
इयत्ता १ली ते १२वी पयंत शिकणा-या मुला/मुलींना 
अपघातामुळे क्षतीची नुकसान भरपाई  ईत्यादी देण्याबाबत 
“राजीव गाांधी शवदयार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना ” 
सन 2012-13 पासून शनयशमत स्वरुपात राबशवण्याबाबत.  

 महाराष्ट्र िासन  
िालये शिक्षण व क्रीडा शवभाग 

िासन शनणणय क्रमाांकः पीआरई-2011/प्र.क्र.249/प्राशि-1 
मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु चौक,  

मांत्रालय, मुांबई- 400 032 
शदनाांक : 01 ऑक्टोबर, 2013 

वाचा-  
1) िासन शनणणय क्रमाांक पीआरई/2001/57783/(2891)/ प्राशि-1, शद. 20 ऑगस्ट, 2003 
2) िासन शनणणय क्रमाांक पीआरई/2011/प्र.क्र.249/प्राशि-1, शद. 11 जुल,ै 2011 

प्रस्तावना – 
शवदयार्थ्यांना अपघातामुळे पोहोचलेल्या क्षतीची काही प्रमाणात नुकसान भरपाई व सुरक्षा कवच 

देण्याच्या दृष्ट्टीने राज्यातील इयत्ता 1 ली ते उच्च शिक्षण घेणाऱ्या सवण शवदयार्थ्यांसाठी “राजीव गाांधी 
शवदयार्थी सुरक्षा योजना” शवमा कां पन्यामार्ण त सांदभाशधन िासन शनणणय शदनाांक 20 ऑगस्ट, 2003 पासून 
राबशवण्यात येत होती. यासाठी सवण शवदयार्थ्यांचे शवम्याचे हप्त्ते्त तकशत्रतशरत्या   िासनाकडून अदा 
करण्यात येत होते. 
2. या योजनेचा उदे्दि जरी चाांगला असला तरी योजनेचा लाभ शवदयार्थ्यांना पुरेिा प्रमाणात शमळू 
िकला नाही. सदरहू शवमा कां पन्याांच्या वतणनाबद्दल िासनाकडे अनेक तक्रारी प्राप्त्त लाल्या होत्या. शवमा 
कां पन्या शवशवध कारणे साांगून शवदयार्थ्यांना भरपाई देण्याबद्दल टाळाटाळ करीत होत्या ककवा उशिर 
लावत होत्या.  शवदयार्थ्यांच्या अपघाताचे दावे लवकर शनकाली लागत नसल्याबाबत शवधानमांडळात 
ताराांशकत प्रश्नाच्या अनुषांगाने सशवस्तर चचा लाली. या चचेच्या अनुषांगाने शवमा कां पन्यामार्ण त योजना 
बांद करुन त्या ऐवजी “सानुग्रह अनुदान योजना” प्रायोशगक तत्वावर राबशवण्याचा शनणणय िासनाने 
सांदभाशधन िासन शनणणय शद. 11 जुलै, 2011 अन्वये घेतला. सदर योजना शद. 27/08/2010 ते शद. 
26/08/2012 पयंत राबशवण्यात आली व खालील दिणशवल्याप्रमाणे नुकसान भरपाईची रक्कम अदा 
करण्यात आली:-  
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वषण लाभार्थी शवदयार्थ्यांची सांख्या सानुग्रह अनुदानाची रक्कम 
(रुपये) 

सन 2011-12 403 2,72,60,000 
सन 2012-13 329 2,38,43,000 
सन 2013-14 - 5,00,00,000 

 अदयापही 946 पात्र शवदयार्थ्यांचे प्रस्ताव शिल्लक असून त्याांना भरपाईची रक्कम अदा 
करावयाची आहे.  
३. प्रायोशगक तत्वावर शजल्हाशधकारी याांच्या अध्यक्षतेखाली सशमतीमार्ण त राबशवण्यात आलेल्या 
वरील योजनेची प्रभावीशरत्या अांमलबजावणी लाली असून मोठयाप्रमाणावर शवदयार्थ्यांना व त्याांच्या 
पालकाांना शदलासा शमळालेला आहे. या योजनेची र्लश्रृती लक्षात घेता ही योजना शद. 27 ऑगस्ट, 
2012 पासून शनयशमत स्वरुपात सुरु ठेवण्याची बाब िासनाच्या शवचाराशधन होती. सवण बाबींचा शवचार 
करुन िासनाने पुढीलप्रमाणे शनणणय घेतला आहे:-  

