बालकाांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अशिकार
अशिशियम, 2009 अांतर्गत ग्रामीण क्षेत्रातील
शवद्यार्थ्यांिा वाहतूक सुशविा पुरशवणे बाबत.

महाराष्ट्र िासि
िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभार्
िासि शिणगय क्रमाांकः पीआरई 2015/( 72 / 15) एस एम-6
मादाम कामा रोड,मांत्रालय शवस्तारभवि
मुांबई-400 032
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वाचा 1) िासि शिणगय क्रमाांकः बालकाांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अशिशियम,2009.
2) िासि शिणगय क्रमाांकः महाराष्ट्र बालकाांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क शियम,2011
3) िासि

शिणगय

क्रमाांकः

िालेय

शिक्षण

व

शक्रडा

शवभार्,क्रमाांक

पीआरई

-

2011/प्र.क्र.114/प्राशि-1 शदिाांक 1 माचग 2011 .

प्रस्ताविा केंद्र सरकारिे सि 2002 च्या 86 व्या सांशविाि शविोिि अशिशियमान्वये अिुच्छे द 21 (अे) मध्ये
प्राथशमक शिक्षणाच्या मूलभूत अशिकाराचा समावेि केला आहे. त्यािुसार 6 ते 14 वर्ग वयोर्टातील सवग
बालकाांिा मोफत व सक्तीचे शिक्षण दे णारा अशिशियम, Right of children to Free and Comulsory
Education Act,2009 (No. 35 2009), केंद्र िासिािे पाशरत करूि तो भारत सरकारच्या 27/8/2009
च्या राजपत्रात प्रशसघ्द केला आहे. तसेच भारत सरकारच्या शदिाांक 16/2/2010 च्या राजपत्रात सदर
अशिशियम , शदिाांक 1/4/2010 पासूि सांपूणग भारतात (जम्मू व काश्ममर वर्ळता) लार्ू केला आहे.
भारत सरकारच्या सवग शिक्षा अशभयाि उपक्रमाच्या अांमलबजावणीचे शिकर्ामध्ये “Framework
for Implementation of Sarva Shiksha Abhiyan Children in remote habitations with sparse
population or in urban areas where availability of land is a problem may not find access to
neighbourhood schools. Similarly, children from extremely deprived groups and children
with special needs may require transportation /escort facilities. Such children may be
provided support for transportation /escort” असे िमूद केले आहे.
समता, सामाशजक न्याय , लोकिाही आशण मािवी समाजामध्ये न्यायाची प्रस्थापिा ही मूल्ये, सवग
मुलाांच्या प्राथशमक शिक्षणाच्या माध्यमातूि सािली जावू िकतात, या दृष्ट्टीिे हा अशिशियम अांमलात
आणला आहे. त्यामुळे 6 ते 14 वयोर्टातील बालकाांिा मोफत व सक्तीचे प्राथशमक शिक्षण पुरशवण्याची,
त्याांिा िाळाांमध्ये प्रवेि दे ण्याची, उपश्स्थतीची आशण प्राथशमक शिक्षण पूणग करण्याची जबाबदारी
िासिािे स्वीकारली आहे.
बालकाांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क शियम,2009 मिील प्रकरण कलम 8 (ब)
अिुसार बालकाांिा प्राथशमक िाळा ही त्याांच्या घरािेजारी उपलब्ि करूि दे ण्याची तरतूद िासिाच्या
सांदर्भभय िासि शिणगयािुसार करण्यात आली आहे.
मात्र ज्या शिकाणी िशजकची िाळा उपलब्ि करता येत िाही. अिा शिकाणच्या िाळा शवरशहत
वस्तीतील 6 ते 14 वर्े वयोर्टातील शवद्यार्थ्यांिा शियशमत िाळे त जाण्यासािी वाहतूक सुशविा
पुरशवण्याची बाब िासिाच्या शवचारािीि होती.
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िासि शिणगयबालकाांिा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अशिकार अशिशियम, 2009 मिील भार् तीि कलम
