
बालिश�णबालिश�णबालिश�णबालिश�ण ह	कह	कह	कह	क काय�ायाकाय�ायाकाय�ायाकाय�ाया मु�यमु�यमु�यमु�य तरतुदीतरतुदीतरतुदीतरतुदी 

• सहा ते चौदा वष� वयोगटात�या सव� मुलांना जवळया सरकारी शाळेत $ाथिमक िश�ण (इय'ा १ ते ८) प ूण� होईपय-त मोफत 

आिण स1ीचे िश�ण िमळ3याचा ह	क आहे. ही जवळची शाळा 2013 पय-त 5थापन झाली पािहज.े 

सव� मुलांना अिधकृत शाळेम;ये प ूण� वेळ $ाथिमक िश�ण िमळ3याचा ह	क आहे. याबाबतीत अध�वेळ चालवले 
जाणारे वग�/ अनौपचािरक शाळा िकंवा अनिधकृत शाळा यांना कायदेशीर पया�य समजले जाणार नाही.  

बालिश�ण ह	क काय�ात नमूद के�या$माणे सव� अिधकृत शाळांनी उ'म दजा�चं िश�ण प ुरवलं पािहजे. >यात 

मूलभूत सुिवधा, िशकव3याचे िकमान तास आिण प ुरेशी िश�क सं�या या काही िकमान अटींची प ूत�ता 
२०१३ पय-त झाली असली पािहजे. अिधकृत शाळांमधले सव� िश�क २०१५ पय-त शै�िणकFGHया पाI 

असले पािहजेत.  

बालिश�ण ह	क काय�ात�या २५% आर�णाया तरतुदी$माणे, काही आिथ�क आिण सामािजक FGHया 
$ितकूल पिरि5थतीत�या मुलांना, >याच$माणे अप ंग मुलांना , खासगी िवना अनुदािनत आिण अ�प  

अनुदािनत शाळांत, तसंच काही िवशेष वग�वारीत�या शाळा,उदाहरणाथ� , कK िLय िव�ालय, नवोदय िव�ालय 

आिण सैिनकी शाळांत,मोफत िश�ण िमळेल.  

कुठलीही शाळा मुलांकडून देणगी िकंवा कॅिपटेशन फी 5वीकाP शकणार नाही, >याच$माणे मुलांया अगर 

>यांया पालकांया मुलाखतींवर,तसंच मुलांया चाचणीवर िकंवा इतर पडताळणींवर मुलांचा शाळा- $वेश 

आधारलेला नसेल.  

कुठ�याही मुलाला शाळेत शारीिरक िश�ा अगर मानिसक छळाला सामोरे जावे लागणार नाही. कुठ�याही 
मुलाला >याचे $ाथिमक िश�ण प ूण� होईपय-त एकाच इय'ेत परत बसवले जाणार नाही िकंवा शाळेतून 

काढून टाकले जाणार नाही.  

बहुतेक सव� शाळांना आपाप�या शाळेत, मु�य>वे पालकांची िमळून बनलेली 'शाळा Tयव5थापन सिमती' (5कूल 

मॅनेजमKट किमटी) 5थापन करावी लागणार आहे. शाळेया कामकाजावर ल� ठेवणे, शाळेला िमळाले�या 
आिथ�क मदतीया िविनयोगाकडे ल� ठेवणे आिण 'शाळा िवकास योजना' (5कूल डेTहलपमKट Uलॅन)बनवणे 

ही या शाळा Tयव5थापन सिमतीची मु�य कामे असतील.  

या काय�ाची अंमलबजावणी Tहावी याकरता आिथ�क मदत दे3याची जबाबदारी कK L सरकार आिण राVय सरकार 

यांची संयु1िर>या असली, तरी राVयसरकार आिण 5थािनक सं5था याच याकरता मु�य>वे जबाबदार 

राहतील.  

या काय�ाची अंमलबजावणी होते आहे यावर नजर ठेव3याची आिण काय�ाचा भंग केला जात आहे अशा तWारी 
आ�यास >यांची शहािनशा कर3याची जबाबदारी राXीय बालह	क सुर�ा आयोग (नॅशनल किमशन फॉर 

$ोटे	शन ऑफ चाइ�ड राइटस -एन सी पी सी आर) आिण राVय बालह	क सुर�ा आयोग (5टेट किमशन 

फॉर $ोटे	शन ऑफ चाइ�ड राइटस -एस सी पी सी आर) यांची आहे.  

