बालकाांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा
अशिकार अशिशियम, 2009 अांतर्गत वांशचत व
दु बल
ग
घटकातील शवदयार्थ्यांसाठी राखीव
असलेल्या
शवदयार्थ्यांच्या

25%

जार्ाांवर
िैक्षशणक

प्रवेशित
िुल्काची

प्रशतपूतीसाठी शििी शवतरीत करणेबाबत.

महाराष्ट्र िासि
िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभार्
िासि शिणगय क्रमाांकः आरटीई-2016/प्र.क्र.10/एस.डी-1
मादाम कामा मार्ग, हु तात्मा राजर्ुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई- 400 032
शदिाांक: 06 जूि, 2016
वाचा 1) िालेय शिक्षण शवभार्, िासि शिणगय क्रमाांक आरटीई-2016/प्र.क्र.10/एस.डी.1, शद. 16/04/2016
2) शवत्त शवभार्ाचे िासि पशरपत्रक क्र. अर्गसां-2016/प्र.क्र.89/अर्गस-ां 3, शद. 20/04/2016

प्रस्ताविाबालकाांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अशिकार अशिशियम, 2009 मिील कलम 12(1) (c) िुसार
खाजर्ी शविाअिुदािीत िाळाांमध्ये Entry Level ला 25% जार्ा वांशचत व दुबल
ग घटकातील मुलाांसाठी राखीव
ठे वण्याची तरतूद असूि या अशिशियमातील कलम 12(2) िुसार 25% प्रवेशित बालकाांचे प्रार्शमक शिक्षणाच्या
िुल्काची प्रशतपूती करण्याची तरतूद आहे . सि 2015-16 या आर्थर्क वर्षामध्ये 25% प्रवेशित बालकाांच्या प्रार्शमक
शिक्षण िुल्काची प्रशतपूती करण्यासाठी रु. 39.57 कोटी इतका खचग अपेशक्षत होता. त्यापैकी सुिारीत
अांदाजािुसार रु. 14.70 कोटी इतका शििी तर रु. 10 कोटी इतका शििी शद. 16/04/2016 च्या िासि
शिणगयाव्दारे लेखािुदाि म्हणूि शवतरीत करण्यात आला होता. त्यामुळे सि 2015-16 मध्ये 25% प्रवेशित
बालकाांच्या िैक्षशणक िुल्क प्रशतपूतीच्या उवगशरत शििीपैकी रु. 14 कोटी इतका शििी सि 2016-17 मिील मांजर
ू
अर्गसांकल्ल्पय तरतूदीतूि शवतरीत करण्याची बाब िासिाच्या शवचारािीि होती.

िासि शिणगयबालकाांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अशिकार अशिशियम, 2009 मिील कलम 12(1)(c) िुसार
खाजर्ी शविाअिुदािीत िाळाांमध्ये वांशचत व दुबल
ग घटकातील शवदयार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या 25% जार्ाांवर
प्रवेशित शवदयार्थ्यांच्या सि 2015-16 वर्षाच्या िैक्षशणक िुल्काची प्रशतपूती करण्यासाठी रु. 14 कोटी (अक्षरी रुपये
चौदा कोटी फक्त) इतका शििी शिक्षण सांचालक (प्रार्.) याांच्याकडे सुपद
ू ग करण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे.
2.

याकशरता होणारा खचग "मार्णी क्रमाांक: ई-2, 2202 - सवगसािारण शिक्षण- (01) प्रार्शमक शिक्षण,

पांचवर्थर्षक योजिातांर्गत योजिा, राज्य योजिाांतर्गत योजिा, 103 प्रार्शमक शिक्षणासाठी स्र्ाशिक शिक्षण सांस्र्ाांिा
सहाय्य (01) (19) 25% शवदयार्ी कोटा प्रवेिातांर्गत िाळाांिा करावयाची प्रशतपूती (2202 H875)" या लेखा
िीर्षाखालील तरतूदीमिुि भार्शवण्यात यावा. यासाठी शिक्षण सांचालक (प्रार्शमक), पुणे याांिा आांहरण व सांशवतरण

िासि शिणगय क्रमाांकः आरटीई-2016/प्र.क्र.10/एस.डी-1,

अशिकारी म्हणूि घोशर्षत करण्यात येत आहे. सदरचे अिुदाि ज्या प्रयोजिासाठी मांजूर करण्यात आले आहेत त्याच
प्रयोजिासाठी खचग करण्यात यावे.
3.

