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मांत्रालय, मुांबई 400 032
शदिाांक : 20 ऑगस्ट, 2014
वाचा 1) बालकाांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षाणाचा अशिकार अशिशियम, 2009
2) महाराष्ट्र बालकाांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क शियम, 2011
3) िासि शिणतय क्रमाांक, िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभाग, क्र.आरटीई-2013/प्र.क्र.20/प्राशि1, शदिाांक 31/12/2013
प्रस्ताविा केंद्र सरकारिे सि 2002 च्या 86 व्या सांशविाि-शविोिि अशिशियमान्वये अिुच्छे द 21 (अे)
अन्वये प्राथशमक शिक्षणाच्या मूलभूत अशिकाराचा समावेि केला आहे.

त्यािुसार सहा ते चौदा

वयोगटातील सवत बालकाांिा मोफत व सक्तीचे शिक्षण दे णारा अशिशियम, बालकाांचा मोफत व
सक्तीच्या शिक्षणाचा अशिकार अशिशियम, 2009 (No. 35, 2009), केंद्र िासिािे पाशरत करूि तो
भारत सरकारच्या 27/08/2009 च्या राजपत्रात प्रशसद्ध केला आहे. तसेच, भारत सरकारच्या शदिाांक
16/02/2010 च्या राजपत्रात सदर अशिशियम शदिाांक 01/04/2010 पासूि सांपूणत भारतात (जम्मू व
काश्ममर वगळता) लागू केला असल्याचे िमूद केले आहे.
2.

समता, सामाशजक न्याय, लोकिाही आशण मािवी समाजामध्ये न्यायाची प्रस्थापिा ही मूल्ये,

सवत मुलाांच्या प्राथशमक शिक्षणाच्या माध्यमातूि सािली जाऊ िकतात, यादृष्ट्टीिे हा अशिशियम
अांमलात आणला आहे. त्यामुळे सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील सवत बालकाांिा मोफत व सक्तीचे
प्राथशमक शिक्षण पुरशवण्याची, त्याांिा िाळाांमध्ये प्रवेि दे ण्याची, उपश्स्थतीची आशण प्राथशमक शिक्षण
पूणत करण्याची जबाबदारी िासिािे श्स्वकारली आहे.
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3.

बालकाांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अशिकार अशिशियम, 2009 मिील प्रकरण 1 च्या

कलम 2 (h) मध्ये स्थाशिक प्राशिकरणाची व्याख्या शदलेली आहे. तसेच प्रकरण 3 च्या कलम 9 िुसार
13 कततव्याांची अांमलबजावणी करण्याची जबाबदारी स्थाशिक प्राशिकरणाची आहे. याबाबत राज्य
िासिािे भौगोशलक क्षेत्रािुसार स्थाशिक प्राशिकरणे शदिाांक 31/12/2013 च्या िासि शिणतयािुसार
घोशर्षत केली आहेत. तसेच त्याांची कततव्ये व जबाबदाऱ्या शवहीत केल्या आहेत. महाराष्ट्र शजल्हा
पशरर्षद व पांचायत सशमती अशिशियम, 1961 िुसार शजल्हा पशरर्षदे ची कततव्ये शवहीत केली आहेत.
त्यामध्ये 73 व्या व 74 व्या घटिा दु रूस्तीिुसार सुिारणा करण्यात आल्या आहेत. बालकाांचा मोफत व
सक्तीच्या शिक्षणाचा अशिकार अशिशियम, 2009 मिील तरतुदींची अांमलबजावणी करणे स्थाशिक
प्राशिकरणाची जबाबदारी आहे. त्यािुसार शजल्हा पशरर्षद, महािगरपाशलका, पांचायत सशमती, िगर
पशरर्षद, िगर पाशलका, िगर पांचायत, ग्रामपांचायत याांिी पार पाडावयाच्या जबाबदारी व कततव्य शवहीत
करण्याची बाब िासिाच्या शवचारािीि होती.
िासि शिणतय सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील प्रत्येक बालकास इयत्ता आठवीपयंतचे प्राथशमक शिक्षण पूणत
होईपयंत िशजकच्या िाळे त मोफत व सक्तीचे शिक्षण दे ण्याची जबाबदारी कायद्यािे िासि व स्थाशिक
प्राशिकरणाची आहे.

त्यासाठी कायद्यातील कलम 9 मध्ये स्थाशिक प्राशिकरणाची कततव्ये शवहीत

करण्यात आली आहेत. त्यामिील काही कततव्ये स्थाशिक प्राशिकरण या िात्यािे शजल्हा पशरर्षद,
महािगरपाशलका, पांचायत सशमती, िगर पशरर्षद, िगर पाशलका, िगर पांचायत व ग्रामपांचायत
स्तरावरील आहेत. याबाबतचा तपिील सोबतच्या पशरशिष्ट्ट-अ व पशरशिष्ट्ट-ब मध्ये दे ण्यात आला
आहे.
2.

शजल्हा पशरर्षद, महािगरपाशलका स्तरावर, स्थायी सशमती, शिक्षण सशमती, सवतसािारण

सशमती अिा शवर्षय सशमत्या कायतरत असूि त्यामध्ये लोकप्रशतशििींचा समावेि आहे. कायद्याच्या
अांमलबजावणीसाठी स्थाशिक प्राशिकरण व लोकप्रशतशििी याांच्यामध्ये समन्वय असणे आवमयक आहे.
यासाठी शवशवि स्तरावरील अांमलबजावणी व आढावा घेण्यासाठी कायद्यातील तरतुदींची जबाबदारी
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शवहीत करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे शजल्हा पशरर्षद, महािगरपाशलका, पांचायत सशमती, िगर
पशरर्षद / िगर पाशलका / िगर पांचायत, ग्रामपांचायत याांिी पार पाडावयाची कततव्ये पशरशिष्ट्ट-अ व
पशरशिष्ट्ट-ब मध्ये िमूद केल्याप्रमाणे शिशित करूि दे ण्यात येत आहेत ती त्याांिी पार पाडणे अशिवायत
राहील. त्यामुळे 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील प्रत्येक बालकास आठवीपयंतचे मोफत व सक्तीचे शिक्षण
दे ण्याचा अशिकार प्राप्त करूि दे ता येईल.
3.

सदर िासि शिणतय महाराष्ट्र िासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर

उपलब्ि करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताक 201408201804299721 असा आहे . हा आदे ि
शडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षाांशकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे िािुसार व िावािे.

Rajendra
Shankarrao
Pawar

Digitally signed by Rajendra Shankarrao
Pawar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=School Education and Sports,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
cn=Rajendra Shankarrao Pawar
Date: 2014.08.20 18:11:08 +05'30'