बालिश�ण ह	क काय�ाया काही िकंवा सव�च तरतुदीतून काही शाळांना वगळ3यात आलेले आहे.  

बालिश�णबालिश�णबालिश�णबालिश�ण ह	कह	कह	कह	क काय�ायाकाय�ायाकाय�ायाकाय�ाया तरतुदींचेतरतुदींचेतरतुदींचेतरतुदींचे तपशीलतपशीलतपशीलतपशील 

मुलांचे ह	क : जवळया सरकारी शाळांतून मोफत $ाथिमक िश�ण िमळ3याब[लया तरतूदी 



सहा ते चौदा वष� वयोगटात�या सव� मुलांना जवळया सरकारी शाळेत $ाथिमक िश�ण प ूण� होईपय-त (इय'ा १-८) मोफत 

िश�ण िमळ3याचा ह	क आहे.  

या जवळया सरकारी शाळेत मोफत िश�ण िमळ3याया ह	कात िलंग, धम�, वग�, जात यांचे भेद न मानता सव� मुलांचा 
समावेश केला गेला आहे. >यात शारीिरकFGHया आिण इतर अप ंग मुलांचाही समावेश आहे.  

राVय सरकारी आिण 5थािनक शै�िणक सं5था 2013 पय-त िजथेिजथे गरज आहे ितथेितथे जवळया सरकारी शाळा 
उभारतील . 'जवळया' अंतराचे िनकष आिण मया�दा राVय सरकार आिण 5थािनक शै�िणक सं5था ठरवतील.  

जवळची शाळा :महाराX राVयाया िनयमात असे नमूद केलेले आहे, की जवळची शाळा \हणजे राVय सरकारी आिण 5थािनक 

शै�िणक सं5थांनी इय'ा 1 ते 5 या वगा-करता 1 िकलोमीटरया पिरसरात , तर इय'ा 6 ते 8 या वगा-करता 3 िकलोमीटरया 
पिरसरात शाळा उपल]ध कPन िदली पािहजे.  
मोफत : 'मोफत िश�ण' याचा अथ� सरकारी शाळांतून मुलांना कोणतीही फी आकारली जाणार नाही, अथवा >यांयाकडून 

कोण>याही $कारया देण^या घेत�या जाणार नाहीत. 

सरकारी शाळांया F`ीने 'मोफत िश�ण' \हणजे, अनेक मुलांना शालेय खचा�या भारामुळे $ाथिमक िश�ण प ूण� करता येत 

नाही, >यांयावरचा हा खचा�चा भार कमी कर3याया उ[ेशाने मुलांना पाaयप ु5तके, गणवेश, लेखन -सािह>य,तसेच अप ंग 

मुलांकरता िवशेष सािह>य प ुरवणे. 

सरकारकडून >यांचा दैनंिदन खच� भागवला जाईल इत	या $माणात सरकारी अनुदािनत शाळांनी मुलांना मोफत िश�ण 

प ुरवले पािहज.े मोफत िश�ण िमळणार ्या मुलांचे हे $माण 25% प े�ा कमी नसावे .  

पालक आप�या मुलांना जवळया मोफत सरकारी शाळांऐवजी इतर शाळांतून पाठव3याचं ठरव ूशकतात.  

 

मुलांचे ह	क : खाजगी आिण िविश` वग�वारीत�या नमूद केले�या शाळांतून $वेश घेणारया एकूण मुलांया सं�येप ैकी २५% 

मुलांना मोफत $ाथिमक िश�ण. 

बालिश�ण ह	क काय�ाया २५% राखीव जागांया तरतुदी$माणे आिथ�क आिण सामािजकFGHया $ितकूल 

पिरि5थतीतील मुल,े >याच$माणे अप ंग मुल ेयांना फ1 इय'ा 1लीत िकंवा प ूव� -$ाथिमक 5तरावर , खाजगी िवना -
अनुदािनत आिण अ�प - अनुदािनत शाळा ,तसेच कK िLय िव�ालय , नवोदय िव�ालय आिण सैिनकी शाळा अशा 
िविश` वग�वारीत�या शाळांतून $वेश िमळेल.  