िासन शनणणय-  
1. िासन शनणणय क्रमाांक पीआरई/2011/प्र.क्र.249/प्राशि-1, शद. 11 जुलै, 2011 अन्वये शद. 27 
ऑगस्ट, 2010 ते 26 ऑगस्ट, 2012 पयंत राबशवण्यात आलेल्या “राजीव गाांधी शवदयार्थी अपघात 
सानुग्रह अनुदान योजना” खालील सुधारणाांसह शनयशमत स्वरुपात राबशवण्यात यावी.  
२. सदरची योजना इयत्ता १ली ते १२ वी पयंत शिकणा-या सवण मुला/ मुलींना लागू राहील. 
३. सदर योजनेमध्ये शवदयार्थ्यांचा अपघात लाल्यास अनुजे्ञय सानुग्रह अनुदान व त्यासाठी सादर 
करावयाची कागदपते्र खालीलप्रमाणे राहतील.  
अ.क्र. अपघाताची बाब सानुग्रह 

अनुदानाची 
रक्कम  रुपये 

प्रस्तावासोबत 3 प्रतीत सादर करावयाची 
कागदपते्र 

i) शवदयार्थ्यांचा अपघाती मृत्यू रु. 75,000/- i) प्रर्थम खबरी अहवाल (FIR)  
ii) स्र्थळ पांचनामा  
iii) इन्क्वेस्ट पांचनामा 
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अ.क्र. अपघाताची बाब सानुग्रह 
अनुदानाची 

रक्कम  रुपये 

प्रस्तावासोबत 3 प्रतीत सादर करावयाची 
कागदपते्र 

iv) शसव्हील सजणन याांनी प्रशत स्वाक्षरीत केलेले 
मयत शवदयार्थ्याच्या बाबतीत  िवशवच्छेदन 
अहवाल 
v) मृत्यू दाखला (शसव्हील सजणन याांनी प्रशत 
स्वाक्षरीत केलेले) 

ii) अपघातामुळे कायमचे अपांगत्व 
(2 अवयव / दोन डोळे ककवा 1 
अवयव व 1 डोळा शनकामी) 

रु. 50,000/- अपांगत्वाच्या कारणाबाबतचे डॉक्टराांचे अांशतम 
प्रमाणपत्र शसव्हील सजणन याांच्या प्रशत स्वाक्षरीसह 
(कायम अपांगत्वाचे प्रमाणपत्र)  

iii) अपघातामुळे कायमचे अपांगत्व 
(1 अवयव ककवा 1 डोळा 
कायम शनकामी) 

रु. 30,000/- अपांगत्वाच्या कारणाबाबतचे डॉक्टराांचे अांशतम 
प्रमाणपत्र शसव्हील सजणन याांच्या प्रशत स्वाक्षरीसह 
(कायम अपांगत्वाचे प्रमाणपत्र) 

 

४.   शवदयार्थ्यांच्या सानुग्रह अनुदानाचे प्रस्ताव तयार करण्याची जबाबदारी शवदयार्थ्यांचे पालक व 
सांबांशधत िाळाांचे मुख्याध्यापक / गट शिक्षणाशधकारी/ शिक्षणाशधकारी (प्रार्थशमक / माध्यशमक) / शिक्षण 
शनशरक्षक याांची राहील  
५. या योजनेमध्ये खालील बाबींचा सामवेि राहणार नाही.  

i)  आत्महत्येचा प्रयत्न करणे,  
ii)  आत्महत्या ककवा जाणीवपूवणक स्वत:ला जखमी करुन घेणे  
iii) गुन्हयाच्या उदे्दिाने कायदयाचे उल्लांघन करताना लालेला अपघात, 
iv) अांमली पदार्थ्यांच्या अांमलाखाली असताना लालेला अपघात,  
v) नैसर्गगक मृत्यू 
vi) मोटार ियणतीतील अपघात  
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६. या योजनेतांगणत शवदयार्थ्यांचे शनधन लाल्यास त्याांच्या कुटुांबीयाांना सानुग्रह   अनुदानाची रक्कम 
पुढील प्राधान्य क्रमानुसार अदा करावीत.  

i) शवदयार्थ्याची आई 
ii) शवदयार्थ्याची आई हयात नसल्यास वडील 
iii) शवदयार्थ्याची आई -वडील हयात नसल्यास 18 वषावरील भाऊ ककवा  

अशववाहीत बहीण  ककवा पालक  
७. या योजनेतील प्रस्ताव शनकाली काढण्यासाठी खालीलप्रमाणे प्रत्येक शजल्हयात सशमती गशठत  
करण्यात येत आहे. :- 