( राजेंद्र पवार )
उप सशचव, महाराष्ट्र िासि
प्रत,
1. मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रिाि सशचव.
2. मा.मांत्री, िालेय शिक्षण.
3. मा.राज्यमांत्री, िालेय शिक्षण.
4. मा.मांत्री याांचे खाजगी सशचव (सवत).
5. मा.राज्यमांत्री याांचे खाजगी सशचव (सवत).
6. सवत सांसद सदस्य /शविािमांडळ सदस्यमा.
7. मुख्य सशचव
8. सवत अपर मुख्य सशचव/ प्रिाि सशचव/सशचव मांत्रालयीि शवभाग.
9. अध्यक्ष, राज्य बालहक्क सांरक्षण आयोग.
10. सवत शवभागीय आयुक्त.
11. सवत मांत्रालयीि शवभाग
12. सांचालक, माशहती व जिसांपकत सांचालिालय, मांत्रालय, मुांबई (5 प्रती प्रशसध्दीकशरता)
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13. सवत शजल्हाशिकारी.
14. सवत आयुक्त, महािगरपाशलका.
15. सवत मुख्य कायतकारी अशिकारी, शजल्हा पशरर्षद.
16. राज्य प्रकल्प सांचालक, महाराष्ट्र प्राथशमक शिक्षण पशरर्षद, मुांबई.
17. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
18. शिक्षण सांचालक (प्राथशमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
19. शिक्षण सांचालक (माध्यशमक व उच्च माध्यशमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
20. शिक्षण सांचालक (प्रौढ शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
21. सांचालक, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पशरर्षद, पुणे.
22. सांचालक, महाराष्ट्र राज्य िैक्षशणक सांिोिि व प्रशिक्षण पशरर्षद, पुणे.
23. सांचालक, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक शिर्ममती व अभ्यासक्रम सांिोिि मांडळ
(बालभारती), पुणे.
24. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शिक्षण मांडळ.
25. सवत शवभागीय शिक्षण उप सांचालक.
26. सवत शिक्षणाशिकारी (प्राथशमक/माध्यशमक/प्रौढ), शजल्हा पशरर्षद.
27. सवत मुख्याशिकारी, िगरपाशलका/िगर पशरर्षद.
28. सवत प्रिासि अशिकारी, िगर पशरर्षद/कटक मांडळे .
29. शिक्षण शिरीक्षक (पशिम/दशक्षण/उत्तर), बृहन्मुांबई.
30. शिवड िस्ती (एसएम-1 कायासि).
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पशरशिष्ट्ट-अ
बालकाांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अशिकार अशिशियम, 2009
स्थाशिक प्राशिकरणाची कततव्ये
िासि शिणतय, िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभाग क्र.आरटीई-1114/प्र.क्र.119/एस एम-1 चे जोडपत्र
ग्रामीण
शजल्हा पशरर्षद

पांचायत सशमती

सक्षम

मुख्य कायतकारी अशिकारी, शजल्हा गट

प्राशिकारी

पशरर्षद

कायतक्षत्र
े

ग्रामीण क्षेत्रातील सवत िाळा तसेच पांचायत

ग्रामपांचायत

शिक्षणाशिकारी, केंद्र प्रमुख

पांचायत सशमती
सशमती शजल्हा पशरर्षद सांचशलत

िगर पाशलका व कटक मांडळे कायतक्षत्र
े ातील सवत िाळा िाळा
कायतक्षत्र
े ातील त्याांचेद्वारा ि.पा. व (ि.पा. व कटक मांडळ
कटक मांडळे सांचशलत िाळा वगळू ि सांचशलत िाळा वगळू ि)
इतर िाळा
(क) प्रत्येक बालकास मोफत व सक्तीचे प्राथशमक शिक्षण पुरशवणे
 अपांग समावेशित शिक्षणातील  अपांग
बालके,

अिुसूशचत

जाती

समावेशित  अपांग

समावेशित

/

शिक्षणातील बालके,

शिक्षणातील बालके,

बालके,

अिुसूशचत जाती /

अिुसूशचत जाती /

घटकातील

अिुसूशचत जमातीची

अिुसूशचत जमातीची

बालके आशण मुलींचे शिक्षण

बालके,

दु बतल

बालके,

याबाबतीत

वांशचत

घटकातील

अिुसूशचत

जमातीची

दु बतल

वांशचत

व

पयतवक्ष
े ण

आशण

व

वांशचत

दु बतल

व

घटकातील

शिक्षण हक्क

यादृश्च्छक (Random) तपासणी

बालके आशण मुलींचे

बालके आशण मुलींचे

कायदा,

करणे.

शिक्षण

शिक्षण

2009 मिील
कलम
िुसार कततव्य

 तालुका व गाव स्तरावर शिक्षण
9

याबाबतीत

पयतवक्ष
े ण

आशण

याबाबतीत

पयतवक्ष
े ण

आशण

हक्क कायद्याच्या अांमलबजावणी

यादृश्च्छक

यादृश्च्छक

बाबत सांशियांत्रण करणे.

(Random) तपासणी

(Random) तपासणी

करणे.

करणे.

 पांचायत

सशमती  ग्रामपांचायतीच्या

कायतक्षत्र
े ातील 6 ते

कायतक्षत्र
े ातील 6 ते

14 वर्षे वयोगटातील

14 वर्षे वयोगटातील

बालकाांच्या

बालकाांच्या

िाळा

प्रवेिासाठी

प्रवेिासाठी

िासिाच्या,

िासिाच्या,
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ग्रामीण
शजल्हा पशरर्षद

पांचायत सशमती

ग्रामपांचायत

अिुदाशित,

शविा

अिुदाशित,

शविा

अिुदाशित,

खाजगी

अिुदाशित, खाजगी

िाळाांची

माशहती

िाळाांची

माशहती

सांकशलत करणे व ती

सांकशलत करणे व ती

अद्ययावत ठे वणे.

अद्ययावत ठे वणे.

 पांचायत

सशमती  ग्रामपांचायतीच्या

कायतक्षत्र
े ातील 6 ते

कायतक्षत्र
े ातील 6 ते

14 वर्षे वयोगटातील

14 वर्षे वयोगटातील

सवत

सवत

बालकाांची

बालकाांची

माशहती जति करणे,

माशहती जति करणे,

दरवर्षी

दरवर्षी

अद्यावत

अद्यावत

करणे. हे काम योग्य

करणे

शरतीिे

स्थलाांतरीत झालेल्या

होते

यावर

शियांत्रण ठे वणे.
 पांचायत

व
सशमती

स्तरावर शिक्षण हक्क
कायद्याच्या

जेणेकरूि
िाळाबाह्य

बालकाांची

माशहती

शमळे ल.
 सवत बालके िाळे त

अांमलबजावणीबाबत

प्रशवष्ट्ठ झाली याची

सांशियांत्रण करणे.

खात्री करणे.

 सवत बालके िाळे त  िाळाबाह्य बालकाांिा
प्रशवष्ट्ट झाली आहेत

िाळे त दाखल करूि

याची खात्री करणे.

घेण्यासाठी बालकाांचे

 तालुक्यातील

25

व त्याांच्या पालकाांचे

टक्के आरक्षणाांतगतत

उद्बोिि

करूि

द्यावयाच्या प्रवेिाची

बालकास

िाळे त

प्रशक्रया

दाखल करूि घेणे.

असल्याची

पारदितक

खात्री  25

टक्के

करणे व आवमयक

आरक्षणाांतगतत

मागतदिति करणे.

द्यावयाच्या प्रवेिाची

 शिक्षणाच्या
सावतशत्रकीकरणासाठी

प्रशक्रया

पारदितक

असावी.

जेणेकरूि
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ग्रामीण
शजल्हा पशरर्षद

पांचायत सशमती

ग्रामपांचायत

प्रयत्ि करणे.

प्रत्यक्ष

लाभाथींिा

प्रवेि शमळे ल.
 शिक्षणाच्या
सावतशत्रकीकरणासा
ठी प्रयत्ि करणे.
(ख)

कलम 6 मध्ये शवशिर्मदष्ट्ट केल्याप्रमाणे िशजकच्या िाळे च्या उपलब्ितेची सुशिशिती

करणे.
 महाराष्ट्र बालकाांचा मोफत व  शिकर्षािुसार
सक्तीच्या

शिक्षणाचा

शियम,

2011

हक्क
मिील

तरतुदीिुसार

बालकाच्या

िशजकच्या

क्षेत्रामध्ये

िाळा

उपलब्ि असल्याची खात्री करणे.
 शिक्षण

हक्क

अशििस्त
शिक्षण हक्क
कायदा,
कलम
िुसार कततव्य

यांत्रणेची

जाणीव

जागृती करणे.
असल्यास

9

तालुका

व

गाव

पातळीवर सवेक्षण करूि खात्री
करूि घेणे.

तालुक्यातील प्रत्येक

िशजकच्या

गावाच्या

िाळा

िशजकच्या

क्षेत्रात
उपलब्ि

क्षेत्रात िाळा उपलब्ि

िसल्यास

असल्याची

प्राशिकाऱ्याकडे िाळा

खात्री

करणे.

सक्षम

उपलब्ितेबाबत

कायद्याबाबत  िाळाांच्या

 िशजकची िाळा सुरू करावयाची

2009 मिील

 शिकर्षािुसार

सवेक्षण

मागणीशवर्षयीचे प्राप्त

करूि

प्रस्ताव सादर करणे.