या मुलांना मोफत िश�ण आिण >याअंतग�त पाaयप ु5तके आिण इतर सुिवधा िमळतील.  

या २५% राखीव जागांया तरतुदींतून अ�प  -अनुदािनत शाळा, मदरसे, वैिदक शाळा, पाठशाळा, धमा�चे िश�ण देणाया� 
शाळा, िनवासी शाळा, अनाथालये यांना वगळ3यात आलेले आहे.  

 

मुलांचे ह	क : शाळेम;ये $वेश िमळव3याकरताया तरतुदी - कॅिपटेशन फी अगर मुलाखती दे3याची आवdयकता नाही. 

शाळेत $वेश घे3याकरता कुठ�याही मुलाला अगर >याया पालकांना कोण>याही चाच3या, मुलाखती िकंवा अeय 

पडताळणीला सामोरे जावे लागणार नाही. तसेच >यांना कॅिपटेशन फी िकंवा कोण>याही 5वPपाची देणगीही भरावी 
लागणार नाही.  

या अटींचा भंग करणाया� शाळांना मोaया दंडाला सामोरे जावे लागेल.  

वयाया दाख�याअभावी कोण>याही मुलाला $वेश नाकारला जाणार नाही. वयाया अिधकृत प ुराTयाचे कागदपI देईपय-त 

मुलाला शाळेत $वेश िदला जावा.  



 

मुलांचे ह	क : वयाने मोaया असले�या मुलांना आिण बदली होऊन आले�या मुलांना शाळेत $वेश िमळ3यासाठीया तरतूदी 

जर एखादा मुलगा पाI वयाप े�ा मोठा असेल िकंवा तो >याप ूवh कोण>याही शाळेत कधीच गेला नसेल तरी >याला शाळेत 

$वेश नाकारला जाऊ नये.  

अशा मुलांना >यांया वयाला अनुPप  इय'ेत $वेश िदला गेला पािहजे आिण वगा�तील इतर मुलांया बरोबरीने >यांची 
पाIता यावी याकरता >यांना िवशेष $िश�ण आिण शाळेया तासांTयितिर1 जादा िशकवणी िदली गेली पािहजे.  

जर एखा�ा शाळेत $ाथिमक िश�ण प ूण� कर3याची सोय नसेल ,तर >या शाळेत�या मुलांना सरकारी अगर सरकारी 
अनुदािनत शाळेत बदली कPन िमळ3याचा ह	क आहे.  

राVयात�या िकंवा राVयाबाहेरया सरकारी अगर सरकारी अनुदािनत शाळेत बदली कPन िमळ3याचा मुलांना ह	क आहे.  

बदलीचे $माणपI सादर कर3यात झालेला िवलंब हे मुलाला शाळेत $वेश दे3याकरता िदरंगाई कर3याचे िकंवा शाळेत 

$वेश नाकार3याचे कारण होऊ शकत नाही.  

 

मुलांचे ह	क आिण गुणव'ाप ूण� िश�ण : अिधकृत प ूण�वेळ शाळांकरताया तरतुदी  

स�म सरकारया/ 5थािनक शै�िणक सरकारी सूIांया माeयता $माणपIािशवाय, कोणतीही शाळा चालवली जाऊ 

शकणार नाही.  

अशा तहiचे माeयता $माणपI िमळव3याया िनकषांम;ये मु�य>व,े शाळेतील सुिवधा, िश�क-िव�ाथh गुणो'र, िवशेष 

िश�कांचे िकमान िशकव3याचे तास आदी अनेक तरतुदींची प ूत�ता $>येक खाजगी शाळेम;ये २०१३ पय-त करावी 
लागणार आहे. सव� िश�क २०१५ पय-त शै�िणकFGHया पाI असावे लागतील.  

सव� सरकारी, सरकारी -अनुदािनत आिण िविश` वग�वारीत�या अशा सव�च शाळांना वरील तरतुदींची प ूत�ता 2013 आिण 

2015 पय-त करावी लागणार आहे.  

