बालकाांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा
अशधकार अशधशनयम 2009
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करणाऱ्या

शिक्षकाांच्या सेवा शनयुक्तीच्या मुळ िाळे त
वगग करण्याबाबत.

महाराष्ट्र िासन
िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभाग
िासन पशरपत्रक क्रमाांकः आरटीई 2013/प्र.क्र.132/प्राशि-1
मांत्रालय, शवस्तारभवन, मुांबई 400 032
शदनाांक: 22 मे, 2013
सांदभग :(i) बालकाांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अशधकार अशधशनयम, 2009 चे कलम 27.
(ii) िासन पशरपत्रक क्र. आरटीई 2013/प्र.क्र.132/प्राशि-1, शदनाांक 3 मे, 2013.
िासन पशरपत्रक राज्यातील सवग शवद्यार्थ्यांना गुणात्मक व दजेदार शिक्षण दे ण्याची जबाबदारी िासनाची
असल्याने िासनाने सवगत्र प्राथशमक व माध्यशमक िाळा उपलब्ध करुन शदल्या आहेत. राज्यात
सध्या स्थाशनक स्वराज्य सांस्था व खाजगी व्यवस्थापनामाफगत सुमारे 1 लाख प्राथशमक व
माध्यशमक िाळा सुरु असून त्यात सुमारे 1.80 कोटी शवद्याथी शिक्षण घेत आहेत.
2.

केंद्र िासनाने भारतीय राज्यघटनेत 2002 साली दु रुस्ती करुन, 6 ते 14 वयोगटातील

सवग बालकाांना मोफत व सक्तीचे प्राथशमक शिक्षण (इयत्ता 1 ली ते 8 वी) शमळण्याचा मूलभूत
अशधकार प्रदान केला आहे . त्या

अनुषांगाने केंद्र िासनाने बालकाांचा मोफत व सक्तीच्या

शिक्षणाचा अशधकार अशधशनयम, 2009 पाशरत केला असून त्याची अांमलबजावणी शदनाांक 1 एशप्रल,
2010 पासून राज्यात सुरु आहे . मा. सवोच्च न्यायालयाने शदनाांक 12 एशप्रल, 2012 रोजी हा
कायदा वैध ठरशवला आहे.
3.

बालकाांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अशधकार अशधशनयम, 2009 यातील तरतूदी लागू

होवूनही राज्यातील अनेक प्राथशमक िाळाांतील शिक्षकाांच्या सेवा शजल्हाशधकारी कायालय,
शजल्हा पशरषद, पांचायत सशमती, तहसील कायालय, महानगरपाशलका, नगरपाशलका इत्यादी
कायालयात प्रशतशनयुक्तीने ककवा तात्पुरत्या स्वरूपात वगग केल्याचे आढळू न आले आहे . त्यामुळे
अनेक िाळाांमध्ये पुरेसे शिक्षक उपलब्ध नसून शवद्यार्थ्यांचे िैक्षशणक नुकसान होते. या बाबीस आळा
घालण्यासाठी अिा प्रकारे तात्पुरत्या स्वरूपात सेवा वगग होवून िाळा बाहय कामे करणाऱ्या
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शिक्षकाांना पुनरृ: मूळ िाळे वर शनयुक्त करण्याची मागणी येत असून याबाबत शवधीमांडळामध्ये
सुध्दा चचा झालेली आहे. अशधशनयम, 2009 चे पशरशिष्ट्टानुसार कशनष्ट्ठ प्राथशमक(इयत्ता 1 ते 5) व
वशरष्ट्ठ प्राथशमक(इयत्ता 6 ते 8) या वगांसाठी अनुक्रमे 200 व 220 इतक्या शदविी अध्यापन होणे
बांधनकारक आहे.
4.

