जािहरात
ाथिमक िश ण िवभाग
पुणे महानगरपािलका
पुणे मनपा या स ि थतीत सु असणा या मनपा शाळा .२५
जी घोरपडे पेठ आिण मनपा ८२ जी क ढवा खुद येथील एस.एस.सी बोडाचा
अ यास म असले या इं जी मा यमा या दोन शाळा चालिवणेबाबत
महानगरपािलका िमळकत वाटप िनयमावली २००८ आिण िश ण ह कायदा
िवचारात घेऊन जाहीर कटन देऊन मनपा शाळा चालिव याचा संयु
शै िणक क पाक रता पुणे महानगरपािलके या वेबसाईटवर अटी व शत
नमूद क न वार याची अिभ
/ ExpressionofInterest िस करीत
आहोत.
िश ण ह कायदा , िश ण ह िनयमानुसार िव ाथाना
मोफत सावि क दजदार आिण गुणव ापूण िश ण देणेकामी पुणे
महानगरपािलके या ाथिमक िश ण िवभागामाफत ाथिमक िश ण े ातील
शै िणक / सामािजक अनुभव असले या शै िणक / सामािजक सं थांना
सहभागी क न यांचे मदतीने व सहकायाने संयु पणे राबिव यात येणारा
शै िणक क प करणेकामी मनपा मालक या व ता यातील या स ि थतीत
सु असले या शाळे चे शै िणक
व थापन चालिव याची पूण जबाबदारी
सोपिव याचे आहे.
या इ छु क न दणीकृ त शै िणक / सामािजक सं था िविहत अटी
व शत ची पूतता क रता आहेत अशा सं थांनी संपूण कागदप ांसह आपले
प रपूण
ताव जाहीर
कटना या दनांकापासून पंधरा दवसापयत
शासक य अिधकारी ( ाथिमक िश ण िवभाग) , पुणे महानगरपािलका यांचे
कायालय , जुना तोफखाना , िशवाजीनगर , पुणे ४११००५ येथे कायालयीन
वेळेत सादर करावेत.िविहत िनकष पूण न करणारे व नमूद कालावधी नंतर
आलेले ताव वीकारले जाणार नाहीत.
मनपा शाळा चालिव याचा संयु
शै िणक क पिवषयक
तावासाठी
िविहत कर यात आले याअटी व शत (www.pmc.gov.in) या
संकेत थळावर िस कर यात आले या आहेत.
वा री : XXX
शासक य अिधकारी
ाथिमक िश ण िवभाग ,
पुणे महानगरपािलका

जाहीर कटना ारे सं था अटी व शत िनवडीचे िनकष : सं थेने सादर
करावयाची कागदप े
१ काय ा माणे न दणीकृ त सं था ( यास/सं था/कं पनी) न दणी सन
१९५०/ सन १८६० / कं पनी कायदा २०१३ ) : अ ावसाियक ( not for
profit ) , समाजोपयोगी ना नफा ना तोटा त वावर चालणा या शै िणक
/ सामािजक
सं था, धमादाय आयु
यांचेकडील न दणीकृ त
शै िणक/सामािजक सं था या शै िणक/सामािजक सं थांना शासनाचे
िनयमानुसार सं था चालिव याचे माणप दले असेल अशा शै िणक /
सामािजक सं था
२ शै िणक / सामािजक अनुभव असले या शै िणक / सामािजक सं था :
मा यता ा पूव ाथिमकसह ाथिमक शाळा चालिव याचा कमान १५
वषाचा अनुभव असावा.(चालवीत असले या शाळे चे नाव व ठकाण ,..इ
सिव तर मािहती जोडणे)
३ कमान पाच वषात के ले या शै िणक /सामािजक कायाचा अहवाल व
स म अिधका यांकडू न तपासलेला आ थक ताळे बंद अहवाल सादर के लेला
असेल अशा , सं थेस गे या तीन वषातील ऑडीट टेटमटम ये ितकू ल
शेरे नसावेत. ( टेटमट अथवा कं पनीबाबत आयकर िववरणप लेखा
परी ण अहवाल , ताळे बंद ,.)
४ सं था पु यातील ि थत असावी.
५ सं थेकडे युिनक आयडी मांक असावा.आिण ८० जी / १२ ए माणप
असावे.
