
बालकाचंा मोफत व स-ती/या िश3णाचा ह-क 
अिधिनयम, २००९. 
रा?यातील सव@ शाळासंाठी (इ. १ ली ते १२ वी) पयIत 
Jथािनक Lािधकरण व स3म Lािधकारी घोिषत करणे 
व Oया/ंया जबाबदा-या िनिSत करTयाबाबत  

महाराUV शासन 
शालये िश3ण व Wीडा िवभाग 

शासन िनण@य Wमांकः आरटीई 2013/L.W.20/Lािश-1 
मं_ालय िवJतार भवन, मंुबई-४०० ०३२ 
मादाम कामा रोड, हुताOमा राजगुc चौक 

तारीख: 31 िडसgबर, 2013 
LJतावना - 

िश3णाचे साव@ि_कीकरणा/या धोरणानुसार रा?य शासनाने सव@ दूरवर सुमारे 1 लाख 
Lाथिमक/माjयिमक/उ/च माjयिमक शाळा उपलlध कcन िदmया आहेत.   सn:oJथतीत हया शाळामंjये सुमारे 
२ कोटी मुलानंा (इ. १ ली ते १२ वी चे ) िश3ण देTयात येत आहे. 
२. रा?यात खाली दश@िवmयाLमाणे िनरिनराळया pयवJथापनामाफ@ त चालिवmया जाणाqया या शाळामंjये 
वगेवगेळया वगrचा समावशे असून Oयाचंेवर िनरिनराळया अिधकाqयामंाफ@ त िनयं_ण ठेवले जात आहे : 

(अ) खालीलLमाणे कमीत कमी 6 pयवJथापना/या शाळा काय@रत 
(I) शासकीय 
(II) Jथािनक Jवरा?य संJथा 

a िजmहा पिरषद 
b महानगरपािलका 
c नगरपािलका 
d कटक मंडळे इ. 

(III) खाजगी pयवJथापन - अनुदािनत 
(IV) खाजगी pयवJथापन - िवनाअनुदािनत/Jवयंअथ@सहाotयत इ. 
 
(ब) इयuा 1 ली ते 12 वी पयIत िश3णाला वगेवगेळया पिरoJथतीमjये Lाथिमक, उ/च Lाथिमक, 

माjयिमक व उ/च माjयिमक संबोधTयात येते. 
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१ इ. १ ली ते ४ थी चे वग@ असणारी शाळा Lाथिमक 

२ इ. १ ली ते ७ वीच ेवग@ असणारी शाळा उ/च Lाथिमक 

३ इ. १ ली ते १० वीचे वग@ असणारी शाळा माjयिमक 

४ इ. १ ली ते १२ वीचे वग@ असणारी शाळा उ/च माjयिमक 

५ इ. ५ ली ते १० वीचे वग@ असणारी शाळा माjयिमक 

६ इ. ५ ली ते १२ वीचे वग@ असणारी शाळा उ/च माjयिमक 

७ इ. ८ ली ते १० वीचे वग@ असणारी शाळा माjयिमक 

८ इ. ८ ली ते १२ वीचे वग@ असणारी शाळा उ/च माjयिमक 
 

(क) ~ामीण व शहरी भागात असणाqया िविवध pयवJथापना/ंया शाळावंर िविवध अिधकाqयाचंे 
संिनयं_ण असते. िजmहा पिरषदा/ंया शाळावंर Lामु�याने िश3णािधकारी (Lाथिमक), िश3णािधकारी 
(माjयिमक), मु�य काय@कारी अिधकारी, िजmहा पिरषद,िवभागीय िश3ण उपसंचालक संिनयं_ण करतात. 
महानगरपािलका/ंया शाळावंर Lशासन अिधकारी व आयु-त (महानगरपािलका ) सिनयं_ण करतात. अशा 
Lकारे एका शाळावंर अनेक अिधका-याचंा सिनयं_ण असते.  या वJतुoJथतीमुळे हया शाळाबंाबतीत अनेक 
िवषयांवर सं�माची पिरoJथती िनम�ण झालेली आहे. उदा. :- महानगरपािलका 3_ेामjये महानगरपािलका 
आयु-त व Lशासन अिधका-याचा संबंध केवळ महानगरपािलके/या Jवत:/या शाळेपुरताच मय�िदत राहतो.  
खाजगी / िजmहा पिरषद शाळावंर Oयाचंे िनयं_ण नगTय असते. खाजगी शाळाकंडे कोणीही पुरेसे ल3 देत 
नाही.  तसेच ~ामीण भागात िजmहा पिरषद फ-त Oया/ंया शाळाकंडे ल3 देतात.  व इतर pयवJथापना/या शाळा 
दुसqया अिधकाqयाचंी जबाबदारी आहे असे समजून ल3 घालत नाहीत.  pयवJथापनिनहाय शाळावंर 
िनयं_णासाठी JपUटतेचा अभाव असmयामुळे शाळांची  आव�यकतेLमाणे तपासणी न होणे  व पिरणामत:  
गुणवuेकडे  दुल@3 अशा बाबी आढळmया आहेत. 
३. िवnा�यrना गुणवuापूण@ व जागितक Jतराचे समाजपयोगी िश3ण िमळाव ेयासाठी गेmया काही वष�त 
कg � व रा?य शासनाने खालीलLमाणे महOवाचे िनण@य घेतले आहेत :- 