झालेले

प्रस्ताव  िवीि

पडताळणी

करूि

प्राथशमक

उच्च

प्राथशमक

सक्षम प्राशिकाऱ्याकडे

िाळे साठी

सादर करणे.

उपलब्ि

 तालुका

/

ग्रामपांचायत

जागा

असल्याबाबतची
खात्री करूि घेणे.

स्तरावरील

 स्थाशिक

पदाशिकाऱ्याांचे
शिक्षण

व

पातळीवर

समाज,
हक्क

पालक,

शवद्याथी, ग्रामपांचायत

कायद्याशवर्षयी

सदस्य

व

उद्बोिि करणे.

व्यवस्थापि
सदस्य

िाळा
सशमती

याांच्यामध्ये

कायद्याची
जिजागृती
त्याांची

करणे,

कततव्ये
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ग्रामीण
शजल्हा पशरर्षद

पांचायत सशमती

ग्रामपांचायत
जबाबदाऱ्याांची
जाणीव करूि दे णे.

(ग) वांशचत व दु बतल घटकातील बालकाांस कोणत्याही कारणावरुि प्राथशमक शिक्षण
घेण्यापासूि ते पूणत करण्यापासूि त्यास प्रशतबांि केला जाणार िाही, याची सुशिशिती करणे.
 बालकािी

होणाऱ्या  वांशचत गट व दु बतल  वांशचत गट व दु बतल

भेदभावाबाबत अशििस्त यांत्रणेची

घटकातील

घटकातील

जाणीव जागृती करणे.

बालकाांची िाळे तील

बालकाांची िाळे तील

उपश्स्थती

उपश्स्थती

 प्राथशमक

शिक्षण

पूणत करीत

असतािा वांशचत गट व दु बतल

शियशमतता

घटकातील

खात्री करणे.

बालकािी

कोणत्याही

प्रकारचा

याबाबत

व

शियशमतता

याबाबत

खात्री करणे.

भेदभाव  प्राथशमक शिक्षण पूणत  प्राथशमक शिक्षण पूणत

होणार िाही याचे सांशियांत्रण व

करीत

पयतवक्ष
े ण करणे.

वांशचत गट व दु बतल

वांशचत गट व दु बतल

घटकातील

घटकातील

बालकािी

बालकािी

कोणत्याही प्रकारचा

कोणत्याही प्रकारचा

भेदभाव होणार िाही

भेदभाव होणार िाही

याचे

याचे

शिक्षण हक्क
कायदा,
2009 मिील
कलम

व

9

िुसार कततव्य

असतािा

सांशियांत्रण

व

पयतवक्ष
े ण करणे.

करीत

असतािा

सांशियांत्रण

व

पयतवक्ष
े ण करणे.

घ) त्याच्या अशिकार क्षेत्रात राहणाऱ्या चौदा वर्षे वयापयेतच्या बालकाांचा अशभलेख शवशहत
करण्यात येईल अिा शरतीिे ठे वणे
 तालुका

/

गाव

स्तरावर  िाळे माफतत 6 ते 14  प्राथशमक शिक्षणाच्या

बालकाांिी सांबांशित सवत वैयश्क्तक

वर्षे

अशभलेखे

बालकाांची वैयश्क्तक

प्रयोजिासाठी

अशभलेखे

अद्यावत

बालकाचे वय जन्म-

ठे वले आहेत ककवा

मृत्यू शववाह िोंदणी

िाही

अशिशियम,

यासाठी

ठे वण्यात
पयतवक्ष
े ीय

येतील
यांत्रणेिे

खबरदारी घ्यावी.
 यु-डाईस

माशहतीचे

एकशत्रकीकरण व सांगणकीकरण
करूि राज्यास उपलब्ि करणे.
 राज्य

स्तरावरूि

पुरशवण्यात

वयोगटातील

याची

खात्री

करणे.
 यु-डाईस

प्रवेिाच्या

च्या
माशहतीचे

एकशत्रकीकरण

व

तरतुदीिुसार

दे ण्यात
जन्म

1986
आलेल्या

दाखल्याच्या
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ग्रामीण
शजल्हा पशरर्षद
आलेल्या
िाळे च्या

प्रपत्रात

पांचायत सशमती
िशजकच्या
माशहतीचे

एकशत्रकीकरण व सांगणकीकरण
करूि राज्यास उपलब्ि करणे.

ग्रामपांचायत

सांगणकीकरण करूि

आिारे ककवा शवहीत

शजल्ह्यास

करण्यात

उपलब्ि

करूि दे णे.
 राज्य

दस्ताऐवजाच्या

स्तरावरूि

पुरशवण्यात आलेल्या
प्रपत्रात
िाळे च्या

आलेल्या

आिारे

प्रवेि

शििाशरत करणे.

िशजकच्या  िाळे माफतत 6 ते 14
माशहतीचे

एकशत्रकीकरण

व

वर्षे

वयोगटातील

बालकाांचे वैयश्क्तक

सांगणकीकरण करूि

अशभलेखे

शजल्ह्यास

करूि जति करणे.

उपलब्ि

करणे.

अद्यावत

 असुरश्ात बालकाांच्या
गटामध्ये दु लशत क्षत /
शिरािार

शविेर्ष

गरजाशिश्ष्ट्ठत, एकच
पालक
बालके,

असलेली
अिाथ

/

बेघर, इ. बालकाांच्या
िोंदी घेणे.
 राज्य

स्तरावरूि

पुरशवण्यात आलेल्या
प्रपत्रात

िशजकच्या

िाळे च्या

माशहतीचे

एकशत्रकीकरण

व

सांगणकीकरण करूि
शजल्ह्यास

उपलब्ि

करणे.
(ड) त्याच्या अशिकार क्षेत्रात राहणाऱ्या प्रत्येक बालकाच्या िाळा प्रवेिाची, उपश्स्थतीची
आशण प्राथशमक शिक्षण पूणत करण्याची खातरजमा करूि त्याचे सांशियांत्रण करणे
 कायतक्षत्र
े ातील बालकाांचे प्रवेि व  कायतक्षत्र
े ातील
उपश्स्थती याबाबत सांशियांत्रण

बालकाांचे

प्रवेि

 प्रवेिापासूि
व

कोणतेही
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ग्रामीण
शजल्हा पशरर्षद

पांचायत सशमती

करणे.

उपश्स्थती

 प्रवेिासांबिी येणारे अडथळे व

ग्रामपांचायत

याबाबत

सांशियांत्रण करणे.
येणारे

करणे.

जाणारे)

व

राहू

याबाबतची

उपश्स्थती शटकशवण्याबाबत गाव  स्थलाांतरीत (बाहेरूि
स्तरावर सांशियांत्रण व मागतदिति

वांशचत

िये
खात्री

करणे.

बाहेर  स्थलाांतरीत (बाहेरूि
बालकाांचे

अशभलेखे

िाळा

येणारे

व

जाणारे)

बाहेर
बालकाांचे

स्तरावर जति करूि

अशभलेखे

अद्यावत ठे वले आहेत

करूि ठे वणे व ते

ककवा

अद्यावत करणे

िाही

याची

जति

खात्री करणे.
(च) िाळे ची इमारत, अध्यापि कमतचारीवगत आशण अध्यापि सािि सामग्री तसेच पायाभूत
सशविा पुरशवणे
 कायतक्षत्र
े ातील

शिक्षण हक्क
कायदा,
2009 मिील
कलम
िुसार कततव्य

9

िाळा

शिक्षण  कायतक्षत्र
े ातील िाळा  शिक्षक-शवद्याथी

हक्क कायद्यािुसार व शवद्याथी

शिक्षण

शिक्षक प्रमाणािुसार असाव्यात.

कायद्यािुसार

जर िसल्यास शजल्हा पशरर्षदे िे

शवद्याथी

आपल्याकडे उपलब्ि असलेल्या

प्रमाणािुसार

समस्याांवर

स्त्रोतातूि िाळा शिक्षण हक्क

असल्याबाबतची

अशिकाऱ्याांकडे

कायद्यातील शिकर्षािुसार पूततता

खात्री

व्यवहार करावा.

