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िजहा शणाधकार
ाथमक शण वभाग
िजहा परषद अमरावती,
महारा 444601

त,
यवथापक/मुयायापक,
वषय:-बालकांचा  मोफत व सीचा  शणाचा  हक अध-नयम,  2009  यांया  कलम  18  या  जोजनाथ,
बालकांना  मोफत  व  सीचा  शणाचा  हक -नयम,  2011  याया  -नयम  11,  पोट--नयम (4)  अवये
शाळांना मायता माणप देयाबाबत.

माननीय महोदय/महोदया,
आपया दनांक 28 June 2019 या अजाया संदभात आिण यानंतर यासंदभात शाळेशी केलेला पयवहार
/ शाळेची केलेल तपासणी याआधारे . मी ीमती या म. देशमुख, िजहा शणाधकार (ाथमक) िजहा
परषद अमरावती,  महारा  444601  दनांक:-  1  April  2019  पासून  दनांक:-  31  March  2022  पयंत  तीन
वषाया कालावधीसाठ इया १ ते 8  करता,
शाळेचे नाव:- कूल ऑफ़ कॉलस धामणगाव रेलव े
पता:-धामणगाव रेवे 

शाळेस तापुरती मायता देत आहे.

वरल मायता ह खालल शतीया पूततेया अधीन आहे
१. मायतेचा कालावधी वावून मळणार नाह आिण इया आठवीनंतर मायता कंवा संलनता देयास
कोणयाह परिथतीत कोणतेह बंधन नसेल.
२. बालकांना मोफत व सीया शणाचा अध-नयम, 2009 (जोडप एक) आिण महारा बालकांना
मोफत व सीया शणाचा हक -नयम, 2011 (जोडप दोन) मधील तरतुदचे, शाळा पालन करल.
३. शाळा नजीकया दुबल घटकातील आिण वंचत गटातील बालकांना, पहया इयेत, या इयेतील
वाथी संयेया कमान 25 % मयादेपयंत वेश देईल आिण ाथमक शण पूण होईपयंत यांचा मोफत
व सीचे शण देईल. परंतु आणखी असे क, पूव ाथमक इयांया बाबतीत देखील या माणकाचे
अनुपालन करयात येईल.
४. परछेद 3 मये निद केलेया बालकांकरता शाळेला अधनयमाया कलम 12 (2) नुसार तपूती
मळेल, अशी रपूती मळयासाठ शाळेला वतं बँक खाते देयात येईल.
५. संथा/ शाळा कोणतीह कॅपटेशन फ वसूल करणार नाह आिण कोणयाह छाननी पदतीसाठ बालकास
कंवा याया कंवा तया माया-पयास कंवा पालकास भाग पडणार नाह.
६. कोणयाह बालकास वयाया पुरायाया अभावी; धम, जात कंवा वंश, ज-मठकाण कंवा यांपैक
कोणयाह कारणातव, शाळेमये वेश नाकारयात येणार नाह.
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७.
(एक) शाळेत वेश दलेया कोणयाह बालकास तो या इयेत असेल याच इयेत रोखून ठेवले जाणार
नाह कंवा ाथमक शण पूण होईपयंत शाळेतून काढुन टाकयात येणार नाह.

(दोन) कोणयाह बालकास शाररक शा कंवा मानसक ास देणार येणार नाह.

(तीन) कोणयाह बालकास ाथमक शण पूण होईपयंत कोणयाह मंडळाची परा उीण होणे
आवयक असणार नाह.

(चार) ाथमक शण पूण केलेया येक बालकास, नयम 23 अवये नधारत केलेले माणप देयात
येईल.

(पाच) वकलांग / वशेष गरजा असलेया वायांचा अध-नयमाया तरतुदंनुसार समावेश करयात येईल.

(सहा) अध-नयमाया कलम 23(1) अ-वये -नधारत केलेल कमान अहता धारण करणाया शकांची
नयुी करयात येईल. परंतु आणखी असे क, अधनयमाया ारंभाया दनांकास कमान अहता धारण
न करणाया शकांना अशी कमान अहता 5 वषांया कालावधीत संपादत करावी लागेल.