६ यास/सं थाची मािणत घटनेची
त / कं पनीबाबत MOA (
memorandum of association)
७ सं थे या व थापन मंडळात वाद नसावा. वाद अस यास अशी सं था
अपा समजली जाईल. (सं थेचे अ य
सिचव यांचे १००
stamppaper वर न दणीकृ त ित ाप )
८ सं था अ थक दृ ा स म असावी.
९ महानगरपािलके या या शाळांमधून दुबल, वंिचत, िवकलांग,शालाबा ,
थलांत रत कु टुंबातील आिण वेिशत सव बालकांना मोफत व स चे
िश ण देणे बंधनकारक राहील.( हमीप )
१०
शालेय जागेची / इमारतीची मालक मनपाकडे राहील.
इमारतीचा वापर फ शै िणक कायाक रता करावयाचा आहे याक रता

सोपिव यात येईल. याबाबत लेखी सामंज य करार क न ायोिगक
त वावर ५ वषाक रता आिण कामकाज समाधानकारक अस यास कमाल
३० वष पयत याची मयादा िनि त करतील.
११
शालेय इमारत आिण अ ययन सािह य यासह पायाभूत
सुिवधा मनपा पुरवील : सवसामा य मनपा शाळांमधून िव ाथाना
पुरिव यात येणा या शै िणक व शालेय सािह य सुिवधा व योजना (जसे
डीबीटी , मा या ह भोजन, गणवेश ,पा पु तके , गणवेश,..) , फ नचर
मनपा उपल ध करे ल. इमारत, आव यक वगखो या, आवार डांगण, व छतागृह, िव ुत व िप या या पा याची
व था
,अि शमन व था ,अ य भौितक सुिवधा बाबतची पूतता , देखभाल व
रखरखाव-दु ती ( maintainance ) मनपामाफत होईल.
१२
RTE िनकषानुसार (कमचारी वृंद
माणके -पया
अहता ा ),िश क िश के तर कमचा यांची िनयु
व वेतन-वेतनेतर
अनुदान िनवृ ी वेतन व अ य कोण याही बाबी व सव जबाबदारी व
दािय वसं थेने वीका न कोणताही आ थक भार मनपावर येणार नाही,
सं थेस मनपाकडे कोणताही िनधी मागता येणार नाही. सं थेने
विनधीतून खच करावा. सी.एस.आर./ लोकसहभागातून खच भागिवत
अस यास संबिं धत कायदा/ कं पनी कायदा २०१३ या तरतुद ची पूतता
करणेची संपूण जबाबदारी संबिं धत सं थेची राहील.( हमीप )
१३
िश ण ह काय ातील मानके आिण माणके मा यते या अट
व शत चे पालन आिण िश ण ह िनयमातील अटी व शत नुसार
कामकाज करावयाचे आहे. शासनाकडू न शाळा, िश क व िश के तर
कमचारी , िव ाथ इ. संदभात वेळोवेळी कर यात येणारे अिधिनयम
िनयम आदेश इ. चे पालन सं थेने करणे आव यक राहील. िविहत के ले या
सव अटी व शत चे आिण वेळोवेळी लागू होणारे िश ण िवभागातील सव
(िव ाथ वाहतूक िवषयक , िव ाथ सुरि तता,िव ाथ व िश क त ार िनवारण यं णा, िश यवृ या ,शासक य िव ाथ वैयि क सह सव
लाभा या योजनां, द ांग िव ाथ , आप ी
व थापन िवषयक,
साथरोग, कोि हड िनयमावली सह,.अ य सव) िनगडीत कायदे , िनयम ,
धोरणे, शासन िनणय,प रप के ,प े ,सूचना ,आदेश , िनदश ,
amendments यांचे पालन न के यास काय ानुसार कारवाईस सं था
पा व जबाबदार राहील. रा य शासनाचे या या वगाचे शालेय

अ यास म ,शासनाचे शै िणक धोरण, परी ा प ती, शै िणक
दनद शका (वेळाप क) , िव ाथ िश क माण, िव ाथ पटसं या ,
आधार , यु आय डी , यु डायस , सरल िवषयक न दी , पालक शाळा