करणे.

याबाबतची

 प्राथशमक

िाळाांिा

िैक्षशणक

साशहत्य पुरशवणे तसेच खेळाचे
मैदाि उपलब्ि करूि दे णे.
 आवमयकतेप्रमाणे िवीि िाळा
स्थापि करावयाची असल्यास,
-

बाांिकामासाठी
शििी

तात्काळ

लागणारा
शवतरीत

होईल याची खात्री करणे.
-

शजल्हा

हक्क
व
शिक्षक

करणे

प्रमाण

िाळे त

राखण्याबाबत
उद्भवणाऱ्या
वशरष्ट्ठ
पत्र

माशहती  अपुरा शिक्षक वगत,
स्तरावर

पुरशवणे.

शिक्षकाांची कायतक्षमता
/

शिक्षकाांची

 अपुरा शिक्षक वगत,

अिुपश्स्थती याबाबत

शिक्षकाांची कायतक्षमता

उद्भवणाऱ्या समस्या

/

सोडशवणे.

शिक्षकाांची

अिुपश्स्थती याबाबत  प्राथशमक

िाळाांिा

उद्भवणाऱ्या समस्या

िैक्षशणक

साशहत्य

सोडशवणे.

पुरशवणे तसेच खेळाचे

शिक्षक उपलब्ि करूि घेणे.  प्राथशमक

िाळाांिा

मैदाि उपलब्ि करूि

शिक्षकाांचे

साशहत्य

दे णे.

समायोजि

व

िैक्षशणक
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ग्रामीण
शजल्हा पशरर्षद
शवर्षयशिहाय शियुक्त्या करणे.

पांचायत सशमती

ग्रामपांचायत

पुरशवणे तसेच खेळाचे
मैदाि उपलब्ि करूि
दे णे.

(छ) कलम 4 मध्ये शवशिर्मदष्ट्ट केलेली शविेर्ष प्रशिक्षण सुशविा पुरशवणे आशण स्थलाांतरीत
कुटु ां बातील बालकाांचा प्रवेि सुशिशित करणे.
 शजल्हा पशरर्षदे त सुरू असलेल्या  तालुक्यात

सुरू  िाळाबाह्य बालकाांची

शविेर्ष प्रशिक्षणाांची माशहती ठे वणे,

असलेल्या

शविेर्ष

अद्ययावत

माशहती

खात्री करणे व पयतवक्ष
े ण करणे.

प्रशिक्षणाची

माशहती

तसेच प्रशिक्षणाचे आयोजि /

ठे वणे, खात्री करणे,  िाळा

शियोजि करणे.

पयतवक्ष
े ण व सांशियांत्रण

सशमतीच्या

मदतीिे

करणे.

िाळाबाह्य

बालके

ठे वणे.
व्यवस्थापि

िाळे च्या

मुख्य

प्रवाहात

प्रशवष्ट्ट

करूि त्याांची दै िांशदि
उपश्स्थती शटकशवणे.
 स्थलाांतरीत होणाऱ्या
/ येणाऱ्या बालकाांची
माशहती

अद्यावत

स्वरुपात ठे वणे.
 शविेर्ष

प्रशिक्षणाची

सुशविा (स्थलाांतरीत
होणाऱ्या / येणाऱ्या
बालकाांिा)
दे ण्यासाठी

िाळा

व्यवस्थापि सशमती व
िाळा याांिा सहकायत
करणे.
 िाळाबाह्य बालकाांिा
पुरशवण्यात
शविेर्ष

येणारे

प्रशिक्षण

पष्ृ ठ 24 पैकी 11

व
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ग्रामीण
शजल्हा पशरर्षद

पांचायत सशमती

ग्रामपांचायत
िाळे त

दै िांशदि

उपश्स्थती

तसेच

स्थलाांतरीत
पालकाांच्या
बालकाांची

काळजी

घेण्याबाबत

गाव

समुदायाचे

उद्बोिि

करणे.
(ज) अिुसूचीमध्ये शवशिर्मदष्ट्ट केलेली मािके व शिकर्ष याांिा अिुरूप असणाऱ्या उत्तम
दजाच्या प्राथशमक शिक्षणाची सुशिशिती करणे
 शिक्षण

हक्क

अिुसूचीिुसार

शिक्षण हक्क
कायदा,
2009 मिील
कलम
िुसार कततव्य
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कायद्यातील  शिक्षण
कायद्यातील

उपश्स्थतीची

प्रमाण राखण्यासाठी शिक्षकाांचे

अिुसूचीिुसार

पडताळणी

समायोजि करणे.

शवद्याथी-शिक्षक

आशण

 िाळा मांजूर असलेल्या शठकाणी

प्रमाण राखण्यासाठी

बालकाांिा

प्रगतीपथावरील व पूणत झालेल्या

शिक्षकाांचे समायोजि

प्रशवष्ट्ठ करूि त्याांची

भौशतक सुशविाांचे पयतवक्ष
े ण व

करणे.

उपश्स्थती व शविेर्ष

सांशियांत्रण करणे.

शवद्याथी-शिक्षक

हक्क  शवद्यार्थ्यांच्या

 िाळा

मांजूर

असलेल्या

शठकाणी

प्रगतीपथावरील

करणे
िाळाबाह्य
िाळे त

प्रशिक्षणासाठी
सहकायत करणे.

व  स्थलाांतरीत झालेल्या

पूणत झालेल्या भौशतक

बालकास कोणत्याही

सुशविाांचे पयतवक्ष
े ण व

वेळी

सांशियांत्रण करणे.

शमळाला ककवा िाही

 शवद्यार्थ्यांच्या

आशण
बालकाांिा

प्रवेि

याची खात्री करणे.

उपश्स्थतीची
पडताळणी

िाळे त

 बालकाांिा
करणे

िाळाबाह्य
िाळे त

प्रशवष्ट्ठ करूि त्याांची

िाळे त

शियशमत
पाठशवण्याबाबत गाव
समुदायाचे

उद्बोिि

करणे.

उपश्स्थती व शविेर्ष  ग्रामसभेच्या बैठकीस
पष्ृ ठ 24 पैकी 12
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ग्रामीण
शजल्हा पशरर्षद

पांचायत सशमती

ग्रामपांचायत

प्रशिक्षणासाठी

िाळा

व्यवस्थापि

सहकायत करणे.

सशमती

अध्यक्ष

 स्थलाांतरीत झालेल्या
बालकास कोणत्याही
वेळी

िाळे त

मुख्याध्यापक

व

याांिा

बोलाशवणे.

प्रवेि

शमळाला ककवा िाही
याची खात्री करणे.
(झ) प्राथशमक शिक्षणासाठी अभ्यासक्रम व स्वाध्याय (पाठ्यक्रम) वेळेवर शवशहत करण्याची
खातरजमा करणे
 पाठ्यपुस्तके
अध्यापि

आशण
साशहत्य,

अध्ययि-  पाठ्यपुस्तके
इत्यादी

आशण  शिक्षण

हक्क

अध्ययि-अध्यापि

कायद्यािुसार िाळाांचे

प्रत्येक िाळे त वेळेत शवतरीत

साशहत्य,

कामकाजाचे शदवस,

होतील याची खात्री करणे.

प्रत्येक िाळे त वेळेत

प्रत्यक्ष

शवतरीत करणे.

तास यािुसार िाळाांचे

इत्यादी

 शिक्षण

हक्क

अध्यापिाचे

कामकाज

चालते

कायद्यािुसार िाळाांचे

ककवा िाही याबाबत

कामकाजाचे शदवस,

खात्री करणे. तक्रार

प्रत्यक्ष

असल्यास

अध्यापिाचे

शियांत्रण

तास यािुसार िाळाांचे

अशिकाऱ्याांिा

कामकाज

कळशवणे.

चालते

ककवा िाही याबाबत  बालकाांच्या िाळे तील
खात्री करणे.