(i) शजल्हाशधकारी  :  अध्यक्ष 
(ii) मुख्य कायणकारी अशधकारी (शजल्हा पशरषद) :  सदस्य 
(iii) पोलीस अशधक्षक/पोलीस उपायुक्त (प्रिासन) : सदस्य 
(iv) शिक्षणाशधकारी (माध्यशमक) : सदस्य 
(v) शिक्षणाशधकारी (प्रार्थशमक/शिक्षण शनशरक्षक) : सदस्य सशचव 

८.  वशरल सशमतीसमोर इयत्ता १ली ते ८वी व९ वी ते १२ वी मध्ये शिकणा-या मुला/मुलींकशरता 
प्रस्ताव सादर करण्याची जबाबदारी अनुक्रमे शिक्षणाशधकारी (प्रार्थशमक) व शिक्षणाशधकारी (माध्यशमक) 
याांची राहील. बृहन्मुांबई िहराकरीता सांबांशधत शिक्षण शनशरक्षक याांनी प्रस्तावाांची छाननी करुन 
सशमतीसमोर सादर करावेत.   
९. योजनेची कायणपध्दती व सांबांशधताांची कतणव्ये व जबाबदाऱ्या- 

i) पात्र शवदयार्थ्यांच्या पालकाांने सानुग्रह अनुदानाचा प्रस्ताव 3 प्रतीत ( शववरणपत्र - अ )  
सांबांशधत मुख्याध्यापकाांमार्ण त इयत्ता 1 ली ते 8 वी व ९वी ते १२ वी पयंतच्या 
मुला/मुलींकशरता अनुक्रमे शिक्षणाशधकारी (प्रार्थशमक) व शिक्षणाशधकारी( माध्यशमक), 
शजल्हा पशरषद याांच्याकडे सादर करावे. मात्र, बृहन्मुांबई िहराकशरता सदर प्रस्ताव 
सांबांशधत शवभागाचे शिक्षण शनशरक्षक (पशश्चम/उत्तर/दशक्षण) याांच्याकडे सांबांधीत पालकाने 
दाखल करावे. सदर अजांची छाननी शिक्षणाशधकारी (प्रार्थशमक/माध्यशमक)/ शिक्षण 
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शनशरक्षक याांनी  करावी आशण शजल्हाशधकारी याांच्या अध्यक्षतेखाली सशमतीपुढे 
बैठकीच्यावेळी सादर करावी.  

ii) सदर सशमतीची बैठक आवश्यकतेप्रमाणे मशहन्यातून तकदा घेण्यात यावी.   
iii) या योजने अांतगणत शजल्हाशधकारी याांच्या अध्यक्षतेखाली सशमतीने सवण बाबींचा शवचार 

करुन शनणणय घ्यावा. सशमतीचा शनणणय अांतीम राहील. सशमतीने प्रस्ताव नाकारल्यास   
सांबांशधत पालकाांना लेखी स्वरुपात कारणासह कळवावे. 

iv)   सशमतीने मांजूर केलेल्या प्रस्तावाांची रक्कम सांबांशधत शिक्षणाशधकारी 
(प्रार्थशमक/माध्यशमक)/ शिक्षण शनशरक्षक याांनी सांबांशधत सांस्रे्थच्या मुख्याध्यापकाांमार्ण त 
तकाच हफ्तत्यात धनादेिाव्दारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये 7 शदवसात जमा करावे.  

v) या योजनेच्या अांमलबजावणीकशरता शिक्षणाशधकारी (प्रार्थशमक/माध्यशमक) /शिक्षण 
शनशरक्षक याांना आहरण व सांशवतरण अशधकारी (DDO) म्हणून घोशषत करण्यात येत  आहे.  

Vi) या योजनेची प्रभावी अांमलबजावणीची सवण जबाबदारी शिक्षण सांचालक (प्रार्थशमक), 
शिक्षण सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे  याांची राहील. शिक्षण सांचालक (प्रार्थशमक) 
याांनी हया योजनेची योग्य ती प्रशसध्दी करावी, वेळोवेळी सवण सांबांशधताांचा आढावा घ्यावा 
व दरमशहन्याला िासनाला सशवस्तर अहवाल सादर करावा 

10. या योजनेखाली येणारा खचण लेखाशिषण 2202- सवणसाधारण शिक्षण 80-सवणसाधारण, 800 इतर 
खचण, पांचवार्गषक योजनाांतगणत योजना (06) (02) राज्यातील शवदयार्थ्यांसाठी अपघात शवमा योजना 
(2202 3109) 31 सहायक अनुदाने, मागणी क्र. ई-2, या लेखाशिषाखाली त्या त्या वषाच्या उपलब्ध 
अनुदानातून भागशवण्यात यावा.  
11. सदर आदेि शनयोजन शवभाग अनौपचाशरक सांदभण क्रमाांक 630/शनशव-1471 शद. 21/02/2013 
तसेच शवत्त शवभाग अनौपचाशरक सांदभण क्रमाांक 160/व्यय-5, शद. 29/03/2013 अन्वये शदलेल्या 
सहमतीनुसार शनगणशमत करण्यात येत आहे.  
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सदर िासन शनणणय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201310011305437821 असा आहे. हा आदेि 
शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांशकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेिानुसार व नावाने.  

