सेंट्रल रेल्वे एम्प्लॉईज एज्युकेशन सोसायटी, परे ल संचललत
सेंट्रल रेल्वे एम्प्लॉईज हायस्कूल ॲण्ड ज्युलनअर कॉलेज,
सेंट्रल

रे ल्वे

वकक

शॉप,

एम.एम.हॉस्टे ल

इमारत,

डॉ.बाबासाहे ब आंबड
े कर रोड, परे ल, मुंबई-12 या इंग्रजी
माध्यमाच्या अनुदालनत शाळे च्या, ्लॉट नं.197, सखाराम
बालाजी नगर, करी रोड (प.), मुंबई-13 येथील स्थलांतरास
कायोत्तर मान्यतेबाबत.
महाराष्ट्ट्र शासन
शालेय लशक्षण व क्रीडा लवभाग
शासन लनणकय क्रमांकः माशास्थ 3318/प्र.क्र.417/एसएम-1
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजगुरू चौक,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032
लदनांक : 14 माचक, 2018
वाचा :
शालेय लशक्षण व क्रीडा लवभाग, शासन लनणकय क्र. माशास्थ 2012/(59/12) मालश-2, लद. 31 जुल,ै 2013.
संदभक :
लवभागीय लशक्षण उपसंचालक, मुंबई क्र.लशउसं/माध्य-2/स्थलांतर/185/2018/335-36,
लदनांक 9 माचक, 2018 चे पत्र.
प्रस्तावना :
सेंट्रल रे ल्वे एम्प्लॉईज एज्युकेशन सोसायटी, परे ल संचललत सेंट्रल रे ल्वे एम्प्लॉईज हायस्कूल ॲण्ड ज्युलनअर
कॉलेज, सेंट्रल रे ल्वे वकक शॉप, एम.एम.हॉस्टे ल इमारत, डॉ.बाबासाहे ब आंबड
े कर रोड, परे ल, मुंबई-12 या इंग्रजी
माध्यमाच्या अनुदालनत उच्च प्राथलमक, माध्यलमक व उच्च माध्यलमक (इयत्ता 5 वी ते 12 वी) शाळे च,े ्लॉट नं.197,
सखाराम बालाजी नगर, करी रोड (प.), मुंबई-13 येथे केलेल्या स्थलांतरास कायोत्तर मान्यता प्रदान करण्याचा
संदभाधीन पत्रान्वये प्रा्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या लवचाराधीन होता.
शासन लनणकय :
सदर शाळे ची इमारत जीणक व धोकादायक झाल्याने नवीन इमारतीत केलेल्या स्थलांतरास खाली नमूद अटी व
शतीवर मान्यता दे ण्याचा लनणकय शासनाने घेतला आहे .:1) स्थलांतरीत शाळे ची, लकमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव लशलथल केली जाणार नाही.
2) स्थलांतरापूवीच्या सवक लवद्यार्थ्यांचे जवळच्या शाळे त/ स्थलांतराच्या लिकाणी समायोजन केले आहे व याबाबत
कोणतीही तक्रार/ आक्षेप नाही, तसेच शाळे ने सरल पोटक लवर आवश्यक मालहती भरली आहे , याबाबत लशक्षण लनरीक्षक,
दलक्षण लवभाग, बृहन्मुंबई यांनी खात्री करणे आवश्यक राहील.
3) स्थलांतरास सवक लशक्षक/ लशक्षकेतर कमकचारी यांची सहमती असावी. तसेच सवक पात्रताधारक लशक्षक व लशक्षकेतर
कमकचारी यांना स्थलांतलरत लिकाणी सामावून घेण्यात आले आहे . तसेच याबाबत त्यांचे आक्षेप/ न्यायालयीन प्रकरण
नाही

व त्यांच्या सेवाशतीमध्ये बदल करण्यात येणार नाही याबाबत संस्थेचे अध्यक्ष/ सलचवांचे रू.100/- च्या

