शिक्षण हक्क कायदयानुसार दु बबल व वंशित
घटकांतील 25% प्रवेशित बालकांिे प्राथशमक
शिक्षणािे सन 2014-15 या वर्षासाठीिे िैक्षशणक
िुल्क प्रशतपुतीिे दर शनशित करण्याबाबत...

महाराष्ट्र िासन
िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभाग
िासन शनणबय क्रमांकः RTE 2014/प्र.क्र.35/एस.डी-1
मादाम कामा मागब हु तात्मा राजगुरु िौक
मंत्रालय, मुंबइ 400 032
शदनांक : 23 एशप्रल, 2015
प्रस्तावना बालकांिा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणािा ऄशधकार ऄशधशनयम, 2009 मधील कलम 12 (1) (c)
नुसार दु बबल व वंशित घटकातील बालकांना शवनाऄनुदानीत िाळांमध्ये (Unaided non minority schools)
25% जागांवर प्रवेि दे ण्यािी तरतूद ऄसून सदर कायदयातील कलम 12 (2) नुसार 25% प्रवेशित
बालकांिे प्राथशमक शिक्षणाच्या खिािी प्रशतपूती करण्यािी तरतूद अहे. शिक्षण हक्क कायदयाच्या
ऄंमलबजावणी संदभात केंद्र िासनाने शद. 08/04/2010 रोजी RTE Rules 2010 प्रशसध्द केले ऄसून
महाराष्ट्र िासनाने RTE Rules 2011 तसेि RTE Rules 2013 प्रशसध्द केलेले अहेत. त्यामधील
कायदे िीर तरतूदी शविारात घेउन सन 2014-15 या वर्षाकरीता 25% प्रवेशित बालकांच्या प्राथशमक
वगातील सन 2014-15 या वर्षासाठीिे शिक्षण िुल्कािी प्रशतपूतीिी कमाल मयादा शनशित करण्यािी बाब
िासनाच्या शविाराधीन होती.
िासन शनणबय शिक्षण हक्क कायदयातील तरतूदीनुसार दु बबल व वंशित घटकातील 25% प्रवेशित बालकांिे
प्राथशमक शिक्षणासाठीिे (आयत्ता 1 ली ते 8 वी) िुल्कािी प्रशतपूती करण्यासाठी सन 2014-15 या वर्षासाठी
रु. 13474/- (ऄक्षरी रुपये तेरा हजार िारिे िौऱ्याहत्तर फक्त) आतकी कमाल मयादा शनशित करण्यास
िासनािी मान्यता दे ण्यात येत अहे.
2.

शिक्षण हक्क कायदयांतील तरतूदीनुसार ज्या िाळे मध्ये सदर बालकांना प्रवेि शदला अहे त्या

िाळे ने शवदयार्थ्यांना अकारलेले शनव्वळ िैक्षशणक िुल्क ऄथवा वरील रक्कम यापैकी जी रक्कम कमी
ऄसेल तेवढी रक्कम प्रशतपूतीसाठी ऄनुज्ञय
े राहील.
3.

सदरिे अदे ि शनयोजन अशण शवत्त शवभागाच्या सहमतीने त्यांच्या ऄनौपिाशरक संदभब क्रमांक

ऄनुक्रमे 458/1471, शद. 08/12/2014 अशण 142/व्यय-5, शद. 20/02/2015 नुसार शनगबशमत करण्यात
येत अहेत.

िासन शनणबय क्रमांकः RTE -2014/प्र.क्र.35/एस.डी-1,

सदर िासन शनणबय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ईपलब्ध
करण्यात अला ऄसून त्यािा संकेताक 201504231142286321 ऄसा अहे . हा अदे ि शडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षांशकत करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्ट्रािे राज्यपाल यांच्या अदे िानुसार व नावाने.
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(बी.अर.माळी
ऄवर सशिव, महाराष्ट्र िासन
प्रत,
1. मा. राज्यपालांिे सशिव, राजभवन, मुंबइ
2. मा. मुख्यमंत्री यांिे प्रधानसशिव, मंत्रालय, मुंबइ
3. मा.मंत्री/मा. राज्यमंत्री, िालेय शिक्षण, यांिे खाजगी सशिव
4. मा. मुख्यसशिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबइ
5. अयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
6. राज्य प्रकल्प संिालक, महाराष्ट्र प्राथशमक शिक्षण पशरर्षद, िनीरोड, मुंबइ
7. शिक्षण संिालक (प्राथशमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
8. शिक्षण संिालक (माध्यशमक व ईच्ि माध्यशमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
9. सवब मुख्य कायबकारी ऄशधकारी, शजल्हा पशरर्षद
10. सवब शजल्हा कोर्षागार ऄशधकारी
11. शिक्षणाशधकारी (प्राथशमक / माध्यशमक), सवब शजल्हे
12. सवब शिक्षणाशधकारी /प्रिासन ऄशधकारी, सवब महानगरपाशलका/नगरपाशलका
13. महालेखापाल (लेखा व ऄनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र ½, मुंबइ/नागपूर
14. महालेखापाल (लेखा पशरक्षा), महाराष्ट्र ½, मुंबइ/नागपूर
15. सवब मुख्य लेखा परीक्षक
16. शवत्त शवभाग, मंत्रालय, मुंबइ
17. शनयोजन शवभाग, मंत्रालय, मुंबइ
18. िालेय शिक्षण शवभाग (ऄथबसंकल्प)
19. शनवड नस्ती , एस.डी.1
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