उपश्स्थतीबाबत गाव
समुदायाचे
करणे

उद्बोिि
आशण

बालकाांच्या
प्रगतीशवर्षयी पालक /
समाज
िाळाांिी
सािणे.
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ग्रामीण
शजल्हा पशरर्षद

पांचायत सशमती

ग्रामपांचायत

(ञ) शिक्षकाांसाठी प्रशिक्षण सुशविा पुरशवणे
 शजल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण सांस्था  तालुका
/ गट सािि केंद्र याांच्यािी चचा

दे ण्यात

करूि

प्रशिक्षणाची

शिक्षक

प्रशिक्षणाचे

वेळापत्रक तयार करणे.
 एखादे

शविेर्ष

शिक्षकाांसाठी

प्रशिक्षण
आवमयक

असल्यास सांबांशित सांस्थेमाफतत

स्तरावर  स्थाशिक

िाळे तील

येणाऱ्या

शिक्षक शवशवि स्तरीय

प्रभावी

प्रशिक्षणाचा लाभ घेत

अांमलबजावणी

आहेत

याची

होण्यासाठी

खातरजमा करणे.

सांशियांत्रण व पयतवक्ष
े ण
करणे.

उपलब्ि करूि दे णे.
 िवशियुक्त शिक्षकाांिा सेवापूवत
प्रशिक्षण दे ण्यासाठी आवमयक
सुशविा उपलब्ि करूि दे णे.
 समाजाचा

िालेय

वाढशवण्यासाठी

सहभाग

त्याांचे

क्षमता

शवकसि करण्यासाठी गट सािि
केंद्र

स्तरावरूि

द्यावयाच्या

प्रशिक्षणाची शिशिती करणे.
(थ) त्याच्या अशिकार क्षेत्रातील िाळाांच्या कामकाजाचे सांशियांत्रण करणे
 गाव व तालुका स्तरावरूि प्राप्त  गाव स्तरावरूि प्राप्त  िालेय
तक्रारींचे शिरसि करणे.

तक्रारींचे

 शजल्ह्यातील प्राथशमक िाळाांची

करणे.

शिक्षण हक्क

वाढ, व्यवस्थापि, पयतवक्ष
े ण आशण  शिक्षक

कायदा,

िाळा

2009 मिील

सांशियांत्रण करणे.

कलम
िुसार कततव्य

भेटी,

इत्यादी

बाबींचे

9  शजल्ह्यातील माध्यशमक िाळाांची

शिरसि

शियशमत

भेटी,

इत्यादी

सांशियांत्रण करणे.

बाबींचे

दे खभाल करणे तसेच
िाळे चा पशरसर फक्त

िाळे त
उपश्स्थत

िालेय
कामकाजासाठीच

राहतात ककवा िाही

वापरला जाईल याचे

याची खात्री करणे.

पयतवक्ष
े ण करणे.

वाढ, व्यवस्थापि, पयतवक्ष
े ण आशण  िाळे च्या
िाळा

इमारतीची

 शिक्षक

िाळे त

कामकाजाबाबत

शियशमत

येणाऱ्या समस्याांबाबत

राहतात ककवा िाही

शजल्हा

याची खात्री करणे.

शिक्षणाशिकारी,

 िाळे च्या
पष्ृ ठ 24 पैकी 14
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ग्रामीण
शजल्हा पशरर्षद

पांचायत सशमती
शजल्हा

ग्रामपांचायत

पशरर्षद

कामकाजाबाबत

याांच्यािी पत्रव्यवहार

ग्रामपांचायत

करणे.

समािािी िसेल तर

 िासकीय व स्थाशिक
स्वराज्य

सांस्थाांच्या

िाळाांिी

िाळा

शवकास

आराखडा

तयार

केल्याची

खातरजमा करणे.
 शिक्षण
कायद्यािी
कामकाज

येणाऱ्या समस्याांबाबत
शजल्हा
शिक्षणाशिकारी,
शजल्हा

पशरर्षद

याांच्यािी

गट

शिक्षणशिकाऱ्याां

हक्क

माफतत

अिुरूप

करणे.

पत्रव्यवहार

ि  िाळाांच्या

करणाऱ्या

िाळाांचे

शिशित

मुख्याध्यापक, िाळा

त्याप्रमाणे

व्यवस्थापि

शवकास

सदस्य

सशमती
याांच्यािी

गरजा

िाळा

करणे.
िाळा
आराखडा
व्यवस्थापि

सांवाद सािूि िाळा

सशमतीकडू ि

शिक्षण

करूि घेणे.

हक्क

कायद्यािी

अिुरूप

करणे.
 िाळाांच्या

गरजा

शिशित

करणे.

त्याप्रमाणे

िाळा

शवकास
िाळा

आराखडा
व्यवस्थापि

सशमतीकडू ि

तयार

करूि घेणे.
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पशरशिष्ट्ट-ब
बालकाांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अशिकार अशिशियम, 2009
स्थाशिक प्राशिकरणाची कततव्ये
िासि शिणतय, िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभाग क्र.आरटीई-1114/प्र.क्र.119/एस एम-1 चे जोडपत्र
िहरी
महािगरपाशलका
सक्षम

िगरपाशलका / कटक मांडळे

आयुक्त, महािगरपाशलका

मुख्याशिकारी / कमाांकडग आशफसर

महािगरपाशलका क्षेत्रातील सवत िाळा

िगरपाशलका

प्राशिकारी
कायतक्षत्र
े

व

कटक

मांडळे

कायतक्षत्र
े ातील त्याांचेद्वारा सांचशलत
िाळा
शिक्षण हक्क
कायदा,
2009 मिील
कलम

9

िुसार कततव्य

(क) प्रत्येक बालकास मोफत व सक्तीचे प्राथशमक शिक्षण पुरशवणे
 अपांग

समावेशित

शिक्षणातील

बालके,  अपांग समावेशित शिक्षणातील

अिुसूशचत जाती / अिुसूशचत जमातीची

बालके, अिुसूशचत जाती /

बालके, दु बतल व वांशचत घटकातील बालके

अिुसूशचत जमातीची बालके,

आशण मुलींचे शिक्षण याबाबतीत पयतवक्ष
े ण

दु बतल व वांशचत घटकातील

आशण यादृश्च्छक (Random) तपासणी करणे.

बालके आशण मुलींचे शिक्षण

 महािगरपाशलका कायतक्षत्र
े ातील 6 ते 14 वर्षे

याबाबतीत

पयतवक्ष
े ण

आशण

वयोगटातील बालकाांच्या िाळा प्रवेिासाठी

यादृश्च्छक (Random) तपासणी

िासिाच्या, अिुदाशित, शविा अिुदाशित,

करणे.

खाजगी िाळाांची माशहती सांकशलत करणे व  िगरपाशलका / कटक मांडळ
ती अद्ययावत ठे वणे.

कायतक्षत्र
े ातील 6 ते 14 वर्षे

 महािगरपाशलका कायतक्षत्र
े ातील 6 ते 14 वर्षे

वयोगटातील बालकाांच्या िाळा

वयोगटातील सवत बालकाांची माशहती जति

प्रवेिासाठी

करणे, दरवर्षी अद्यावत करणे जेणेकरूि

अिुदाशित, शविा अिुदाशित,

स्थलाांतरीत

खाजगी

झालेल्या

व

िाळाबाह्य

बालकाांची माशहती शमळे ल.
 सवत बालके िाळे त प्रशवष्ट्ठ झाली याची खात्री
करणे.
 िाळाबाह्य बालकाांिा िाळे त दाखल करूि

िासिाच्या,
िाळाांची

माशहती

सांकशलत करणे व ती अद्ययावत
ठे वणे.
 िगरपाशलका / कटक मांडळ
कायतक्षत्र
े ातील 6 ते 14 वर्षे

घेण्यासाठी बालकाांचे व त्याांच्या पालकाांचे

वयोगटातील

सवत बालकाांची

उद्बोिि करूि बालकास िाळे त दाखल

माशहती जति करणे, दरवर्षी
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िहरी
महािगरपाशलका

िगरपाशलका / कटक मांडळे

करूि घेणे.