या पशरस्स्थतीत सावगशत्रक शनवडणूकीची मतदान प्रक्रीया (प्रशिक्षण, मतदान व मतमोजनी

यासाठी आवश्यक कालावधी )वगळता इतर कोणत्याही प्रयोजनाथग राज्य िासन, स्थाशनक
स्वराज्य सांस्था अथवा खाजगी सांस्थेव्दारे सांचशलत प्राथशमक व माध्यशमक िाळे तील शिक्षकाांच्या
सेवा वापरण्यात येवू नयेत अिा सूचना िासनाच्या समक्रमाांकाच्या शदनाांक 3 मे, 2013 च्या
पशरपत्रकान्वये दे ण्यात आलेल्या आहेत. या सूचनाांमुळे क्षेशत्रय स्तरावर सांभ्रम शनमाण झाल्याचे
िासनाच्या शनदिगनास आले आहे. त्यामुळे शदनाांक 3 मे, 2013 चे िासन पशरपत्रक रदद करून
खालील सुधशरत सूचना देण्यात येत आहेत.
(अ) बालकाांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अशधशनयम, 2009 चे कलम
27 नुसार खालील तरतूद आहे.
No teacher shall be deployed for any non educational purposes
other than the decennial population census, disaster relief duties or
duties relating to elections to the local authority or the State
Legislatures or Parliament, as the case may be.
उपरोक्त तरतूद पहाता दिवार्षषक जनगणना, नैसर्षगक आपत्ती शनवारण
कायग व स्थाशनक स्वराज्य सांस्था, शवधानसभा व लोकसभा शनवडणूक प्रशक्रयेिी
शनगडीत सवग कामे शिक्षकाांना करणे बांधनकारक आहे. इतर िाळाबाहय
प्रयोजनाथग शिक्षकाांच्या सेवा दे ण्यास प्रशतबांध आहे.
या अनुषांगाने असे स्पष्ट्ट करण्यात येत आहे की, सावगशत्रक शनवडणूकीिी सांबांशधत
केवळ मतदान प्रशक्रयेचीच कामे नव्हेत तर सावगशत्रक शनवडणूकीच्या सांदभातील
सवग कामे उदा. मतदार यादी पुन:शरक्षण व छायाशचत्र ओळखपत्र तयार करणे
इत्यादी बांधनकारक राहील.
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(ब) उपरोक्त प्रयोजने वगळता इतर कोणत्याही प्रयोजनाथग इतर कायालयात
प्रशतशनयुक्तीने ककवा तात्पुरत्या स्वरूपात कायगरत असणाऱ्या शिक्षकाांच्या सेवा
तात्काळ त्याांच्या मूळ शनयुक्तीच्या िाळे वर वगग करण्यात याव्यात.
(क) िैक्षशणक वषग 2013-14 मध्ये शदनाांक 1 जून, 2013 नांतर कोणत्याही
शिक्षकाच्या सेवा अशधशनयम, 2009 चे कलम 27 खाली येणारी प्रयोजने वगळता
इतर प्रयोजनाथग वापरल्याची बाब शनदिगनास आल्यास सांबांशधत िाळे चे
मुख्याध्यापक, गट शिक्षणाशधकारी व शजल्हा शिक्षणाशधकारी अथवा प्रिासन
अशधकारी याांचेशवरूध्द प्रिासकीय कारवाई करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.
5.

सवग शजल्हाशधकारी, मुख्य कायगकारी अशधकारी सवग शजल्हा पशरषद, आयुक्त

महानगरपाशलका, मुख्याशधकारी, नगरपशरषद तसेच िालेय शिक्षण शवभागाच्या सवग क्षेशत्रय
अशधकाऱ्याांनी उपरोक्त सूचनाांचे पालन करावे.
सदर

िासन

पशरपत्रक

महाराष्ट्र

िासनाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

सांकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201305231539245621 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.

सवग प्रधान सशचव/ सशचव, मांत्रालय, मुांबई,
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7.

सशचव व मुख्य शनवडणूक अशधकारी, सामान्य प्रिासन शवभाग,

8.

सवग शवभागीय आयुक्त,

9.

सशचव, राज्य बाल हक्क सांरक्षण आयोग, िासकीय पशरवहन सेवाकेंद्राजवळ,
वरळी पोशलस कॅम्प, वरळी, मुांबई - 25

10. सवग शजल्हाशधकारी,
11. सवग आयुक्त, महानगरपाशलका,
12. सवग मुख्य कायगकारी 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 शनर्षमती व अभ्यासक्रम सांिोधन
मांडळ (बालभारती), पुणे,
20. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शिक्षण मांडळ,
21. सवग शवभागीय शिक्षण उपसांचालक,
22. सवग शिक्षणाशधकारी (प्राथशमक/माध्यशमक/प्रौढ), शजल्हा पशरषद,
23. सवग मुख्याशधकारी, नगरपाशलका/ नगर पशरषद,
24. सवग प्रिासन अशधकारी, नगर पशरषद/ कटक मांडळे ,
25. शिक्षण शनरीक्षक (पशरृम/ दशक्षण/ उत्तर), बृहन्मुांबई
26. शनवड नस्ती (प्राशि-1 कायासन)
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