सव� मुलांना प ूण�वेळ चालव�या जाणाया� अिधकृत शाळांमधून भरती केले गेले पािहज,े आिण >यांना शै�िणकFGHया पाI 

िश�कांकडून िश�ण िमळाले पािहजे. हे िश�क 2015 पय-त अह�ता $ाj झाले पािहजेत.  

िजथे सहसा अध�-वेळ काम करणारे आिण अह�ता $ाj नसलेले िश�क िशकवतात असे 5वयंसेवी सं5था अगर सरकारतफi  
चालवले जाणारे अध� वेळाचे शै�िणक वग�/ शाळा/ प ूरक अkयास वग�, हे प ूण�वेळ चालव�या जाणाया� अिधकृत 

खाजगी, सरकारी,सरकारी अनुदािनत आिण िविश` वग�वारीत�या शाळांना कायदेशीर पया�य समजले जाणार नाहीत.  

 

मुलांचे ह	क आिण गुणव'ाप ूण� िश�ण : शाळेने एि$ल २०१३ पय-त प ूत�ता कर3याया िनयम आिण िनकषांब[लया तरतुदी  

बालिश�ण ह	क काय�ाया 'शाळेकरता िनयम आिण िनकष '('नॉ\स� अँड 5टmडड� फ़ॉर अ 5कूल') या िनयमावलीत 

(शेoयूल) शाळेतील सुिवधा आिण िश�क याबाबतचे िविश` तपशील नमूद केलेले आहेत . $>येक शाळेत एि$ल 

२०१३ आवdयक >या सं�येत�या सुिवधा आिण िश�क उपल]ध असले पािहजेत.  

 

मुलांचे ह	क आिण गुणव'ाप ूण� िश�ण : २०१३ पय-त प ूत�ता झाली पािहज ेअशा शाळातील सुिवधा आिण प ूण�वेळ 

शाळांब[लया तरतुदी  

सव� ऋतंूम;ये िटकाव धरेल अशी प	की इमारत, िप3याचे पाणी, 5वछतागहृ आदी मूलभूत सुिवधांनी $>येक शाळा २०१३ 

पय-त सुसVज असली पािहजे.  



इय'ा १ ली ते ५ वी करता २०० कामाचे िदवस आिण ८०० िशकव3याचे तास, आिण इय'ा ६ ते ८ वी करता २२० कामाचे 

िदवस आिण १००० िशकव3याचे तास असले पािहजेत.  

मुलांचे ह	क आिण गुणव'ाप ूण� िश�ण : २०१३ पय-त प ूत�ता झाली असली पािहजे असे िश�क-िव�ाथh यांचे नमूद केलेले 
$माण आिण िवशेष िश�कांची िनयु1ी या ब[लया तरतुदी. 

$ाथिमक शाळेया इय'ा १ ली ते ५ वी या वगा�म;ये ३० िव�ाrया-करता िकमान एका िश�काची िनयु1ी आिण उच 

$ाथिमक शाळेया ६ वी ते ८ वी या वगा-म;ये ३५ िव�ाrया-करता िकमान एका िश�काची िनयु1ी या तरतूदींची 
प ूत�ता २०१३ पय-त झाली असली पािहजे.  

िव�ाrया-ची एकूण सं�या १५० प े�ा जा5त असले�या किनs $ाथिमक वगा�करता एक मु�या;यापक असला पािहज.े  

उच $ाथिमक वगा-म;ये गिणत आिण शाt या िवषयांकरता िवशेष िवषयांचे िश�क असले पािहजेत.  

िव�ाrया-ची एकूण सं�या १५० प े�ा जा5त असले�या उच $ाथिमक वगा-म;ये एक मु�या;यापक आिण कला, आरो^य 

आिण शारीिरक िश�ण आिण काया�नुभवाकरता अध�-वेळाचे िश�क असले पािहजेत.  

 

मुलांचे ह	क आिण गुणव'ाप ूण� िश�ण- िश�णाया पuती आिण आशय याब[लया तरतुदी  

अkयासWमात भारतीय राVयघटनेने जतन केले�या मू�यांचे $ितिबंब पडलेले िदसेल आिण >यात मुलांया सवा-गीण 

िवकासाचा आिण मुलांना सहजसोUया वाटतील अशा आिण मूलकK िLत उपWमांतून िशकणं यांचा िवचार केलेला 
असेल.  