स्टॅ म्पपपेपरवर नोटरी केलेले शपथपत्र घेण्यात यावे.
4) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या लशक्षणाचा अलधकार अलधलनयम, 2009 नुसार व शासनाकडू न वेळोवेळी दे ण्यात
येणाऱ्या आदे शानुसार, शाळे सािी पक्की इमारत व सवक भौलतक सुलवधा व शैक्षलणक सुलवधा उपल्ध करून दे ण्यात
येतील, याबाबत संस्थेचे अध्यक्ष/ सलचवांचे रू.100/- च्या स्टँ म्पपपेपरवर नोटरी केलेले शपथपत्र घेण्यात यावे.
स्थलांतराच्या लिकाणी अलधलनयमातील तरतूदीनुसार आवश्यक सवक भौलतक सुलवधा उपल्ध केल्याची लशक्षण
लनरीक्षक, दलक्षण लवभाग, बृहन्मुंबई यांनी खात्री करणे आवश्यक राहील.
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5) स्थलांतरीत शाळे च्या बाबतीत मुळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शतींमध्ये बदल होणार
नाही.
6) शाळा, लशक्षक/ लशक्षकेतर कमकचारी, वेतन/ वेतनेतर अनुदान, लवद्याथी इ. बाबत शासनाकडू न वेळोवेळी लवलहत
करण्यात येणारे अलधलनयम, लनयम, शासन लनणकय, आदेश इ. चे पालन करणे संस्थेस बंधनकारक राहील.
7) सदर शाळा मुळ लिकाणी अनुदानाच्या ज्या तत्वावर होती, त्याच तत्वावर स्थलांतरीत लिकाणी कायकरत राहील.
8) शासन लनणकय, शालेय लशक्षण व क्रीडा लवभाग, लदनांक 28/08/2015 नुसार लवलहत केलेल्या संच मान्यतेच्या
सुधालरत लनकषानुसार व याबाबत शासनाकडू न वेळोवेळी दे ण्यात येणाऱ्या आदे शांनुसार अनुज्ञय
े होणाऱ्या पदांइतके
लशक्षक/लशक्षकेतर कमकचारी शाळे त कायकरत राहतील व त्यापेक्षा जास्त लशक्षक/ लशक्षकेतर कमकचारी कायकरत राहणार
नाहीत हे संस्थेस बंधनकारक राहील. तसेच अनुज्ञय
े पदांपैकी लरक्त पदे अलतलरक्त कमकचाऱ्यांमधून समायोजनाने
भरण्याबाबत शासनाच्या धोरणानुसार कायकवाही करणे आवश्यक राहील
9) सदरहू स्थलांतरासंदभात शासनाकडे अथवा लशक्षण लवभागाच्या क्षेलत्रय अलधकाऱ्यांकडे कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी
वा आक्षेप आल्यास ककवा स्थलांतरासंदभातील अटींचा भंग झाल्याचे लनदशकनास आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे
अलधकार शासनास राहतील.
10) भलवष्ट्यात शासन मान्यतेलशवाय शाळे चे स्थलांतरण करण्यात येणार नाही, याची संस्थेने दक्षता घेणे आवश्यक
राहील.
2.

वरील अट क्र.(2), (3) व (4) ची पूतकता झाल्यावर, लवभागीय लशक्षण उपसंचालक, मुंबई लवभाग, मुंबई यांनी

सदरहू शाळे च्या स्थलांतरास मान्यता दे ण्याबाबत आवश्यक पुढील कायकवाही करावी व केलेल्या कायकवाहीबाबत
शासनास अवगत करावे.
सदर शासन लनणकय महाराष्ट्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपल्ध करण्यात
आला असून त्याचा संकेताक 201803141213358221 असा आहे. हा आदे श लडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांलकत करुन
काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Pravin Rajaram
Mundhe
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( प्रलवण मुंढे )
कायासन अलधकारी, महाराष्ट्ट्र शासन
प्रत,
1. लशक्षण संचालक (प्राथलमक), महाराष्ट्ट्र राज्य, पुणे
2. लशक्षण संचालक (माध्यलमक व उच्च माध्यलमक), महाराष्ट्ट्र राज्य, पुणे
3. लवभागीय लशक्षण उपसंचालक, मुंबई लवभाग,जवाहर बालभवन, चनी रोड - 400 004
4. लशक्षण लनरीक्षक, दलक्षण लवभाग, बृहन्मुंबई
5. अध्यक्ष, सेंट्रल रे ल्वे एम्प्लॉईज एज्युकेशन सोसायटी, परेल
6. लनवडनस्ती ( एसएम-1)
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