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िासि पशरपत्रक बालकाांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अशिकार अशिशियम 2009 याची अांमलबजावणी शदिाांक
1 एशप्रल, 2010 पासूि राज्यात सवणच समाज घटकाांच्या बालकाांसाठी सुरू आहे. त्यासाठी राज्य
िासिािे शदिाांक 11 ऑक्टोबर, 2011 रोजी शियम अशिसूशचत केले आहे त. या अशिशियमातील
तरतूदीिुसार 6 ते 14 वयोगटातील बालकाला इयत्ता 1 ते 5 या वगाचे मोफत व सक्तीचे शिक्षण दे ण्याची
तरतूद आहे.
2.

दे हशवक्री करणाऱ्या मशहला आशण तृतीयपांथी याांच्या सामाशजक समावेििाकशरता आराखडा

तयार करण्यासाठी शदिाांक 9 एशप्रल, 2013 व 29 एशप्रल, 2013 रोजी मा.मुख्य सशचवाांच्या उपस्स्थतीत
बैठक आयोशजत केली होती. त्या बैठकीमध्ये दे हशवक्री करणाऱ्या मशहलाांची बालके अथवा तृतीयपांथी
याांच्या कुटु ां बातील बालके याांिा िाळा प्रवेि दे ण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा मुद्दा उपस्स्थत
झाला होता. बालकाांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अशिकार अशिशियम 2009 चे कलम 8 व 9
िुसार, 6 ते 14 वयोगटातील बालकाांिा िाळे त प्रवेि दे वूि त्याांचे इयत्ता 1 ते 8 शिक्षण पूणण करण्याची
जबाबदारी िासि व स्थाशिक प्राशिकरणाची आहे.
या बाबी शवचारात घेवूि दे हशवक्री करणाऱ्या मशहलाांची बालके अथवा तृतीयपांथी याांच्या
कुटु ां बातील बालके याांिा िाळा प्रवेि दे ण्यास टाळाटाळ होत असल्याचे आढळल्यास प्रचशलत
तरतूदीिुसार सांबांशित बालकाांिा िाळे त वयािुरूप प्रवेि शमळवूि दे ण्यासाठी योग्य ती कायणवाही करावी.
या सांवगातील बालकाांच्या वशडलाांचे िाव व शिवासाचा पुरावा याबाबतची माशहती उपलब्ि होत िसेल तर
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सदर माशहती दे ण्याबाबत सक्ती ि करण्याच्या सूचिा सवण िाळाांिा दे ण्यात याव्यात. या दु लणशक्षत समाज
घटकाांच्या प्रश्नावर कायणरत असणाऱ्या स्वयांसेवी सांस्थाांकडू ि िाळा प्रवेिातील अडचणबबाबत सांपकण
झाल्यास त्याांिा दे खील आवश्यक सवण सहकायण करावे अिा सूचिा सवण शिक्षणाशिकारी
(प्राथशमक)/(माध्यशमक), शिक्षण शिशरक्षक व प्रिासि अशिकारी याांिा दे ण्यात येत आहेत. मशहला व
बालशवकास शवभागािे या समाज घटकाांच्या प्रश्नाांवर कायणरत असणाऱ्या स्वयांसेवी सांस्थाांिा सदर
पशरपत्रक शिदिणिास आणावे.
सदर िासि पशरपत्रक महाराष्ट्र िासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ि करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताक 201305271616581321 असा आहे . हा आदे ि
शडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षाांशकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे िािुसार व िावािे.
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(िा.उ.रौराळे )
सह सशचव, महाराष्ट्र िासि
प्रत,
1.

मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रिाि 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.

सवण प्रिाि सशचव/ सशचव, मांत्रालय, मुांबई,

7.

सवण शवभागीय आयुक्त,

8.

सांचालक, माशहती व जिसांपकण सांचालिालय, मांत्रालय, मुांबई

9.

सशचव, राज्य बाल हक्क सांरक्षण आयोग, िासकीय पशरवहि सेवा केंद्राजवळ, वरळी
पोशलस कॅम्प, वरळी, मुांबई - 25

10. सवण शजल्हाशिकारी,
11. सवण आयुक्त, महािगरपाशलका,
12. सवण मुख्य कायणकारी अशिकारी, शजल्हा पशरषद,
13. राज्य प्रकल्प सांचालक, महाराष्ट्र प्राथशमक शिक्षण पशरषद, मुांबई,
14. शिक्षण सांचालक (प्राथशमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
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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 सांिोिि व प्रशिक्षण पशरषद, पुणे,
19. सांचालक,

महाराष्ट्र

राज्य

पाठयपुस्तक

शिर्ममती

व

अभ्यासक्रम

मांडळ(बालभारती), पुणे,
20. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शिक्षण मांडळ,
21. सवण शवभागीय शिक्षण उपसांचालक,
22. सवण शिक्षणाशिकारी (प्राथशमक/माध्यशमक/प्रौढ), शजल्हा पशरषद,
23. सवण मुख्याशिकारी, िगरपाशलका/ िगर पशरषद,
24. सवण प्रिासि अशिकारी, िगर पशरषद/ कटक मांडळे ,
25. शिक्षण शिरीक्षक (पशिम/ दशक्षण/ उत्तर), बृहनमुांबई
26. शिवड िस्ती (प्राशि-1 कायासि)
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