मुलांया veयानाचे आिण ते वापर3याया >यांया �मतेचे सात>यप ूण� आिण सव-कष मू�यमापन  

$ाथिमक िश�ण प ूण� होईपय-त कुठ�याही मुलावर कोणतीही बोडा�ची परी�ा उ'ीण� हो3याचे बंधन नाही.  

कुठ�याही मुलाला शाळेत शारीिरक िश�ा अगर मानिसक छळाला सामोरे जावे लागणार नाही. कुठ�याही मुलाला >याचे 

$ाथिमक िश�ण प ूण� होईपय-त एकाच इय'ेत परत बसवले जाणार नाही िकंवा शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही.  

 

मुलांचे ह	क आिण गुणव'ाप ूण� िश�ण- राVय सरकारांया/महाराX सरकारया िनयमांमधील तरतुदी आिण शै�िणक 

सं5थांची भूिमका  
 

काही राVयांया िनयमात िश�णाया गुणव'ेचे काही अिधक प ैलू समािव` केलेले आहेत.महाराX राVयाया िनयमात नमूद 

केलेले आहे की शै�िणक सं5थेला याबाबत कळवले जाईल आिण >यांया काया�त प ुढील गो`ींचा समावेश असेल: 

अkयासWम आिण मू�यमापनाया पuती िवकिसत करणे.  

$>येक इय'ेया शै�िणक िनGप'ीचा आलेख काढणे.  

पाaयप ु5तकांया िनिम�तीत इतर राVय-पातळीवरया सं5थांबरोबर सहकाय� करणे.  

िश�कांया $िश�ण काय�Wमांची आखणी करणे.  

अथ�प ूण� आिण सजृनशील काम करणार ्या शाळांना परवानगी िमळावी याकरता माग�दश�क तwवे तयार करणे.  

शाळाया सव-कष मू�यमापन पuती आखतांना सहकाय� करणे.  

 

महाराX राVयाया िनयमात गुणव'ाप ूण� िश�णाया हमीत या पलीकडे जाऊन प ुढील काही मुv�ांचा समावेश केलेला आहे:  



ठरािवक कालावधीनंतर िनयिमतपणे खु[ >या शै�िणक सं5थेचे आिण >याबरोबरच राVय-सरकारी पातळीवरया आिण 

इतर िनयोजन सं5थांचे मू�यमापन.  

शाळेतून हे मू�यमापनाचे अहवाल जनतेसमोर अवलोकनाथ� ठेवणे.  

 

अंमलबजावणी : कK L आिण राVय सरकारांया आिण 5थािनक सरकारी सं5थांया जबाबदारीिवषयक तरतूदी 
 

इतर जबाबदाया-सोबतच बालिश�ण ह	क काय�ाया अंमलबजावणीला राVय सरकारबरोबर संयु1पणे आिथ�क सहाxय 

प ुरवणे ही कK L सरकारची मु�य जबाबदारी आहे. 

बालिश�ण ह	क काय�ाची अंमलबजावणी करणे आिण >यावर देखरेख ठेवणे याची मु�य जबाबदारी राVय सरकार आिण 

5थािनक सरकारी सं5थांवर आहे. याम;ये काय�ाया अंमलबजावणीचे िनयम सूिचत करणे, >याच$माणे काय�ाया 
अंमलबजावणीकरता अिधसूचना जारी करणे यांचा समावेश आहे.बालिश�ण ह	क िवभाग 8 आिण िवभाग 9 मv;ये राVय 

सरकारया आिण 5थािनक सरकारी शै�िणक सं5थांया जबाबदार ्या नमूद केले�या आहेत.  