6(3) (1) अिुसार ग्रामीण क्षेत्रातील ज्या िाळा िसलेल्या वस्त्याांमिील 6 ते 14 वर्ग वयोर्टातील मुलाांच्या
प्राथशमक शिक्षणाकरीता 1 शक. मी. पशरसरात प्राथशमक िाळा व 3 शक. मी. पशरसरात उच्च प्राथशमक
िाळा िासिाच्या िशवि िाळा सुरु करण्याच्या शिकर्ािुसार उपलब्ि करुि दे ता येत िसेल अिा िाळा
िसलेल्या वस्तीतील शवद्यार्थ्यांसािी वाहतूक सूशविा पुरशवण्यात येईल अिी तरतूद आहे. सवग शिक्षा
अशभयािाांतर्गत वार्भर्क कायग योजिा व अांदाजपत्रक सि 2015-16 च्या अिुर्ांर्ािे शजल्हयाांकडू ि प्राप्त
झालेल्या माशहतीिुसार राज्यातील ग्रामीण क्षेत्रातील 2,216 िाळाशवरशहत वस्त्याांमिील 14087
शवद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. सदर मुलाांिा त्याांच्या िशजकच्या शियशमत प्राथशमक िाळे त
जाण्या-येण्यासािी एस.टी.ची सोय अथवा मासीक एस.टी.पासची सोय ज्याशिकाणी उपलब्ि िसेल तेथे
अशिकृत खाजर्ी वाहिाची सुशविा पुरशवण्यासािी केंद्र िासिाकडू ि वाहतूकीकरीता अिुदाि मांजुरीच्या
अशिि राहू ि प्रत्येक मशहन्याकशरता अांदाजे सरासरी खचग रु. 300/- (रुपये तीििे फक्त) प्रमाणे 10
मशहन्याांकरीता अशिकतम रु. 3000/- (रुपये तीि हजार फक्त) च्या मयादे त होणारा प्रत्यक्ष खचग मांजूर
करण्यास िासि शिणगयािुसार मान्यता दे ण्यात येत आहे. आहे. सदर खचग सवग शिक्षा अशभयािाच्या मांजूर
अिुदािातूि भार्शवण्यात येईल.
सदर योजिेचा लाभ दे तािा खालील अटी ितींचे काटे कोरपणे पालि करावे
1) वाहतूक सुशविेसािी प्रथम एसटी महामांडळाच्या माशसक पास सुशविेचा शवद्यार्थ्यांिा लाभ
दे ण्यात यावा.
2) जर एसटी महामांडळाची सेवा-सुशविा सदरच्या शिकाणी उपलब्ि होत िसेल तर मान्यता
प्राप्त खाजर्ी वाहतूकीसािी िाळा व्यवस्थापि सशमतीच्या मान्यतेिे परवािर्ी दे ण्यात यावी.
3) प्रवास सुशविा दे ताांिा वापरण्यात येणारे वाहि हे प्रवासासािी सुरशक्षत असल्याची खात्री
करूि घ्यावी. वाहि क्षमतेपेक्षा जास्त शवद्याथी वाहिातूि प्रवास करणार िाहीत याची दक्षता
घेण्यात यावी.
4) वाहतूक सुशविेसािी लाभाथी शवद्यार्थ्यांिा योग्य प्रकारे लाभ शमळत असल्या बाबतची खात्री
केंद्र प्रमुख, सािि व्यक्ती, र्ट समूह सािि केंद्रातील अशिकारी व शजल्हा कायालयातील
अशिका-याांिी वेळोवेळी भेटी दे ऊि करावी.
5) इयत्ता 5 वी व 8 वी मिील मुले/मुली याांिा िासिाच्या अन्य योजिेखाली मोफत सायकल
पुरशवण्यात आली असेल त्याांिा ही सुशविा लार्ू करण्यात येऊ िये.
सदरची अांमलबजावणी करण्याकरीता आवमयक सवग शिक्षा अशभयािाच्या मार्गदिगक सूचिा
महाराष्ट्र प्राथशमक शिक्षण पशरर्द, मुांबई या कायालयामाफगत स्वतांत्रपणे दे ण्यात येतील.
सोबत शजल्हयाांकडू ि प्राप्त झालेली शजल्हाशिहाय पात्र शवद्यार्थ्यांच्या सांख्येची यादी जोडली
आहे.
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सदर िासि शिणगय महाराष्ट्र िासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ि करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताक 201505061643332421 असा आहे . हा आदे ि
शडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षाांशकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे िािुसार व िावािे.

