
सन 2019-20 या शैक्षणिक वर्षामध्ये अनुसूणित 
जमातीच्या णवद्यार्थ्यांना इगं्रजी माध्यमाच्या 
नामांणकत णनवासी शाळामंध्ये णशक्षि देण्याकणिता 
संस्था/शाळािंी णनवड किण्याबाबत.  
अपि आयुक्त, आणदवासी णवकास, नागपूि. 
 

महािाष्ट्र शासन 
आणदवासी णवकास णवभाग 

शासन शुध्दीपत्रक क्रमाकंः नाणनशा-2018/प्र.क्र.256/का.12 
हुतात्मा िाजगुरू िौक, मादाम कामा िोड, 

मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
णदनाकं : 03 ऑगस्ट, 2019 

वािा : 
1) आणदवासी णवकास णवभाग, शासन णनिणय, क्र.शाआशा-2008/प्र.क्र.81/का.13, 

णद.28.08.2009 
2) आणदवासी णवकास णवभाग, शासन णनिणय, क्र.नाणनशा-2015/प्र.क्र.387/का-12, 

णद.27.06.2016. 
3) आणदवासी णवकास णवभाग, शासन णनिणय, क्र नाणनशा-२०१6/प्र.क्र.280/का.1२, 

णद.29.०5.२०१7. 
4) आणदवासी णवकास णवभाग, शासन णनिणय क्रमाकं :- नाणनशा-2018/प्र.क्र.21/का.12, 

णद.18.०5.२०१8. 
5) आणदवासी णवकास णवभाग, शासन शुध्ध्दपत्रक क्रमांक :- नाणनशा-2018/प्र.क्र.21/का.12, 

णद.9.०6.२०१8. 
6) शासन पत्रे क्र.नाणनशा-2018/प्र.क्र.256 /का-12, णद.01.04.2019 व णद. 10.05.2019 

अन्वये णनगणणमत सणिव स्तिीय सणमतीच्या बैठकािंी इणतवृत्ते. 
7) आणदवासी णवकास णवभाग, शासन णनिणय क्रमाकं नाणनशा-2018/प्र.क्र.256/का-12, 

णदनाकं 30.7.2019 
 

 

शासन शुध्दीपत्रक :  
 

सन 2019-20 या शैक्षणिक वर्षामध्ये णदनाकं 15.3.2019 च्या सणिव सणमती बैठकीमध्ये इन्फंट 
णजजस  इंध्ललश पध्ललक हायस्कूल, िाजूिा, णज. िंद्रपूि या शाळेस 50 णवद्याथी नव्याने प्रवणेशत 
किण्यािा णनिणय झाला होता.  तथाणप, णदनाकं 16.4.2019 िोजी इन्फंट णजजस इंध्ललश पध्ललक 
हायस्कूलिी नामाणंकत शाळा योजनेिी मान्यता िद्द केली.  सदि शाळेकडे नव्याने प्रवणेशत 50 णवद्याथी 
मधील 25 णवद्याथी श्री. दत्त णवद्यामंदीि, बुटीबोिी, णज. नागपूि व 25 णवद्याथी इनोव्हेटीव माईंड स्कूल 
ऑफ एक्सलसं, आएसओ कॉम्प्लेक्स, टी पाईंट, तळेगाव, ता. आष्ट्टी, णज. वधा या शाळानंा वाढीव 
देण्यास णदनाकं 3.5.2019 च्या सणिव सणमतीच्या बैठकीमध्ये मान्यता णदली होती.  सदि मान्यतेनुसाि 
संदभण क्रमाकं 7 अन्वये णदनाकं 30.7.2019 च्या शासन णनिणयामध्ये ाालील प्रमािे सुधाििा किण्यात 
येत आहे.  



शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः नाणनशा-2018/प्र.क्र.256/का.12 
 

पृष्ट्ठ 2 पैकी 2 

2. सदि शासन णनिणयातील पणिच्छेद क्रमाकं 3 मधील तक्त्यातील अ.क्र. 1 या पणहल्या आडव्या 
िागेंतील (Row) शाळेच्या नावासमोि दशणणवलेल्या णवद्याथी संख्या या स्तंभामधील (Column)  “20” या 
ऐवजी “45” असे वािाव.े  तसेि याि तक् त्यातील अ.क्र. 3 या णतसऱ्या आडव्या िागेंतील (Row) शाळेच्या 
नावासमोि दशणणवलेल्या णवद्याथी संख्या या स्तंभामधील (Column) “50” या ऐवजी “75” असे वािाव.े 

सदि शासन शुध्दीपत्रक महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावि 
उपललध किण्यात आल ेअसून त्यािा संकेताक 201908031249182824 असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
णडजीटल स्वाक्षिीने साक्षाणंकत करुन काढण्यात येत आहे.   

   महािाष्ट्रािे िाज्यपाल याचं्या आदेशानुसाि व नावाने,  

 

  ( सु. ना. शशदे ) 
                        उप सणिव, महािाष्ट्र शासन  
प्रत, 

१) मा. िाज्यपाल यािंे सणिव, िाजभवन, मंुबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यािंे प्रधान सणिव, मंत्रालय,मंुबई. 
३) मा.मंत्री, (आणदवासी णवकास) यािंे ााजगी सणिव 
४) मा.िाज्यमंत्री (आणदवासी णवकास) यािंे ााजगी सणिव. 
५) अपि मुख्य सणिव, णवत्त णवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
६) प्रधान सणिव, शालेय णशक्षि णवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
७) महालेाापाल-१/२ (लेाा व अनुज्ञयेता)/ (लेाापणिक्षा),  मंुबई /नागपूि 
८) आयुक्त, आणदवासी णवकास आयुक्तालय, नाणशक. 
९) अपि आयुक्त, आणदवासी णवकास, नागपूि. 
१०) सवण प्रकल्प अणधकािी, एकाध्त्मक आणदवासी णवकास प्रकल्प. 
११) महालाेापाल-१/२ (लेाा व अनुज्ञयेता)/ (लेाापणिक्षा),  मंुबई /नागपूि 
१२) णजल्हा कोर्षागाि अणधकािी, नागपूि. 
१३) संबंणधत संस्था/शाळा. (संबंणधत प्रकल्प अणधकािी याचं्यामाफण त) 
१४) णनवड नस्ती का-12.  
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