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तारीख: 18 माचग, 2016
िाचा : 1) शासन अविसूचना र्ृह विभार् क्र.एमव्हीआर- 0808/प्र.क्र.153/पवर.2,
वदनाांक 22.3.2011 (महाराष्ट्र मोटर िाहन (स्कूल बस कवरता विवनयम) वनयम,2011)
2) शासन वनणगय शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभार्, क्र.पीआरई-2008/506/111/ प्रावश.1,
वदनाांक 14.9.2011
शासन पवरपत्रक :शालेय विदयार्थ्यांसाठी सुरवक्षत, सुवनयोवजत ि कायगक्षम बससेिा सुरु करण्यासाठी र्ृह
विभार्ामार्गत पवरिहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य याांच्या अध्यक्षतेखाली सवमती र्ठीत करण्यात आली
होती. सदर सवमतीच्या वशर्ारशीनुसार र्ृह विभार्ाने सांदभािीन वदनाांक 22.3.2011 च्या
अविसूचनेव्दारे मोटार िाहन अविवनयम 1988 मिील तरतूदीनुसार महाराष्ट्र मोटर िाहन (स्कूल
बस कवरता विवनयम) वनयम, 2011 विहीत केले आहे त. सदर वनयमाांमध्ये अांशत: सुिारणा
करण्याबाबतची अविसूचना वदनाांक 4.5.2012 रोजी वनर्गवमत करण्यात आली आहे .
या वनयमाच्या अनुषांर्ाने राज्यामध्ये शाळे तील विदयार्थ्यांना ने-आण करणा-या बसमिून
सुरवक्षत िाहतूक व्यिस्था उपलब्ि करुन दे ण्यासाठीच्या मार्गदशगक सूचना वदनाांक 14.9.2011 च्या
शासन वनणगयान्िये शालेय वशक्षण विभार्ामार्गत सिग शाळाांना, दे ण्यात आल्या आहे त.
उपरोक्त वनयमानुसार प्रत्येक शाळे ने पवरिहन सवमती र्ठीत करणे आिश्यक आहे . या
सवमतीव्दारा मुलाांची सुरवक्षतता आवण शाळे तून विदयार्थ्याच्या ने-आण करण्याच्या मुद्याबाबत
आढािा घेण्यासाठी, वनणगय घेण्यासाठी ि सांवनयांत्रण करण्यासाठी तीन मवहन्यातून वकमान एकदा
आवण प्रत्येक सत्र सुरु होण्यापूिी बैठकीचे आयोजन करणे आिश्यक आहे . तथावप काही शाळाांतून
पवरिहन सवमतीच्या बैठका वनयवमतपणे घेतले जात नसल्याचे वनदशगनास आले आहे , ही र्ांभीर बाब
आहे .
शालेय विदयार्थ्यांच्या सुरवक्षत िाहतुकीसांदभात िोरण राबविण्याच्या अनुषांर्ाने जनवहत
यावचका क्र. 2/2012 मा.उच्च न्यायालय, नार्पूर खांडपीठ याांनी स्ित:हू न दाखल करुन घेतली
आहे . प्रस्तुत यावचकेच्या सुनािणी दरम्यान पवरिहन सवमत्याांच्या बैठका वनयवमतपणे घेत नसल्याचे
वनदशगनास आल्याने मा.उच्च न्यायालय, नार्पूर खांडपीठ याांनी शाळे तील विदयार्थ्याची सुरवक्षतपणे
ने-आण करण्या-या स्कूलबस सुरवक्षत िाहतूकीसांदभात खालील प्रमाणे वनदे श/सूचना वदल्या
आहे त.
1) The School Management is required to take care to see that such Buses having
appropriate Conductors to look after the children.
2) Once tiny students are travelling in a school bus hired by the school, it is the duty of
the School Authorities to see that they reach their home safely.
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3) It is the duty of the Conductor of the Bus to remain present when a boys getting down
from the Bus and he travels up to the house as in the instant case, tiny children
studying in K.G. to Std IV were travelling in the Bus.
4) In every School Bus where by small children are being carried up to the school and
thereafter, from school to home, the School Authorities are required to see that an
appropriate person should be in the School bus, who would take care of children and
would accompany the child when he alights from the bus upto the place of his
residents.
5) Small child cannot be left alone and should not be allowed to get down from the Bus
on his own.
6) If any school Management is found to be erring, it is the duty of the State Government
to cancel registration/recognition of such School.