Rajendra
Shankarrao
Pawar
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( राजेंद्र पवार )
उप सशचव , महाराष्ट्र िासि
प्रत,
1. मा. मांत्री (िालेय शिक्षण ) याांचे खाजर्ी सशचव
2. मा. मांत्री ,याांचे खाजर्ी सशचव (सवग)
3. मा. मुख्य सशचव याांचे स्वीय सहायक
4. प्रिाि सशचव ,िालेय शिक्षण व शक्रडा शवभार्, याांचे स्वीय सहायक
5. सवग प्रिाि सशचव / सशचव, मांत्रालय, मुांबई.
6. आयुक्त, (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे
7. राज्य प्रकल्प सांचालक, महाराष्ट्र प्राथशमक शिक्षण पशरर्द, मुांबई
8. सवग शजल्हाशिकारी
9. सवग मुख्य कायगकारी अशिकारी, शजल्हा पशरर्द
10. शिक्षण सांचालक, माध्यशमक व उच्च माध्यशमक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
11. शिक्षण सांचालक, प्राथशमक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
12. शिक्षण सांचालक, (अल्पसांख्याांक व प्रौढ) शिक्षण सांचालिालय, पुणे
13. सांचालक, महाराष्ट्र राज्य, पशरक्षा पशरर्द, पुणे
14. सांचालक, महाराष्ट्र राज्य, िैक्षशणक सांिोिि व प्रशिक्षण पशरर्द, पुणे
15. सांचालक,

महाराष्ट्र

राज्य,

पाठ्यपुस्तक

शिर्भमती

व

अभ्यासक्रम

सांिोिि

मांडळ(बालभारती), पुणे
16. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य, माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शिक्षण मां डळ ,पुणे
17. सवग शिक्षणाशिकारी (प्राथशमक/ माध्यशमक/ उच्च माध्यशमक/ प्रौढ), शजल्हा पशरर्द
18.सवग मुख्याशिकारी, िर्रपाशलका/ िर्रपशरर्द
19. प्रिासि अशिकारी, िर्रपशरर्द/ कटकमांडळे
20.शिक्षण शिशरक्षक ( दशक्षण/ पशिम/ उत्तर ) बृहन्मुांबई
21.महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र ½, मुांबई/ िार्पूर
22.सांचालक, लेखा व कोर्ार्रे ,मुांबई.
23.शजल्हा कोर्ार्ार अशिकारी, पुणे
24.अथगसांकल्प िाखा, िालेय शिक्षण व शक्रडा शवभार्, मांत्रालय, मुांबई
25.शिवड िस्ती (एस एम-6).
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वाहतूक सुशविेसािी शजल्हाशिहाय पात्र शवदयाथी सांख्येची यादी.
अ.क्र.

शजल्हयाचे िाव

प्राथशमक

उच्च प्राथशमक

1.

अहमदिर्र

905

195

2.

अकोला

367

21

3.

अमरावती

39

374

4.

औरांर्ाबाद

974

648

5.

बीड

259

384

6.

भांडारा

47

20

7.

बुलढाणा

111

451

8.

चांद्रपूर

35

257

9.

र्डशचरोली

505

1244

10.

र्ोंशदया

242

168

11.

जालिा

213

136

12.

कोल्हापूर

235

19

13.

िार्पूर

275

541

14.

िांदूरबार

0

6

15.

उस्मािाबाद

93

64

16.

परभणी

42

158

17.

पुणे

478

66

रायर्ड

143

362

19.

रत्िाशर्री

0

709

20.

सातारा

308

159

21.

ससिुदूर्ग

850

372

22.

यवतमाळ

298

1314

एकूण

6419

7668

18.

प्राथशमक व उच्च प्राथशमक

14087

एकूण
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