अद्यावत

 25 टक्के आरक्षणाांतगतत द्यावयाच्या प्रवेिाची

करणे

स्थलाांतरीत

जेणेकरूि

झालेल्या

व

प्रशक्रया पारदितक असावी. जेणेकरूि प्रत्यक्ष

िाळाबाह्य बालकाांची माशहती

लाभाथींिा प्रवेि शमळे ल.

शमळे ल.

 वॉडत

/ प्रभाग

स्तरावर

शिक्षण

हक्क  सवत बालके िाळे त प्रशवष्ट्ठ झाली

कायद्याच्या अांमलबजावणीबाबत सांशियांत्रण
करणे.
 शिक्षणाच्या

याची खात्री करणे.
 िाळाबाह्य

सावतशत्रकीकरणासाठी

प्रयत्ि

करणे.

दाखल

बालकाांिा िाळे त
करूि

घेण्यासाठी

बालकाांचे व त्याांच्या पालकाांचे
उद्बोिि करूि बालकास िाळे त
दाखल करूि घेणे.
 25

टक्के

द्यावयाच्या

आरक्षणाांतगतत
प्रवेिाची

पारदितक असावी.

प्रशक्रया

जेणेकरूि

प्रत्यक्ष लाभाथींिा प्रवेि शमळे ल.
 वॉडत / प्रभाग स्तरावर शिक्षण
हक्क

कायद्याच्या

अांमलबजावणीबाबत सांशियांत्रण
करणे.
 शिक्षणाच्या
सावतशत्रकीकरणासाठी

प्रयत्ि

करणे.
(ख)

कलम 6 मध्ये शवशिर्मदष्ट्ट केल्याप्रमाणे िशजकच्या िाळे च्या उपलब्ितेची

सुशिशिती करणे.
शिक्षण हक्क  महाराष्ट्र बालकाांचा मोफत व सक्तीच्या  अांतराच्या
कायदा,

2009 मिील
कलम

9

िुसार कततव्य

शिकर्षािुसार

शिक्षणाचा हक्क शियम, 2011 मिील

बालकाच्या िशजकच्या क्षेत्रामध्ये

तरतुदीिुसार

प्राथशमक व उच्च प्राथशमक िाळा

बालकाच्या

िशजकच्या

क्षेत्रामध्ये िाळा उपलब्ि असल्याची खात्री

उपलब्ि

करणे.

करणे.

 शिकर्षािुसार

िशजकच्या

क्षेत्रात

असल्याची

खात्री

िाळा  शिकर्षािुसार िशजकच्या क्षेत्रात
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िहरी
महािगरपाशलका

िगरपाशलका / कटक मांडळे

उपलब्ि िसल्यास सक्षम प्राशिकाऱ्याकडे

िाळा उपलब्ि िसल्यास सक्षम

िाळा उपलब्ितेबाबत प्रस्ताव सादर करणे.

प्राशिकाऱ्याकडे

 स्थाशिक पातळीवर समाज, पालक, शवद्याथी,
िगरपाशलका / कटक मांडळ सदस्य व िाळा
व्यवस्थापि

सशमती

सदस्य

िाळा

उपलब्ितेबाबत प्रस्ताव सादर
करणे.

याांच्यामध्ये  स्थाशिक

पातळीवर

समाज,

कायद्याची जिजागृती करणे, त्याांची कततव्ये

पालक, शवद्याथी, िगरपाशलका

व जबाबदाऱ्याांची जाणीव करूि दे णे.

/ कटक मांडळ सदस्य व िाळा
व्यवस्थापि

सशमती

याांच्यामध्ये

सदस्य
कायद्याची

जिजागृती करणे, त्याांची कततव्ये
व जबाबदाऱ्याांची जाणीव करूि
दे णे.
शिक्षण हक्क (ग) वांशचत व दु बतल घटकातील बालकाांस कोणत्याही कारणावरुि प्राथशमक शिक्षण
कायदा,

घेण्यापासूि ते पूणत करण्यापासूि त्यास प्रशतबांि केला जाणार िाही, याची सुशिशिती

2009 मिील

करणे.

कलम

9  बालकािी होणाऱ्या भेदभावाबाबत अशििस्त  वांशचत गट व दु बतल घटकातील

िुसार कततव्य

यांत्रणेची जाणीव जागृती करणे.

बालकाांची िाळे तील उपश्स्थती

 प्राथशमक शिक्षण पूणत करीत असतािा वांशचत
गट

व

दु बतल

घटकातील

बालकािी

व शियशमतता याबाबत खात्री
करणे.

कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव होणार िाही  प्राथशमक शिक्षण पूणत करीत
याचे सांशियांत्रण व पयतवक्ष
े ण करणे.

असतािा वांशचत गट व दु बतल
घटकातील

बालकािी

कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव
होणार िाही याचे सांशियांत्रण व
पयतवक्ष
े ण करणे.
घ) त्याच्या अशिकार क्षेत्रात राहणाऱ्या चौदा वर्षे वयापयेतच्या बालकाांचा अशभलेख
शवशहत करण्यात येईल अिा शरतीिे ठे वणे
 प्राथशमक

शिक्षणाच्या

प्रवेिाच्या  प्राथशमक शिक्षणाच्या प्रवेिाच्या

प्रयोजिासाठी बालकाचे वय जन्म-मृत्यू

प्रयोजिासाठी

शववाह िोंदणी अशिशियम, 1986 च्या

जन्म-मृत्यू

बालकाचे
शववाह

वय

िोंदणी
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िहरी
महािगरपाशलका
तरतुदीिुसार

दे ण्यात

िगरपाशलका / कटक मांडळे

आलेल्या

जन्म

अशिशियम,

1986

च्या

दाखल्याच्या आिारे ककवा शवहीत करण्यात

तरतुदीिुसार दे ण्यात आलेल्या

आलेल्या

जन्म दाखल्याच्या आिारे ककवा

दस्ताऐवजाच्या

आिारे

प्रवेि

शििाशरत करणे.

शवहीत

 िाळे माफतत 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील
बालकाांचे

वैयश्क्तक

अशभलेखे

अद्यावत

करूि जति करणे.

करण्यात

दस्ताऐवजाच्या आिारे प्रवेि
शििाशरत करणे.
 िाळे माफतत

 असुरशक्षत बालकाांच्या गटामध्ये दु लशत क्षत /

आलेल्या

6

ते

वयोगटातील

14

वर्षे

बालकाांचे

शिरािार शविेर्ष गरजाशिश्ष्ट्ठत, एकच पालक

वैयश्क्तक अशभलेखे अद्ययावत

असलेली बालके, अिाथ / बेघर, इ.

करूि जति करणे.

बालकाांच्या िोंदी घेणे.
 यु-डाईस

माशहतीचे

 असुरशक्षत बालकाांच्या गटामध्ये
एकशत्रकीकरण

व

दु लशत क्षत

/

शिरािार

शविेर्ष

सांगणकीकरण करूि राज्यास उपलब्ि

गरजाशिश्ष्ट्ठत, एकच पालक

करणे.

असलेली बालके, अिाथ /

 राज्य
प्रपत्रात

स्तरावरूि

पुरशवण्यात

िशजकच्या

िाळे च्या

आलेल्या

बेघर, इ. बालकाांच्या िोंदी घेणे.

माशहतीचे  यु-डाईस

माशहतीचे

एकशत्रकीकरण व सांगणकीकरण करूि

एकशत्रकीकरण व सांगणकीकरण

राज्यास उपलब्ि करणे.

करूि राज्यास उपलब्ि करणे.
 राज्य

स्तरावरूि

पुरशवण्यात

आलेल्या प्रपत्रात िशजकच्या
िाळे च्या

माशहतीचे

एकशत्रकीकरण व सांगणकीकरण
करूि राज्यास उपलब्ि करणे.
(ड) त्याच्या अशिकार क्षेत्रात राहणाऱ्या प्रत्येक बालकाच्या िाळा प्रवेिाची,
उपश्स्थतीची आशण प्राथशमक शिक्षण पूणत करण्याची खातरजमा करूि त्याचे
सांशियांत्रण करणे
 कायतक्षत्र
े ातील बालकाांचे प्रवेि व उपश्स्थती  प्रवेिापासूि कोणतेही बालक
याबाबत सांशियांत्रण करणे.
 स्थलाांतरीत (बाहेरूि येणारे व बाहेर जाणारे)

वांशचत राहू िये याबाबतची खात्री
करणे.

