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िासन पशरपत्रक "बालकाांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अशधशनयम 2009" (यापुढे "अशधशनयम
2009" असा उल्लेख) राज्यातील सवय िाळाांना लागू आहे. या अशधशनयमातील तरतूदींची प्रभावी
अांमलबजावणी करण्यासाठी शदनाांक 11 ऑक्टोबर, 2011 रोजी राज्य िासनाने महाराष्ट्र
बालकाांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क शनयम (यापुढे "शनयम 2011" असा उल्लेख)
अशधसूशचत केले आहेत. अशधशनयम 2009 मधील कलम 18 नुसार िासन व स्थाशनक स्वराज्य
सांस्थाांच्या िाळा वगळता इतर सवय िाळाांनी सांलग्नता प्रमाणपत्र (Recognition) प्राप्त
केल्याशिवाय, अिी िाळा चालशवता येणार नाही असे ही स्पष्ट्ट केले आहे. याबाबत शनयम 2011
मधील शनयम 11 नुसार िाळाांना मान्यता प्रमाणपत्र दे ण्याचे अशधकार शजल्हा शिक्षण अशधकारी याांना
दे ण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार तपासणी करून मान्यता प्रमाणपत्र दे ण्याची काययवाही क्षेशत्रय
स्तरावर सुरू आहे. िाळा मान्यता आदे िातील अटींचा भांग करणाऱ्या अथवा अशधशनयमासोबतच्या
पशरशिष्ट्टातील बाबींची पूती न करणाऱ्या िाळाांची मान्यता काढू न घेताना राबवावयाची प्रशक्रया
शनयम 2011 च्या शनयम क्र.12 मध्ये स्पष्ट्ट केलेली आहे. कोणत्याही प्रकरणात मान्यता नाकारताना
अथवा पूवी शदलेली मान्यता रद्द करताना नोटीस दे वून स्पष्ट्टीकरण मागशवणे , चौकिी करणे व
त्यानांतर शनणयय घेणे नैसर्गगक न्यायाच्या दृष्ट्टीने आवश्यक असते. दरम्यान शजल्हा शिक्षण
अशधकाऱ्याांकडू न सांबांशधत िाळे ला नोटीस/चौकिी अिी नैसर्गगक न्यायाची सांधी नाकारून तसेच
उपरोक्त नमूद शनयम क्र.12 चे पालन न करता थेटपणे मान्यता रद्द केल्याची काही प्रकरणे
िासनाच्या शनदियनास आली आहेत. या पारॄयभम
ू ीवर िाळे ची मान्यता काढू न घेणे (Derecognition) याकशरता राज्य िासनाकडू न खालीलप्रमाणे सशवस्तर स्पष्ट्टीकरणात्मक सूचना सवय
शिक्षण अशधकारी याांना दे ण्यात येत आहेत.
1) अशधशनयम 2009 चे कलम 18(2) नुसार प्राप्त मान्यता आदे िातील अटींचा भांग करणारी
ककवा अशधशनयमाच्या अनुसूशचमध्ये शवहीत केलेली मानके व प्रमाणके याांची पशरपूती करण्यास कसूर
करणारी िाळा आढळू न आल्यास अथवा कोणत्याही व्यक्तीव्दारे याबाबत शनवेदन प्राप्त झाल्यास
त्याची प्रथमत: नोंद करावी.
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2) अिा िाळे ला भांग होणाऱ्या अटी नमूद करून नोटीस पाठवावी व 1 मशहन्याच्या आत
स्पष्ट्टीकरण मागवावे.
3) प्राप्त स्पष्ट्टीकरण समाधानकारक न आढळल्यास अथवा शवशहत कालावधीत स्पष्ट्टीकरण
न शमळाल्यास शनयम 2011 चे शनयम 12(ख) नुसार तपासणी सशमती शनयुक्त करावी. तपासणी
सशमतीने योग्य चौकिी करून िाळा मान्यता चालू ठे वणे ककवा मान्यता काढू न घेण्यासाठीच्या
शिफारिीसह आपला अहवाल शजल्हा शिक्षण अशधकाऱ्याला सादर करावा.
4) तपासणी सशमतीचा अहवाल शिक्षण अशधकाऱ्याने आपल्या अशभप्रायासह शिक्षण सांचालक
(प्राथशमक) याांना दे वून त्याची प्रत राज्य बाल हक्क सांरक्षण आयोगाला पाठवावी.
5) शिक्षण अशधकारी याांचा अहवाल शवचारात घेवून िाळा मान्यता रद्द करण्याबाबत शनयम
2011 मधील शनयम क्र.12(2) नुसार अांशतम शनणयय िासन स्तरावर घेण्यात येईल.
2.

सवय शिक्षणाशधकारी/प्रिासन अशधकारी याांनी उपरोक्त सूचनाांचे पालन करावे. अन्यथा

प्रचशलत सेवा शवषयक तरतूदीनुसार शिस्तभांगाची कारवाई घेण्यात येईल.
सदर
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महाराष्ट्र
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या

सांकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201304201648587221 असा
आहे . हा आदे ि शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांशकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे िानुसार व नावाने.
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ना.उ.रौराळे
सह सशचव, महाराष्ट्र िासन
प्रत,
1)

मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सशचव,

2)

मा. मांत्री (िालेय शिक्षण),

3)

मा. राज्यमांत्री (िालेय शिक्षण),

4)

मा. मुख्य सशचव याांचे स्वीय सहायक,

5)

अपर मुख्य सशचव, िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभाग,

6)

सवय प्रधान सशचव/ सशचव, मांत्रालय, मुांबई,

7)

सवय शवभागीय आयुक्त,

8)

सांचालक, माशहती व जनसांपकय सांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई

9)

सशचव, राज्य बाल हक्क सांरक्षण आयोग, िासकीय पशरवहन सेवा केंद्राजवळ,
वरळी पोशलस कॅम्प, वरळी, मुांबई - 25
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10) सवय शजल्हाशधकारी,
11) सवय आयुक्त, महानगरपाशलका,
12) सवय मुख्य काययकारी अशधकारी, शजल्हा पशरषद,
13) राज्य प्रकल्प सांचालक, महाराष्ट्र प्राथशमक शिक्षण पशरषद, मुांबई,
14) शिक्षण सांचालक (प्राथशमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
15) शिक्षण सांचालक(माध्यशमक व उच्च माध्यशमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
16) शिक्षण सांचालक(प्रौढ शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
17) सांचालक, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पशरषद, पुणे,
18) सांचालक, महाराष्ट्र राज्य िैक्षशणक सांिोधन व प्रशिक्षण पशरषद, पुणे,
19) सांचालक, महाराष्ट्र राज्य पाठयपुस्तक शनर्गमती व अभ्यासक्रम सांिोधन
मांडळ(बालभारती), पुणे,
20) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शिक्षण मांडळ,
21) सवय शवभागीय शिक्षण उपसांचालक,
22) सवय शिक्षणाशधकारी (प्राथशमक/माध्यशमक/प्रौढ), शजल्हा पशरषद,
23) सवय मुख्याशधकारी, नगरपाशलका/ नगर पशरषद,
24) सवय प्रिासन अशधकारी, नगर पशरषद/ कटक मांडळे ,
25) शिक्षण शनरीक्षक (पशरृम/ दशक्षण/ उत्तर), बृहन्मुांबई
26) शनवड नस्ती (प्राशि-1 कायासन)
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