(I) भारतीय रा?य घटनेमjये सन २००२ साली दुcJती कcन ६ ते १४ वष@ वयोगटातील सव@ 
बालकानंा Lाथिमक िश3ण Oयाचंा मुलभतू ह-क करTयात आला आहे. 
(II) कg � पुरJकृत “बालकाचंा मोफत व स-ती/या िश3णाचा अिधकार अिधिनयम, २००९” नुसार ६ 
ते १४ वष@ वयोगटातील सव@ बालकानंा (इ. १ ली ते ८ वी पयIत) मोफत व स-तीचे िश3ण नजीक/या 
शाळे�ारे (१ व ३ िक.मी.) उपलlध कcन देणे WमLा�त करTयात आले आहे. 
(III) कायम िवना अनुदान तOवावर नवीन शाळा इ. सुc करTयासंदभ�त रा?य शासनाने “महाराUV 
Jवयंअथ@सहाotयत शाळा (Jथापना व िविनयमन) अिधिनयम २०१२” पारीत केला आहे.   इOयादी 

४. “अिधिनयम,२००९”नुसार“school”ची pया�या “any recognized school imparting elementary 
education (कलम-२ (n))” अशी आहे.  या pया�येव�न असे JपUट होते की, ?या शाळामंjये 
(Lाथिमक/माjयिमक/उ/च माjयिमक) इ. १ ली ते ८ वी पैकी कमीतकमी एक वग@ सुc असेल Oया संपूण@ शाळेला 
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“अिधिनयम, २००९” /या तरतूदी  पूण@पणे लागू आहेत.  रा?यामjये हे तOव जवळजवळ १०० ट-के शाळानंा 
लागू होणार आहे. कारण बहुताशंी १२ वी पयIत िश3ण देणा-या सव@ शाळांमjये इ.1 ली ते 8 वी पैकी कमीत 
कमी एक वग@ आहे.  
५.  “अिधिनयम, २००९” मधील काही महOवा/या तरतूदी खालीलLमाणे आहेत :- 

कलम २ (h) - Local authority याचंी pया�या 
कलम (९) Jथािनक Lािधकरण याचंे कत@pये 
कलम २९ - अ�यासWम (The curriculum) आिण मुmयमापन काय@पjदती (the evaluation 

procedure) ठरिवTयासाठी िवnा िवषयक Lािधकरण (an academic authority) घोिषत 
करणे.  

कलम ३१ व 32 - बालका/ंया िश3ण ह-काचे संर3ण करTयासाठी रा?य बाल ह-क संर3ण 
आयोग (State Commission for Protection of Child Rights) या/ंया जबाबदाqया 

६. वरील तरतूदीवcन JपUट आहे की, रा?य शासनािशवाय  “महाराUV रा?य शै3िणक संशोधन व Lिश3ण 
पिरषद (SCERT)” व “रा?य बाल ह-क संर3ण आयोग (SCPCR)” यानंा Oया/याशी िनगडीत बाबीसंदभ�त 
रा?यातील सव@ Lकार/या शाळावंर  संिनय_ण/माग@दश@न करTयाचे अिधकार आहेत. 
७. मा.सव�/च �यायालयाने िरट यािचका Wमाकं ९५/२०१० मjये िदनाकं १२.४.२०१२ रोजी आदेश पािरत 
करताना “अिधिनयम, २००९” पूण@पणे वधै ठरिवला असून खालीलLमाणे िनद�श िदले आहेत. 

In our view, even the State Government(s), by resorting to the provision of the 2009 
Act, must take opportunity to re-organise  its financial outflow at the micro level by 
weeding out the non-performing or under-performing or non-compliance schools 
receiving grants-in-aid, so as to ensure that only such government funded schools, 
who fulfill the norms and standards, are allowed to continue, to achieve the object of 
the 2009 Act, of not only providing free and compulsory education to the children in 
the neighborhood school but also to provide quality education. Thus, there is a power 
in the 2009 Act, coupled with the duty of the State to ensure that only such 
Government funded schools, who fulfill the norms and standards, are allowed to 
continue with the object of providing free and compulsory education to the children in 
the neighborhood school.”  