व थापन सिमती, बायोमे ीक हजेरी इ याद चे सदर सं थेने पालन
करणे बंधनकारक राहील. शालेय िश ण व डा िवभाग , मनपा िश ण
िवभाग यां या ित र राबिव यात येणा या सव शालेय , सह शालेय
उप म व खेळ ( सहल समारंभ काय म योजना पधा अवांतर परी ा
,..) यास पूव मा यता आव यक असून शालेय वेळे ित र अ य उप म
मनपा या पूव परवानगीिशवाय राबिवता येणार नाहीत.( हमीप )
१४
शालेय पट सं या वाढवून , गत शै िणक महारा अंतगत सव
वग दोन वषात गत करावेत, शाळा िस ी म ये सहभाग व दोन वषात
“अ” दजा आिण ािव यासह पुढील तीन वषाचे िनकाल, िश यवृ ी –
(इ५वी,इ ८वी,एनटीएस,एमटीएस),दजदार असावेत. (शासन मा य)
एनसीसी, काऊट, गाईड, एनएसएस उप म कायरत ठे वून यात
ािव य असणे आव यक राहील.आिण कमान चार मैदानी खेळ
कारासह कमान पाच डा कार सुिवधेसह िशकिवणे आिण ािव य
असणे आव यक राहील. ंथालय , योगशाळा, िडिजटल िश ण ,तं ेही
िश क, ई सािह य वापर, आंतरजाल सव मािहती व तं ान सुिवधेसह
िश कांना िनरंतर िश ण देऊन शाळा दजदार करणे आव यक राहील.
(हमीप )
१५
िश ण ह कायदा, वयं अथसहा यीत शाळा अिधिनयम,
कं पनी कायदा
व लागू असले या िश ण िवषयक काय ातील
तरतुदीनुसार शालेय सिनयं ण थािनक ािधकरणाचे राहील ,
िनयतकालीन शै िणक तपासणी, पयवे ण अधी ण, िनदेश व िनयं ण
मनपाकडे राहील. दर सहा मिह याने गुणव ेतील गती आिण
सुिवधाबाबत बैठक घेऊन एकं दरीत शै िणक गुणव ेचा आढावा ाथिमक
िश ण िवभागास सादर करणे आव यक राहील.
१६
यो य वाटतील अशा अट शत ठरिवणेचा अिधकार मा
आयु ास राहील. वरील िविश हेतूचे उलंघन, भंग अथवा अटीनुसार
चालिव यात येत नस यास / अनुपालन न झा यास / िन कासन क न
क प बंद करणे , मा यता र क न, िनबध लाद याचा, शा ती
कर याचा अिधकार आयु ास असेल,
व थापन काढू न घे याचे

अिधकार िनयमावली २००८ या भाग १२ नुसार आयु ास राहील
,सदरची सं था यो य काम अथवा िनयमांचे पालन करीत नाही असे
क हाही मत झा यास मा.महापािलका आयु हा करार ता काळ संपु ात
आणू शकतील.
१७
ताव पडताळणी सिमतीचे पदािधकारी मा.अित र
महापािलका आयु ( िवशेष) तथा अ य , मा मु य लेखा व िव अिधकारी
तथा सद य, मां.मु य िवधी अिधकारी तथा सद य मा उपायु मालम ा व
व थापन तथा सद य मा िश णािधकारी (मा यिमक व तांि क िश ण)
तथा सद य मा. शासक य अिधकारी ( ाथिमक िश ण ) तथा सद य
सिचव यांचेमाफत पडताळणी होऊनसुयो य सं थे या िनवडीनंतर मा. थायी
सिमती आिण मा.मु य सभेपुढे िनणयाथ ठे ऊन,िनणय होऊन मा यता
द यास करारनामा के ला जाईल. यापुढे सामंज य करार होऊन क प
चालिव यात येईल.वरील िनकषांची पूतता करणारे
ताव वीकारले
जातील.मुदतीनंतर आलेले तसेच अपूण
ताव वीकारले जाणार
नाहीत.कोणताही
ताव वीकार याचा अथवा नाकार याचा संपूण
अिधकार मा. महापािलका आयु ,पुणे महानगरपािलका यांना राहील.
वा री : XXX
शासक य अिधकारी
ाथिमक िश ण िवभाग ,
पुणे महानगरपािलका

