का

नांि

नांि

पत्ता

पत्ता

पत्ता

नांि

करारपत्र वलहू न घे णार साक्षीदार

शासन वनणचय क्र.विभशा-2012/प्र.क्र.221/विजाभज-2 , वद.19.12.2016 चे
कायच पध्दती वनयम क्र.3 नुसार आश्रमशाळे च्या सथलांतरण ि हसतांतरणाने बाधीत
होणाऱया पालक, नागरीक आवण वशक्षक ि वशक्षकेत्तर िगच यांचेकडू न सुचना
मागविण्याबाबत.
सिष संबंधीतांस कळविण्यात येते की, -----------

----------------------- या संस्था

संचवलत प्राथवमक/माध्यवमक आश्रमशाळा ---------- मु.पो.------- ता.---------- वज. ----------- या
मान्यता रद्द केलेल्या ि सद्यस्स्थतीमध्ये बंद असलेल्या आश्रमशाळे चे हस्तांतरण ि स्थलांतरण
करण्याकरीता ईच्छु क स्िंयसेिी संस्थेकडू न/एनजीओकडू न अजष मागविण्यात येत आहे त. यासंबंधीची
स्ितंत् जावहरात प्रवसध्द करण्यात आलेली आहे . या जावहरातीचे अनुर्ंगाने प्राप्त अजािर वनयमानुसार
शासन स्तरािरुन यथािकाश वनणषय होिून त्याप्रमाणे योग्य त्या संस्थेस ही --------------------आश्रमशाळा हस्तांतरीत ि स्थलांतरीत केली जाणार आहे .
तेव्हा, याबाबत ज्या कोणी पालक, नागरीक, वशक्षक ि वशक्षकेत्तर िगास काही सुचना
सादर कराियाच्या असतील, त्यांनी त्यांच्या सुचना कायालयीन िेळेत, शासकीय कामकाजाचे वदिशी
संबंधीत सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचेकडे सादर कराव्यात.

संचालक
विजाभज, इमाि ि विमाप्र कल्याण
महाराष्ट्र राज्य, पुणे

(सदर वनिेदन सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांनी संबंधीत शाळे च्या गािातील सुचना
फलकािर, शाळे च्या सुचना फलकािर लािण्याची व्यिस्था करािी ि तसे केल्याचा अहिाल
संचालनालयास सादर करािा.)

आश्रमशाळा मागणीसंबंधीचे अजासोबत जोडाियाच्या साक्षांवकत कागदपत्रांची यादी.
अ.क्र.

कागदपत्रे

1

सािषजवनक विश्िस्त अवधवनयम 1950 अन्िये नोंदणी झाल्याची प्रत

2

संस्था नोंदणी अवधवनयम 1860 अन्िये नोंदणी झालेबाबत प्रमाणपत्ाची प्रत

3

संस्थेच्या वलखीत घटनेची धमादाय आयुक्त यांनी मान्य केलेली प्रत

4

प्राथवमक ि माध्यवमक करीता रु.10,000/- अनामत रक्कम चलनाने कोर्ागारात
भरल्याची प्रत.

5

संस्थेने बँक खात्यात रु.10.00 लक्ष जमा असल्याबाबत बँकेच्या शाखावधकाऱ्यांच्या
पत्ाची प्रत.

6

मागील 5 िर्ाचे सनदी लेखापालांनी संस्थेच्या केलेल्या लेखा पवरक्षणाचे अहिाल.

7

संस्थेच्या पदावधकारी ि कायषकावरणीतील सदस्य यांची नांिे, पूणष पत्ते, व्यिसाय, जात
इत्यादी बाबीची मावहती.

8

संस्थेच्या इतर उपक्रमांची मावहती तसेच त्या संदभात सदर उपक्रमाच्या कामकाजाच्या
बाबतीत झालेली दं डात्मक कायषिाही, कामाच्या बाबतीत वनकृष्ट्ट ि उत्कृष्ट्ट शेरे, प्रतिारी
इ.ची मावहती द्यािी.

9

यापूिी संस्थेच्या अंतगषत आश्रमशाळा मंजरू ी संदभात न्यायालयाने काही वनणषय वदलेला
असल्यास त्याबाबत यावचका क्रमांक, वदनांक ि वनणषयाची प्रत ि संस्थेची भुवमका.

10

संस्थेतील कोणत्याही पदावधकाऱ्यास ि कायषकावरणी मंडळातील सदस्यास भारतीय दं ड
संवहतेतील तरतूदीनुसार गुन्हयाबाबत वशक्षा झालेली त्याबाबतची मावहती.

11

संस्थेची स्ित:ची जागा/जमीन असल्यास 7/12 चा उतारा.

12

संस्थेची स्ित:ची इमारत असल्यास, मालमत्तेबाबत उतारा.

13

इमारत भाडयाची असल्यास, मालकाचे भाडे करारपत्

14

संस्थेकडे उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सोईसुविधांची मावहती ि त्यासंबंधातील कागदपत्े

15

शासनाने ठरिून वदलेले वनयम बंधनकारक असतील याबाबत संस्था प्रमुखांचे 100
रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरिर करारनामा

/-

सिंयसेिी संसथे च्या पदावधकाऱयांबाबत मावहती
अ.क्र.

पदावधकारी/हु द्दा

1

अध्यक्ष

2

उपाध्यक्ष

3

सवचि

4

कोर्ाध्यक्ष

5

सदस्य

6

सदस्य

7

सदस्य

8

सदस्य

9

सदस्य

10

सदस्य

11

सदस्य

वठकाण वशक्का
वदनांक -

नांि ि पूणच पत्ता
(वपनकोड ि दुरध्िनी
क्रमांकासह)

िय

वशक्षण

जात

व्यिसाय