बालकाांचे अशभलेखे जति करूि ठे वणे व ते  स्थलाांतरीत (बाहेरूि येणारे व
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िहरी
महािगरपाशलका

िगरपाशलका / कटक मांडळे

अद्यावत करणे.

बाहेर

 प्रवेिासांबिी येणारे अडथळे व उपश्स्थती
शटकशवण्याबाबत वॉडत / प्रभाग स्तरावर
सांशियांत्रण व मागतदिति करणे.

जाणारे)

बालकाांचे

अशभलेखे जति करूि ठे वणे व
ते अद्यावत करणे.
 प्रवेिासांबिी येणारे अडथळे व
उपश्स्थती शटकशवण्याबाबत वॉडत
/ प्रभाग स्तरावर सांशियांत्रण व
मागतदिति करणे.

शिक्षण हक्क (च) िाळे ची इमारत, अध्यापि कमतचारीवगत आशण अध्यापि सािि सामग्री तसेच
कायदा,

पायाभूत सशविा पुरशवणे

2009 मिील

 कायतक्षत्र
े ातील

कलम

9

िुसार कततव्य

िाळा,

शिक्षण

हक्क  कायतक्षत्र
े ातील

िाळा

शिक्षण

कायद्यािुसार व शवद्याथी शिक्षक प्रमाणािुसार

हक्क कायद्यािुसार व शवद्याथी

असाव्यात. जर िसल्यास महािगरपाशलकेिे

शिक्षक प्रमाणािुसार असाव्यात.

आपल्याकडे उपलब्ि असलेल्या स्रोतातूि

जर िसल्यास िगरपाशलका /

िाळा

कटक

शिक्षण

हक्क

कायद्यातील

शिकर्षािुसार पूततता करणे.
 आवमयकतेप्रमाणे

िवीि

-

आपल्याकडे

उपलब्ि असलेल्या स्रोतातूि
िाळा

स्थापि

करावयाची असल्यास,
-

मांडळािे

िाळा शिक्षण हक्क कायद्यातील
शिकर्षािुसार पूततता करणे.

बाांिकामासाठी लागणारा शििी तात्काळ  अपुरा शिक्षक वगत, शिक्षकाांची
शवतरीत होईल याची खात्री करणे.

कायतक्षमता

शिक्षक उपलब्ि करूि घेणे. शिक्षकाांचे

अिुपश्स्थती

समायोजि व शवर्षयशिहाय शियुक्त्या

उद्भवणाऱ्या समस्या सोडशवणे.

करणे.
 अपुरा शिक्षक वगत, शिक्षकाांची कायतक्षमता /
शिक्षकाांची अिुपश्स्थती याबाबत उद्भवणाऱ्या

/

शिक्षकाांची
याबाबत

 शिक्षक-शवद्याथी प्रमाण िाळे त
राखण्याबाबत

उद्भवणाऱ्या

समस्या सोडशवणे.

समस्या सोडशवणे.
 शिक्षक-शवद्याथी प्रमाण िाळे त राखण्याबाबत
उद्भवणाऱ्या समस्या सोडशवणे.
(छ) कलम 4 मध्ये शवशिर्मदष्ट्ट केलेली शविेर्ष प्रशिक्षण सुशविा पुरशवणे आशण स्थलाांतरीत
कुटु ां बातील बालकाांचा प्रवेि सुशिशित करणे.
 िाळाबाह्य बालकाांची अद्ययावत माशहती  िाळाबाह्य बालकाांची अद्ययावत
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िहरी
महािगरपाशलका

िगरपाशलका / कटक मांडळे

ठे वणे.
 िाळा

माशहती ठे वणे.
व्यवस्थापि

सशमतीच्या

मदतीिे  िाळा व्यवस्थापि सशमतीच्या

िाळाबाह्य बालके िाळे च्या मुख्य प्रवाहात

मदतीिे

प्रशवष्ट्ठ करूि त्याांची दैिांशदि उपश्स्थती

िाळे च्या मुख्य प्रवाहात प्रशवष्ट्ठ

शटकशवणे.

करूि त्याांची दै िांशदि उपश्स्थती

 शविेर्ष

प्रशिक्षणाची

सुशविा

िक्यतोवर

िाळाबाह्य

बालके

शटकशवणे.

िाळे तच करावी, िक्य िसल्यास िाळे पासूि  शविेर्ष

प्रशिक्षणाची

सुशविा

जवळ सुरशक्षत शठकाणी शविेर्ष प्रशिक्षणाची

िक्यतोवर

सुशविा उपलब्ि करूि दे ण्यासाठी िाळा

िक्य

व्यवस्थापि सशमती व िाळा याांिा सहकायत

जवळ सुरशक्षत शठकाणी शविेर्ष

करणे.

प्रशिक्षणाची

 िाळाबाह्य बालकाांिा पुरशवण्यात येणारे

िाळे तच करावी,

िसल्यास

करूि

िाळे पासूि

सुशविा

उपलब्ि

दे ण्यासाठी

िाळा

शविेर्ष प्रशिक्षण व िाळे त दै िांशदि उपश्स्थती

व्यवस्थापि सशमती व िाळा

तसेच स्थलाांतरीत पालकाांच्या बालकाांची

याांिा सहकायत करणे.

काळजी घेण्याबाबत वॉडत / प्रभाग समुदायाचे  िाळाबाह्य बालकाांिा पुरशवण्यात
उद्बोिि करणे.

येणारे शविेर्ष प्रशिक्षण व िाळे त

 स्थलाांतरीत होणाऱ्या / येणाऱ्या बालकाांची
माशहती अद्यावत स्वरुपात ठे वावी.

दै िांशदि

उपश्स्थती

स्थलाांतरीत

तसेच

पालकाांच्या

 महािगरपाशलकेत सुरू असलेल्या शविेर्ष

बालकाांची काळजी घेण्याबाबत

प्रशिक्षणाांची माशहती ठे वणे, खात्री करणे व

वॉडत / प्रभाग समुदायाचे उद्बोिि

पयतवक्ष
े ण करणे.

करणे.
 स्थलाांतरीत होणाऱ्या / येणाऱ्या
बालकाांची

माशहती

अद्यावत

स्वरुपात ठे वावी.
शिक्षण हक्क (ज) अिुसूचीमध्ये शवशिर्मदष्ट्ट केलेली मािके व शिकर्ष याांिा अिुरूप असणाऱ्या उत्तम
कायदा,

दजाच्या प्राथशमक शिक्षणाची सुशिशिती करणे

2009 मिील  शिक्षण हक्क कायद्यातील अिुसूचीिुसार  शिक्षण
कलम

9

िुसार कततव्य

शवद्याथी-शिक्षक

प्रमाण

राखण्यासाठी

शिक्षकाांचे समायोजि करणे.
 शवद्यार्थ्यांच्या उपश्स्थतीची पडताळणी करणे

हक्क

कायद्यातील

अिुसूचीिुसार शवद्याथी-शिक्षक
प्रमाण राखण्यासाठी शिक्षकाांचे
समायोजि करणे.
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िहरी
महािगरपाशलका

िगरपाशलका / कटक मांडळे

आशण िाळाबाह्य बालकाांिा िाळे त प्रशवष्ट्ठ  शवद्यार्थ्यांच्या
करूि

त्याांची

उपश्स्थती

व

शविेर्ष

प्रशिक्षणासाठी सहकायत करणे.

उपश्स्थतीची

पडताळणी
िाळाबाह्य

करणे

आशण

बालकाांिा िाळे त

 स्थलाांतरीत झालेल्या बालकास कोणत्याही

प्रशवष्ट्ठ करूि त्याांची उपश्स्थती

वेळी िाळे त प्रवेि शमळाला ककवा िाही याची

व शविेर्ष प्रशिक्षणासाठी सहकायत

खात्री करणे.