(सात) अध-नयमाया कलम 24(1) मये व-निद केलेल याची / तची कतये शक पार पाडतील,
आिण

(आठ) शकान े/ शिकेने खाजगी शकवणीया कामात वत:ला गंतवून घेवू नये, याची सु-निती शाळा
करल.
८. शाळा समुचत ाधकरणाने नधारत केलेया अयासमाया आधारे तयार केलेया पायमाचे
पालन करल.
९. शाळा, अध-नयमाया कलम 19 मये वहत केयामाणे शाळेत उपलध असलेया सुवधांया तुलनेत
वायांना वेश देईल.
१०. शाळा अध-नयमाया कलम 19 मये वनिद केलेया मानकांचे व माणकांचे पालन करल. मागील
तपासणीया वेळीत शाळेत उपलध असलेया सुवधा खालल माणे होया.

शाळेया परसराचे ेफळ (चौरस मीटर):- 25000 चौरस मीटर

एकूण बांधकाम ेफळ (चौरस मीटर):- 2494 चौरस मीटर

खेळाया मैदानाचे ेफळ (चौरस मीटर):- 15000 चौरस मीटर

वगखोयांची संया :- 15

कायलय-न-भांडार-न-मुयायापकाची खोल :- आहे

मुलांसाठ व मुलंसाठ वतं साधन गृहे-जेथे
वापरयासाठ व साधनगृहे वछ आिण
आरोगयदायी िथतीत ठेवयासाठ पुरेसे पाणी
असेल:-

आहे

पयाया पायाची सुवधा. :- आहे

दुपारचे जेवण शजवयासाठ वयंपाकघर. :- आहे

अयापन अययन साहय / खेळ व डावषयक
सामी / ंथालय यांची उपलधता :-

आहे

वाचन साहय वनासायास उपलध :- आहे
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११. मायता नसलेले वग कंवा तुकया, शाळेया नावाने शाळेया परसरात कंवा इतर, चालवता येणार
नाहत.
१२. शाळेची इमारत कंवा इतर बांधकाम कंवा डांगण हे केवळ शणाया व कौशय वकासाया
योजनाथ वापरयात येतील.
१३. शाळा, सोसायट नदणी अध-नयम, 1860 (1860 चा 21) कंवा मुंबई सावज-नक वत यवथा
अध-नयम, 1950 अवये नदणी झालेया संथेमाफत चालवयात येत आहे.
१४. शाळा कोणयाह यीया, गटाया कंवा यीसंघाया कंवा इतर कोणयाह यीया
फायाकरता कंवा कोणताह नफा मळवयासाठ चावयात येत नाह.
१५. शाळेचे लेखे सनद लेखापालाकडून लेखापरित व मािणत करन यावेत आिण नयमांनुसार योय
लेखा ववरणपे तयार करावीत. येक लेखा ववरणपाची एक त दरवषी िजहा शणाधकारया कडे
पाठवयात यावी.
१६. तुमया शाळेला मळालेला मायता संकेतांक 27071011619 असा आहे, हा या कायालयाशी कोणताह
पयवहार करताना कृपया तो नमूद करावा, याची नद यावी.
१७. शण संचालक / िजहा शणाधकार वेळोवेळी मागणी करतील असे अहवाल व माहती शाळेने सादर
करावी कंवा शाळेया मायतेया शतीची नरंतर पूतता करयासाठ कंवा शाळेया कामकाजातील ुट दूर
करयासाठ शासन कंवा था-नक ाधकरण देईल अशा सूचनांचे पालन करावे.
१८. संथेया नदणीचे कोणतेह असयास नूतनीकरण केयाची सु-नित करावी.
१९. जोडप 'तीन' नुसार इतर शती यासोबत जोडया आहेत.

(ीमती या म. देशमुख)

िजहा शणाधकार
िजहा परषद अमरावती,

महारा 444601

हा संगणीकृत अहवाल असून यावर वारची आवयकता नाह.
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