 

काय�ाया बालिश�ण ह	क काय�ाया 'स1ीचे' या श]दाया Tया�येतच राVयाया आिण 5थािनक सरकारी शै�िणक 

सं5थांया अनेकिवध जबाबदार ्यां ची झलक बघायला िमळते. या काय�ाया एका मूलभूत तरतुदीत ही Tया�या आहे. >यात 

असे \हटले आहे ," सहा ते चौदा वषi वयोगटात�या $>येक मुलाला $ाथिमक िश�ण प ूण� होईपय-त जवळया शाळेत मोफत 

आिण स1ीचे िश�ण िमळ3याचा ह	क आहे." या काय�ाया िवभाग 8 आिण िवभाग 9 मv;ये नमूद के�या$माणे 'स1ीचे' 

\हणजे राVय आिण 5थािनक सरकारी शै�िणक सं5थांनी- 

2013 पय-त जवळची शाळा उपल]ध कPन िदली पािहज.े  

स1ीचा शाळा$वेश, उपि5थती आिण $ाथिमक िश�णाची 8 वषi प ूण� होतील या सव� गो`ींची खातरजमा केली पािहजे.  

आिथ�क FGHया आिण सामािजक FGHया $ितकूल पिरि5थतीत�या मुलांना भेदभावाची वागणूक िमळणार नाही याची हमी 
घेणे.  

गरजू िवv�ाrया-या मदतीकरता $िश�ण उपल]ध कPन देणे.  

या काय�ाया िनयमावलीया (शेoयूल) आवdयकते$माणे 2013 पय-त सव� शाळांमv;ये आवdयक >या सुिवधा आिण 

िश�कांची प ुरेशी सं�या असली पािहजे याकरता आवdयक ती उपाययोजना करणे  

या काय�ाया िवभाग 8 आिण िवभाग 9 मv;ये सिव5तर िदलेली इतर कामे करणे.  

अंमलबजावणी – राXीय बाल ह	क संर�ण आयोग (नॅशनल किमशन फॉर $ोटे	शन ऑफ चाइ�ड राइटस ्(एन. सी. पी. सी. 
आर.))  

आिण राVय बाल ह	क संर�ण आयोग (5टेश किमशन फॉर $ोटे	शन ऑफ चाइ�ड राइटस ्(एस सी पी सी आर)) आिण इतर 

सं5था यांया भूिमकेब[लया तरतूदी 

$>येक राVयात 5थापन कर3यात येणाया� राXीय बाल ह	क संर�ण आयोग आिण राVय बाल ह	क संर�ण आयोग यांची 
$मुख काय� बाल िश�ण ह	क काय�ांतग�त मुलांया ह	कांची जपणूक करणे, सव� शाळांतून या काय�ाची 
अंमलबजावणी कशी होते आहे यावर ल� ठेवणे आिण तWारींब[ल चौकशी करणे ही असतील.  

बालिश�ण ह	क काय�ाया अंमलबजावणी संदभा�त Vया काही तWारी असतील >या 5थािनक सरकारी सं5थांकडे आिण 

राXीय बालह	क संर�ण आयोग, तसेच राVय बाल ह	क संर�ण आयोग यांयाकडे नyदवाTयात, या सं5था या 



तWारींवर उपाय शोध3यास फ1 मदत करतील. कारण एखा�ा eयायालयाला असलेले eयायालयीन अिधकार माI 

राXीय बाल ह	क संर�ण आयोग िकंवा राVय बाल ह	क संर�ण आयोगाकडे नाहीत. हे इथे ल�ात ठेवलं पािहजे.  

बाल िश�ण ह	क काय�ाया तरतुदींया पिरणामकारक अंमलबजावणीया F`ीने माग�दश�न कर3याकरता कK L सरकार 

आिण राVय सरकार या दोघांनाही स�लागार पिरषदांची (अॅडTहायजरी कौिeस�स) 5थापना करावी लागेल.  

 

अंमलबजावणी – शाळांया आिण शाळा Tयव5थापन सिमतींया भूिमकेब[लया तरतूदी. 

याअगोदर उ�लेख केले�या शाळा$वेश, शाळेत सुिवधा उपल]ध कPन देणे, शाळेत पाI िश�क असणे, गुणा>मक िश�ण 

प ुरवणे, शाळेला अिधकृत दजा� िमळवणे इ>यादी गो`ींबाबतया शाळांया इतर जबाबदाया-सोबतच शाळा 
Tयव5थापन सिमती (5कूल मॅनेजमKट किमटी एस एमसी) 5थापन करणे आिण ती चालवणे ही सव� शाळांची एक 

मु�य जबाबदारी राहील.  