८. या पा¡@भमूीवर सव@ शाळावंर “अिधिनयम, २००९” /या तरतूदीशी व उपरो-त पिर/छेदातील मा.सव�/च 
�यायालया/या आदेशाशी सुसंगत Lभावी संिनयं_ण Jथािनक Lािधकरण याचंेकडून असणे आव�यक आहे.  
Oयामुळे सव@ Lकार/या शाळासंाठी Jथािनक Lािधकरण तसेच िविवध तरतूदीसाठी स3म अिधकारी JपUट 
करणारा शासन िनण@य िनग@िमत करTयाची बाब शासना/या िवचाराधीन होती. Oयास अनुसcन  शासनाने 
खालीलLमाणे िनण@य  घेतला  आहे. 
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शासन िनण@य -  
१. रा?यात १२ वीपयIत िश3ण देणा-या सव@ शाळामंjये जेथे इ. १ ली ते ८ वी पकैी कमीतकमी एक वग@ 
असेल Oया शाळेला “अिधिनयम, २००९” /या तरतूदी पूण@पणे लागू राहतील. 
2. खालील संJथा Oयाचंेसमोर दश@िवलेmया भौगोिलक 3_ेासाठी Jथािनक Lािधकरण £हणनू राहतील :- 

 
W. संJथा 3े_ 
I.  महानगरपािलका (Municipal Corporation) महानगरपािलका/या भौगोिलक 3े_ासाठी  
II.  नगरपािलका/नगर पिरषदा/नगर पंचायती/ (Municipal 

Council) कटक मंडळे (Cantonment Board) 
नगरपािलका/नगर पिरषदा/नगर 
पंचायती/ कटक मंडळे 3े_ासाठी 

III.  िजmहा पिरषद (Zila Parishad) ~ामीण 3े_ासाठी 
 
३. LOयेक Jथािनक Lािधकरणाने (Local Authority) Oयांचे भौगोिलक 3_ेामjये असणा-या सव@ शाळाबंाबत 
(सव@ pयवJथापन, सव@ माjयम/ सव@ परी3ा मंडळे, खाजगी अनुदािनत, खाजगी िवना अनुदािनत इOयादी) 
“अिधिनयम, २००९” /या कलम-९ Lमाणे खालील जबाबदारी पार पाडणे आव�यक राहील. 

a. Provide free and compulsory elementary education to every child. 
b. ensure availability of a neighborhood school as specified in section 6; 
c. ensure that the child belonging to weaker section and the child belonging to disadvantaged 

group are not discriminated against and prevented from pursuing and completing elementary 
education on any grounds; 

d. maintain records of children up to the age of fourteen years residing within its jurisdiction, in 
such manner as may be prescribed; 

e. ensure and monitor admission, attendance and completion of elementary education by every 
child residing within its jurisdiction; 

f. provide infrastructure including school building, teaching staff and learning material; 
g. provide special training facility specified in section 4; 
h. ensure good quality elementary education conforming to the standards and norms specified 

in the schedule; 
i. ensure timely prescribing of curriculum and courses of study for elementary education; 
j. provide training facility for teachers; 
k. ensure admission of children of migrant families; 
l. monitor functioning of schools within its jurisdiction; and 
m. decide the academic calendar. 

उपरो-त सव@ जबाबदा-या पार पाडतांना शासनाचे Lचिलत िनकष / िनयम / धोरणे /तरतूदी याचे पालन 
करणे बधंनकारक राहील. 
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4 “अिधिनयम, २००९” चे िविवध कलमातंग@त िविवध शाळाबंाबत (सव@ pयवJथापन, सव@ माjयम/ सव@ 
परी3ा मंडळे, खाजगी अनुदािनत, खाजगी िवना अनुदािनत इOयादी)  काय@वाही करTयासाठी खालीलLमाणे 
“स3म अिधकारी” ( Competent   Authority) राहतील. 
W. 3े_ शाळा स3म अिधकारी 
I.  महानगरपािलका (Municipal Corporation) सव@ महानगरपािलका आयु-त 
II.  ~ामीण 3े_ सव@ मु�य काय@कारी अिधकारी, 

िजmहा पिरषद 
III.  नगरपािलका/नगर पिरषदा/नगर पंचायती/ 

(Municipal Council) कटक मंडळे 
(Cantonment Board) 