शवत्त शवभार्ाच्या शद. 24/07/2015 च्या िासि पशरपत्रकािुसार खालील बाबी िमूद करण्यात येत आहे त.
3.1)

शवत्त शवभार्ाच्या शद. 20/04/2016 च्या िासि पशरपत्रकान्वये शििी शवतरणाचे अशिकार
शवभार्ास आहेत.

3.2)

यापूवी शवतरीत केलेल्या अिुदािापैकी 75% पेक्षा अशिक खचग झाला आहे.

3.3)

ज्या लेखाशिर्षाखाली अिुदाि शवतरीत करण्यात येत आहे त्या लेखाशिर्षांतर्गत 1 वर्षापूवीचे
सांशक्षप्त दे यक प्रलांशबत िाही.

4.

3.4)

शद. 24/07/2015 च्या आदेिातील इतर मुद्दे या आदे िास लार्ू िाहीत.

3.5)

पशरपत्रकातील "अ" व "ब" ची पूतगता होत आहे .

सदर खचग शवत्त शवभार्ाच्या सांदभाशिि शद. 20/04/2016 व शद. 24/07/2015 च्या पशरपत्रकातील

सूचिािुसार करण्यात यावा. यासाठी शिक्षण सांचालक (प्रार्.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे याांिा आांहरण व सांशवतरण
अशिकारी तर आयुक्त (शिक्षण) याांिा शियांत्रक अशिकारी म्हणूि घोशर्षत करण्यात येत आहे .
5.

सदरचा िासि शिणगय शवत्त शवभार्ाच्या सांदभाशिि शद. 20/04/2016 च्या पशरपत्रकास अिुसरुि शिर्गशमत

करण्यात येत आहे . सदर पशरपत्रकाच्या पशरशिष्ट्टातील पशरच्छे द 7 ते 18 मिील अटींची तसेच पशरपत्रकाच्या
पशरशिष्ट्टातील अिुक्रमाांक 9 मध्ये िमूद अटींची पूतगता होत आहे. सदर पशरपत्रकाच्या पशरशिष्ट्टातील मुद्दा क्र.
1,2,3,4,5,6,7 व 8 मिील बाबी आदेिास लार्ू िाहीत.
सदर िासि शिणगय महाराष्ट्र िासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्ळावर उपलब्ि
करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताांक 201606061148517021 असा आहे. हा आदे ि शडजीटल स्वाक्षरीिे
साक्षाांशकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे िािुसार व िावािे.
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( बी.आर.माळी )
अवर सशचव, महाराष्ट्र िासि
प्रत,

1.
2.
3.
4.
5.

मा. राज्यपालाांचे सशचव, राजभवि, मुांबई
मा. मांत्री (िालेय शिक्षण व क्रीडा) याांचे खाजर्ी सशचव
मा. प्रिाि सशचव, िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभार्, मांत्रालय, मुांबई
आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
शिक्षण सांचालक (प्रार्.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
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6. महालेखापाल (लेखा व अिुज्ञेयता) 1/2 महाराष्ट्र राज्य, मुांबई/िार्पूर.
7. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) 1/2 महाराष्ट्र राज्य, मुांबई/िार्पूर.
8. सांचालक, लेखा व कोर्षार्ारे, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई - 63
9. सवग वशरष्ट्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण शवभार्)
10. शजल्हा कोर्षार्ार अशिकारी, (पुणे)
11. शवत्त शवभार् (व्यय-5/अर्ग-8), मांत्रालय, मुांबई
12. िालेय शिक्षण शवभार् (अर्गसक
ां ल्प), मांत्रालय, मुांबई
13. शिवड िस्ती (एस.डी.1).
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