ही शाळा Tयव5थापन सिमती मु�य>वे पालक सभासदांची िमळून बनलेली असेल. $>येक राVय आपआप�या 5वतंI 

िनयमांनुसार या सिमतीची रचना आिण ितचे काय� ठरवतील.  

शाळेया कामकाजावर ल� ठेवणे, आिथ�क सहाxय \हणून िमळाले�या सव� िनधीचा यो^य तो िविनयोग करणे, 

>याचबरोबर शाळा िवकास आराखडा (5कूल डेTहलपमKट Uलॅन (एस. डी. पी.)) बनवणे ही शाळा Tयव5थापन सिमतीची 
मु�य कायi आहेत.  

 

बालिश�ण ह	क काय�ातून प ूण�/ अंशत: सूट : 

बालिश�ण ह	क कायदा ज\म ूआिण काdमीर या राVयाचा अपवाद वगळता संप ूण� भारतभर लागू आहे.  

मदरसे, वैिदक पाठशाळा, आिण मु�य>वे धमा�चे िश�ण देणाया� शै�िणक सं5था यांना २०१२ या दzु5तीअeवये (२०१२ 

आमKडमKट) बालिश�ण ह	क काय�ातून वगळ3यात आलेले आहे.  

िवना अनुदािनत अ�प  शाळांनाही २०१२ या सव{च eयायालयाया िनकाला$माणे बालिश�ण ह	क काय�ातून 

वगळ3यात आलेले आहे.  

शाळा Tयव5थापन सिमती 5थापन कर3याया तरतुदीतून खाजगी िवनाअनुदािनत शाळांना बालिश�ण ह	क काय�ा|ारे 

वगळ3यात आलेले आहे.  

अ�प  अनुदािनत शाळा आिण सरकारी अनुदािनत शाळांतील, शाळा Tयव5थापन सिमती फ1 स�लागाराया भूिमकेतून 

कामे करतील.  

सव{च eयायालयाया अिधसूचने अeवये कK L सरकारया माग�दश�क तwवात हे नमूद केलेले आहे, की Vया िनवासी शाळा 
इय'ा पिहलीनंतरच िव�ाrया-ना शाळेत $वेश देतात, अशा शाळांना,शाळा $वेशाकरता २५% आर�ण ठेव3याची अट 

लागू नाही.  

Vया िनवासी शाळात इय'ा पिहलीपासूनचे वग� आहेत अशा शाळांतून $वेशाकरताची २५% आर�णाची अट िदवसाया 
शाळेला फ1 लाग ूआहे.  

बालिश�णबालिश�णबालिश�णबालिश�ण ह	कह	कह	कह	क काय�ायाकाय�ायाकाय�ायाकाय�ाया मसु�ाकरतामसु�ाकरतामसु�ाकरतामसु�ाकरता इथेइथेइथेइथे ि	लकि	लकि	लकि	लक कराकराकराकरा 

http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/rte.pdf 



दzु5तीदzु5तीदzु5तीदzु5ती 

बालिश�ण ह	क काय�ातील दzु5ती 2012, संसदेया लोकसभा आिण राVयसभा या दोeही गहृात संमत केलेली आहे. या 
दzु5तीत खालील तरतुदींचा समावेश आहे: 

मदरसे, वैिदक पाठशाळा आिण मु�य>वे धमा�चं िश�ण देणाया� शै�िणक सं5था यांना बाल िश�ण ह	क काय�ातून 

वगळ3यात आलेले आहे .  

`$ितकूल पिरि5थतीतील' या सं}ेची Tया�या Tयापक कPन >यात अप ंग मुलांचा समावेश केला गेला आहे आिण `अप ंग' 

या श]दाची Tया�याही Tयापक केलेली आहे.  

अ�प  अनुदािनत शाळा आिण सरकारी अनुदािनत शाळांतून असले�या शाळा Tयव5थापन सिमती फ1 स�लागाराया 
भूिमकेतून काम करतील.  

2012या दzु5तीकरता इथे ि	लक करा 

http://righttoeducation.in/sites/default/files/rte_amendment_act-2012.pdf 

 