7) The School Authorities cannot own their income at the cost of small children by not
hiring Bus with appropriate staff.
8) All Schools are supposed have a transport committee, with a representative of local
police on it, as one of the member. Education Inspector also needs to be a member
of that transport committee.
9) School level meetings of the committee constituted for safety of students may
conducted regularly.
2.

यास्ति शाळे तील विदयार्थ्यांच्या ने-आण करणाऱ्या िाहतूक बससांदभात विदयार्थ्यांची

सुरवक्षतता लक्षात घेिून (1) मा.उच्च न्यायालयाचे वनदे श (2) महाराष्ट्र मोटार िाहन (स्कूल बस
कवरता विवनयम) वनयम,2011 (3) शालेय वशक्षण विभार्ाने वदनाांक 14.11.2011 अन्िये वनर्गवमत
केलेल्या मार्गदशगक सूचना इत्यादीं. मा. न्यायालयाचे आदे श, वनयम, मार्गदशगक सूचना याांचे
काटे कोरपणे पालन करुन अांमलबजािणी करण्याची जबाबदारी सांबवित शाळा व्यिस्थापनाची
राहील. सदर न्यायालयीन वनदे शाांचे/वनयमाांच/े मार्गदशगक सूचनाांचे उल्लांघन केल्यास सांबवां ित
शाळाांची नोंदणी/ मान्यता काढण्यात येईल. ही बाब शाळा व्यिस्थापनाच्या वनदशंनास आणण्यासाठी
वशक्षणाविकारी (प्राथवमक)/(माध्यवमक)/वशक्षण वनवरक्षक,बृहन्मुांबई याांना नोडल अविकारी म्हणून
घोवषत करण्यात येत आहे .
सदर शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201603181739496621 असा आहे . हा आदे श
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने.
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( नांद कुमार )
शासनाचे प्रिान सवचि
प्रत,
1) मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रिान सवचि
2) मा. उपमुख्यमांत्री याांचे प्रिान सवचि
3) मा. मांत्री, (शालेय वशक्षण) याांचे खाजर्ी सवचि
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4) मा. मांत्री याांचे खाजर्ी सवचि (सिग)
5) मा. राज्यमांत्री याांचे खाजर्ी सवचि (सिग)
6) मा. मुख्य सवचि याांचे स्िीय सहायक
7) मा. प्रिान सवचि, शालेय वशक्षण ि क्रीडा याांचे स्िीय सहायक
8) सिग अपर मुख्य सवचि/ प्रिान सवचि/ सवचि, मांत्रालय, मुांबई
9) सिग आयुक्त, महानर्रपावलका
10) सिग वििानसभा सदस्य
11) सिग वििानपवरषद सदस्य
12) कक्ष अविकारी, ग्रांथालय, महाराष्ट्र वििानमांडळ सवचिालय, वििानभिन, मुांबई (10 प्रती)
13) महासांचालक,मावहती ि जनसांपकग सांचालनालय,मांत्रालय,मुांबई (प्रवसध्दीच्या विनांतीसह5 प्रती)
14) सिग वजल्हाविकारी
15) सिग मुख्य कायगकारी अविकारी, वजल्हा पवरषद
16) वशक्षण सांचालक (प्राथवमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
17) वशक्षण सांचालक (माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
18) वशक्षण सांचालक (प्रौढ वशक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
19) अध्यक्ष सांचालक, महाराष्ट्र राज्य पवरक्षा पवरषद, पुणे
20) सांचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षवणक सांशोिन ि प्रवशक्षण पवरषद, पुणे
21) सांचालक, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक वनर्ममती ि अभ्यासक्रम सांशोिन मांडळ (बालभारती),
पुणे
22) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मांडळ, पुणे
23) सांचालक, महाराष्ट्र राज्य प्राथवमक वशक्षण पवरषद, चनीरोड, मुांबई
24) सिग विभार्ीय वशक्षण उपसांचालक
25) सिग वशक्षणाविकारी (प्राथवमक/ माध्यवमक/ प्रौढ), वजल्हा पवरषद तथा सदर
अविका-याांमार्गत
26) सांबवां ित सिग शाळाांचे मुख्याध्यापक
27) सिग मुख्याविकारी, नर्रपावलका /नर्रपवरषद
28) सिग प्रशासन अविकारी, नर्रपवरषद/ कटकमांडळे
29) वशक्षण वनवरक्षक (दवक्षण / पविम /उत्तर), बृहन्मुांबई
30) वनिड नस्ती, (एसएम-6).
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