Jवत:ची शाळा मु�यािधकारी/कंमा¤डग 
ऑफीसर 

इतर सव@ शाळा मु�य काय@कारी अिधकारी, 
िजmहा पिरषद 

 

5. शालेय िश3ण व Wीडा िवभागामाफ@ त राबिवmया जाणा-या कg � व रा?य शासना/या िवnाथ¦ िहता/या 
िविवध योजना/ंया (उदा. मjया�ह भोजन योजना, आयसीटी, सव@ िश3ा अिभयान, RMSA, कJतुरबा गाधंी 
बािलका िवnालय, गmस@ हॉJटेल, मॉडेल Jकूल, अmपसं�याकं िवकास िवभागाने शालेय िश3णाशी संबंिधत 
सु� केलmेया िविवध योजना इ.) Lभावी अंमलबजावणीसाठी वरील पिर/छेदात नमूद स3म अिधकारी काम 
करतील.  Oयानंा  िदलेmया भौगोिलक काय@ 3_ेात योजना/ंया Lभावी व स3म अंमलबजावणीची जबाबदारी 
Oयाचंी राहील. 
६. िजmहयातील िश3णािधकारी (Lाथिमक / माjयिमक/ िनरंतर) हे मु�य काय@कारी अिधकारी, िजmहा 
पिरषदा याचंे िनयं_णाखाली काम करतील.  तसेच महानगरपािलकेमjये काय@रत असणारे िश3णािधकारी / 
Lशासन अिधकारी (िश3ण), महानगरपािलका आयु-त याचंे िनयं_णाखाली काम करतील. 
७. सदर/या  शासन िनण@यात (इ. १ ली ते १२ वी वग�/या िश3ण देणा-या सव@ शाळानंा (सव@ pयवJथापन, 
सव@ माjयम/ सव@ परी3ा मंडळे, खाजगी अनुदािनत, खाजगी िवना अनुदािनत इOयादी)  लागू राहतील. 

सदर शासन िनण@य महाराUV शासना/या www.maharashtra.gov.in या संकेतJथळावर उपलlध 
करTयात आला असून Oयाचा संकेताक 201401021152320521 असा आहे. हा आदेश िडजीटल Jवा3रीने 
सा3ािंकत कcन काढTयात येत आहे.  

महाराUVाचे रा?यपाल या/ंया आदेशानुसार व नावाने.  

 ना.उ.रौराळे 
 सह सिचव, महाराUV शासन 
Lत, 

1) मा. मु�यमं_ी याचंे Lधान सिचव  
2) मा. मं_ी (शालेय िश3ण), 
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3) मा. रा?यमं_ी (शालेय िश3ण), 
4) मा. मं_ी याचंे खाजगी सिचव (सव@), 
5) मा. रा?यमं_ी याचंे खाजगी सिचव (सव@), 
6) मा. मु�य सिचव याचे Jवीय सहायक, 
7) अपर मु�य सिचव, शालेय िश3ण व Wीडा िवभाग, 
8) सव@ Lधान सिचव/ सिचव, मं_ालय, मंुबई, 
9) सव@ िवभागीय आयु-त, 
10) संचालक, मािहती व जनसंपक@  सचंालनालय, मं_ालय, मंुबई  
11) सव@ िजmहािधकारी, 
12) सव@ आयु-त, महानगरपािलका, 
13) सव@ मु�य काय@कारी अिधकारी, िजmहा पिरषद, 
14) रा?य Lकmप सचंालक, महाराUV Lाथिमक िश3ण पिरषद, मंुबई, 
15) िश3ण संचालक (Lाथिमक), महाराUV रा?य, पुणे 
16) िश3ण संचालक(माjयिमक व उ/च माjयिमक), महाराUV रा?य, पुणे, 
17) िश3ण संचालक  (Lौढ िश3ण), महाराUV रा?य, पुणे, 
18) संचालक, महाराUV रा?य परी3ा पिरषद, पुणे, 
19) संचालक, महाराUV रा?य शै3िणक संशोधन व Lिश3ण पिरषद, पुणे, 
20) संचालक, महाराUV रा?य पाठयपुJतक िन¨मती व अ�यासWम संशोधन मंडळ(बालभारती), 

पुणे, 
21) अjय3, महाराUV रा?य माjयिमक व उ/च माjयिमक िश3ण मंडळ, 
22) सव@ िवभागीय िश3ण उपसंचालक, 
23) सव@ िश3णािधकारी (Lाथिमक/माjयिमक/Lौढ), िजmहा पिरषद, 
24) सव@ मु�यािधकारी, नगरपािलका/ नगर पिरषद 


