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वाचा
1) बालकाांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अशिकार, अशिशियम 2009
2) िासि शिणणय क्रमाांकः न्यायाप्र-2015/प्र.क्र.4/15/टीएिटी-2, शद.7 ऑक्टोबर, 2015

प्रस्ताविा
बालकाांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अशिकार अशिशियम, 2009 मिील तरतुदीिुसार ज्या
उच्च प्राथशमक िाळाांची (इयत्ता 6 वी ते 8वी) पटसांख्या 100 पेक्षा जास्त आहे , अिा उच्च प्राथशमक
िाळाांमध्ये (i)कला (ii)िारीशरक शिक्षण व आरोग्य आशण (iii) कायािुभव या तीि शवषयाांसाठी अशतथी
शिदे िक शियुक्त करण्याची तरतूद आहे.
2.

त्यािुसार िासिािे शद.7 ऑक्टोबर, 2015 रोजीच्या िासि शिणणयान्वये 100 पेक्षा जास्त

पटसांख्या असलेल्या राज्यातील प्राथशमक िाळाांमध्ये अशतथी शिदे िकाांचे (Guest Instructor) पथक
(Panel) तयार करण्याबाबतचा शिणणय घेतला आहे व या अशतथी शिदे िकाांच्या मािििासाठी येणारा
खचण सवण शिक्षा अशभयािाांतगणत मांजूर होणाऱ्या तरतुदीतूि भागशवण्यास मान्यता शदली आहे.
3.

भारत सरकारकडू ि दरवषी यु-डाईसची माशहती प्रमाशणत केली जाते. या आिारावरच सवण

शिक्षा शअशभयािाची वार्षषक कायणयोजिा व अांदाजपत्रक राज्याकशरता दरवषी मांजूर करण्यात येते. या
प्रमाशणत केलेल्या माशहतीिुसार पात्र िाळा व पात्र िाळे कशरता अशतथी शिदे िक मांजूर केले जातात.
4.

यु-डाईस मिील माशहतीिुसार िाळाांची सांख्या शिशित केली जात असल्यािे सांदभािीि क्र.2

मिील िासि शिणणयामध्ये शिशित केलेली िाळाांची सांख्या दरवषी बदल होणे क्रमप्राप्त आहे. त्या
बदलाच्या अिुषांगािे सि 2016-17 या िैक्षशणक वषासाठी अशतथी शिदे िक शियुक्तीबाबत पुढील
प्रमाणे शिणणय घेण्यात येत आहे.

िासि शिणणय
यु-डाईसमिूि उपलब्ि माशहतीिूसार राज्यात 100 पेक्षा जास्त पटसांख्या असलेल्या 2221
उच्च प्राथशमक िाळा ( इयत्ता 6 वी ते 8 वी ) आहेत. सदर 2221 उच्च प्राथशमक िाळाांमध्ये प्रशत िाळा
3 याप्रमाणे एकूण 6663 शिदे िकाांच्या पदाांकशरता प्रकल्प मान्यता मांडळ, भारत सरकार याांच्याकडे
राज्य प्रकल्प सांचालक कायालय, महाराष्ट्र प्राथशमक शिक्षण पशरषद याच्यामाफणत सादर करण्यात
आला होता. त्यािूसार 2221 िाळाांमिील अशतथी शिदे िकाांच्या मािििाकरीता रु.3331.50 लक्ष
इतकी तरतूदीस तत्वत: मांजूरी शमळाली आहे .
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2.

त्यािुसार सि 2016-17 या िैक्षशणक वषात राज्यातील 100 पेक्षा जास्त पटसांख्या असलेल्या

2221 उच्च प्राथशमक िाळाांमध्ये ( इयत्ता 6 वी ते 8 वी) या पशरपत्रकासोबत जोडलेल्या “पशरशिष्ट्ट- अ”
प्रमाणे प्रत्येक िाळे त शद.7 ऑक्टोबर, 2015 च्या िासि शिणणयात िमूद तरतूदीिूसार इयत्ता शिहाय व
शवषयशिहाय उपलब्ि ताशसकाांवर सदर िासि शिणणयातील मुद्दा “ख” मिील अ.क्र.8व 9 मध्ये िमूद
मािििाच्या मयादे त अशतथी शिदे िकाांचे पथकाची ( Panel ) शियुक्ती िाळा व्यवस्थापि सशमती
स्तरावरुि करण्यात यावी..
3.

अशतथी शिदे िकाांचे पथक शियुक्ती बाबतच्या माििि व इतर अटी, शिकष व सूचिा शद.7

ऑक्टोबर, 2015 च्या िासि शिणणयािूसार राहतील.
सदर िासि शिणणय महाराष्ट्र िासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ि करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताक 201606041605431221 असा आहे . हा आदे ि
शडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षाांशकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे िािुसार व िावािे.
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(स्वप्प्िल कापडणीस)
अवर सशचव, महाराष्ट्र िासि

प्रत,
१) मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रिाि सशचव, मुख्यमांत्री कायालय
२) सवण शविािसभा/शविािपशरषद सदस्य
३) आयुक्त,शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
४) आयुक्त, क्रीडा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
५) आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य पशरक्षा पशरषद, पुणे
६) शिक्षण सांचालक(माध्यशमक व उच्च माध्यशमक),महाराष्ट्र राज्य,पुणे
७) सांचालक,महाराष्ट्र राज्य िैक्षशणक सांिोिि व प्रशिक्षण पशरषद,पुणे
८) सांचालक, महाराष्ट्र प्राथशमक शिक्षण पशरषद, पुणे
९) शिक्षण सांचालक, (प्राथशमक),महाराष्ट्र राज्य, पुणे
१०) अध्यक्ष,महाराष्ट्र माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शिक्षण मांडळ
११) मा.प्रिाि सशचव, िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभाग याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय,मुांबई
१२) मा.मांत्री, िालेय शिक्षण शवभाग याांचे खाजगी सशचव,मांत्रालय, मुांबई
१३) मा.राज्यमांत्री, िालेय शिक्षण शवभाग याांचे खाजगी सशचव,मांत्रालय,मुांबई
१४) सवण शवभागीय शिक्षण उपसांचालक

१५) सवण शिक्षणाशिकारी (प्राथशमक),महाराष्ट्र राज्य,पुणे

१६) शिवड िस्ती(शटएिटी-२)
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