करणे.

 बालकाांिा िाळे त शियशमत पाठशवण्याबाबत  स्थलाांतरीत झालेल्या बालकास
वॉडत / प्रभाग समुदायाचे उद्बोिि करणे.
 िाळा

मांजूर

असलेल्या

शठकाणी

प्रगतीपथावरील व पूणत झालेल्या भौशतक
सुशविाांचे पयतवक्ष
े ण व सांशियांत्रण करणे.

कोणत्याही वेळी िाळे त प्रवेि
शमळाला ककवा िाही याची खात्री
करणे.
 बालकाांिा

िाळे त

शियशमत

पाठशवण्याबाबत वॉडत / प्रभाग
समुदायाचे उद्बोिि करणे.
 िाळा मांजूर असलेल्या शठकाणी
प्रगतीपथावरील व पूणत झालेल्या
भौशतक सुशविाांचे पयतवक्ष
े ण व
सांशियांत्रण करणे.
(झ) प्राथशमक शिक्षणासाठी अभ्यासक्रम व स्वाध्याय (पाठ्यक्रम) वेळेवर शवशहत
करण्याची खातरजमा करणे
 पाठ्यपुस्तके

आशण

अध्ययि-अध्यापि  पाठ्यपुस्तके आशण अध्ययि-

साशहत्य, इत्यादी प्रत्येक िाळे त वेळेत

अध्यापि

शवतरीत होतील याची खात्री करणे.

प्रत्येक िाळे त वेळेत शवतरीत

 शिक्षण

हक्क

कायद्यािुसार

िाळाांचे

साशहत्य,

इत्यादी

होतील याची खात्री करणे.

कामकाजाचे शदवस, प्रत्यक्ष अध्यापिाचे तास  शिक्षण

हक्क

कायद्यािुसार

यािुसार िाळाांचे कामकाज चालते ककवा

िाळाांचे कामकाजाचे शदवस,

िाही याबाबत खात्री करणे. तक्रार असल्यास

प्रत्यक्ष अध्यापिाचे तास यािुसार

शियांत्रण अशिकाऱ्याांिा कळशवणे.

िाळाांचे कामकाज चालते ककवा

 बालकाांच्या िाळे तील उपश्स्थतीबाबत वॉडत /

िाही याबाबत खात्री करणे.

प्रभाग समुदायाचे उद्बोिि करणे आशण

तक्रार

असल्यास

बालकाांच्या प्रगतीशवर्षयी पालक / समाज

अशिकाऱ्याांिा कळशवणे.

शियांत्रण
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िहरी
महािगरपाशलका

िगरपाशलका / कटक मांडळे

याांच्यािी िाळाांिी सांवाद सािणे.

 बालकाांच्या

िाळे तील

उपश्स्थतीबाबत वॉडत / प्रभाग
समुदायाचे उद्बोिि करणे आशण
बालकाांच्या प्रगतीशवर्षयी पालक
/ समाज याांच्यािी िाळाांिी
सांवाद सािावा.
(ञ) शिक्षकाांसाठी प्रशिक्षण सुशविा पुरशवणे
 शजल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण सांस्था / िहर  शजल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण सांस्था
सािि केंद्र याांच्यािी चचा करूि शिक्षक

/ िहर सािि केंद्र याांच्यािी

प्रशिक्षणाचे वेळापत्रक तयार करणे.

चचा करूि शिक्षक प्रशिक्षणाचे

 एखादे

शविेर्ष

प्रशिक्षण

शिक्षकाांसाठी

वेळापत्रक तयार करणे.

आवमयक असल्यास सांबांशित सांस्थेमाफतत  एखादे
उपलब्ि करूि दे णे.
त्याांचे क्षमता शवकसि करण्यासाठी िहर
केंद्र

स्तरावरूि

भौशतक सुशविा उपलब्ि करूि दे णे.
 स्थाशिक िाळे तील शिक्षक शवशवि स्तरीय
खातरजमा करणे.

घेत

उपलब्ि करूि दे णे.
िालेय

वाढशवण्यासाठी

 वॉडत / प्रभागस्तरीय शिक्षक प्रशिक्षणासाठी

लाभ

आवमयक

असल्यास सांबांशित सांस्थेमाफतत

द्यावयाच्या  समाजाचा

प्रशिक्षणाची शिशिती करणे.

प्रशिक्षणाचा

प्रशिक्षण

शिक्षकाांसाठी

 समाजाचा िालेय सहभाग वाढशवण्यासाठी
सािि

शविेर्ष

आहेत

याची

सहभाग

त्याांचे

क्षमता

शवकसि

करण्यासाठी

िहर

सािि

केंद्र

स्तरावरूि

द्यावयाच्या प्रशिक्षणाची शिशिती
करणे.
 वॉडत / प्रभागस्तरीय शिक्षक
प्रशिक्षणासाठी भौशतक सुशविा
उपलब्ि करूि दे णे.
 स्थाशिक

िाळे तील

शिक्षक

शवशवि स्तरीय प्रशिक्षणाचा लाभ
घेत आहेत याची खातरजमा
करणे.
(थ) त्याच्या अशिकार क्षेत्रातील िाळाांच्या कामकाजाचे सांशियांत्रण करणे
 वॉडत / प्रभाग स्तरावरूि प्राप्त तक्रारींचे  वॉडत / प्रभाग स्तरावरूि प्राप्त
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िहरी
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शिक्षण हक्क
कायदा,

िगरपाशलका / कटक मांडळे

शिरसि करणे.

तक्रारींचे शिरसि करणे.

 िालेय इमारतीची दे खभाल करणे तसेच  िालेय
िाळे चा

िालेय

करणे तसेच िाळे चा पशरसर

कलम

कामकाजासाठीच वापरला जाईल याचे

फक्त िालेय कामकाजासाठीच

पयतवक्ष
े ण करणे.

वापरला जाईल याचे पयतवक्ष
े ण

िुसार कततव्य

फक्त

दे खभाल

2009 मिील
9

पशरसर

इमारतीची

 शिक्षक िाळे त शियशमत उपश्स्थत राहतात
ककवा िाही याची खात्री करणे.

 शिक्षक

 िाळे च्या कामकाजाबाबत महािगरपाशलका
समािािी िसेल तर येणाऱ्या समस्याांबाबत
शिक्षणाशिकारी
महािगरपाशलका

/

प्रिासि
याांच्यािी

करणे.
िाळे त

उपश्स्थत राहतात ककवा िाही
याची खात्री करणे.

अशिकारी,  िाळे च्या
पत्रव्यवहार

करावा.
 शिक्षण हक्क कायद्यािी अिुरूप कामकाज ि

शियशमत

कामकाजाबाबत

िगरपाशलका / कटक मांडळ
समािािी िसेल तर येणाऱ्या
समस्याांबाबत

शजल्हा

करणाऱ्या िाळाांचे मुख्याध्यापक, िाळा

शिक्षणाशिकारी, शजल्हा पशरर्षद

व्यवस्थापि सशमती सदस्य याांच्यािी सांवाद

याांच्यािी पत्रव्यवहार करावा.

सािूि िाळा, शिक्षण हक्क कायद्यािी  शिक्षण हक्क कायद्यािी अिुरूप
अिुरूप करणे.

कामकाज ि करणाऱ्या िाळाांचे

 िाळाांच्या गरजा शिशित करणे. त्याप्रमाणे

मुख्याध्यापक, िाळा व्यवस्थापि

िाळा शवकास आराखडा, िाळा व्यवस्थापि

सशमती सदस्य याांच्यािी सांवाद

सशमतीकडू ि तयार करूि घेणे.

सािूि िाळा, शिक्षण हक्क
कायद्यािी अिुरूप करणे.
 िाळाांच्या गरजा शिशित करणे.
त्याप्रमाणे

िाळा

शवकास

आराखडा, िाळा व्यवस्थापि
सशमतीकडू ि तयार करूि घेणे.
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