 (ना.ऊ.रौराळे) 
 सहसशचव, महाराष्ट्र िासन 

प्रत,  
1. मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सशचव 
2. मा. उपमुख्यमांत्री याांचे प्रधान सशचव 
3. मा. मांत्री (िालेय शिक्षण) याांचे खाजगी सशचव 
4. मा.मांत्री याांचे खाजगी सशचव, (सवण) 
5. मा. राज्यमांत्री (िालेय शिक्षण) याांचे खाजगी सशचव 
6. मा. राज्यमांत्री याांचे खाजगी सशचव (सवण) 
7. सवण शवधानसभा /शवधानपशरषद सदस्य  
8. मा. मुख्यसशचव, याांचे स्वीय सहाय्यक 
9. अपर मुख्य सशचव, िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभाग 
10. सवण प्रधान सशचव / सशचव, मांत्रालय, मुांबई 
11. सवण आयुक्त, महानरगपाशलका 
12. सांचालक, माशहती व जनसांपकण  सांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई 
13.  सवण शजल्हाशधकारी  
14.  सवण मुख्य कायणकारी अशधकारी, शजल्हा पशरषद  
15.  शिक्षण सांचालक (प्रार्थशमक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

http://www.maharashtra.gov.in/
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16.  शिक्षण सांचालक (माध्यशमक व उच्च माध्यशमक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
17.  शिक्षण सांचालक (प्रौढ शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
18. सांचालक, महाराष्ट्र राज्य िैक्षशणक सांिोधन व प्रशिक्षण पशरषद, पुणे. 
19. सांचालक, महाराष्ट्र राज्य पाठयपुस्तक शनर्गमती व अभ्यासक्रम सांिोधन मांडळ  (बालभारती) पुणे. 
20.  अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शिक्षण मांडळ, महाराष्ट्र राज्य, णे  
21. राज्य प्रकल्प सांचालक, महाराष्ट्र प्रार्थशमक शिक्षण पशरषद, चनीरोड, मुांबई 
22. आयुक्त, आशदवासी शवकास, आशदवासी शवकास भवन, आग्रा रोड, नाशिक 
23. आयुक्त, कृशष सांचालनालय, सेंरल इमारत, पुणे 
24. सांचालक, उच्च शिक्षण सांचालनालय, सेंरल इमारत, पुणे  
25. सांचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण सांचालनालय 
26. सवण शवभागीय शिक्षण उपसांचालक 
27. सवण शजल्हा कोषागार अशधकारी 
28. महालेखापाल (लेखा व अनुजे्ञयता), महाराष्ट्र ½, मुांबई / नागपूर 
29. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र मुांबई / नागूपर 
30. सवण शिक्षणाशधकारी (प्रार्थशमक / माध्यशमक /प्रौढ), शजल्हा पशरषद 
31. सवण मुख्याशधकारी, नगरपाशलका / नगरपशरषद 
32. सवण प्रिासन अशधकारी, नगरपशरषद / कटक मांडळे 
33. शिक्षण शनशरक्षक (दशक्षण /पशश्चम /उत्तर) बृहन्मुांबई 
34. िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभागातील सवण कायासने 
35. शनवड नस्ती (प्राशि-1)  
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िासन शनणणय क्रमाांक : पीआरई 2011/प्र.क्र.249/प्राशि-1, 
शदनाांक -  01  ऑक्टोबर, 2013 चे सहपत्र 

शववरणपत्र - अ 
दाव्यासाठी करावयाच्या अजाचा नमुना 

1) अजणदाराचे नाव (शवदयार्थ्यांचे आई/वडील/भाऊ/बहीण/पालक) 
 -----------------------------------, वय -------, गाव--------------------- 

तालुका ------------, शजल्हा ------------, शवदयार्थ्यांिी नाते -------------- 
2) शवदयार्थ्यांची िाळा /सांस्रे्थचे नाव ----------------------------------------- 

गाव ---------------, तालुका --------------, शजल्हा ---------------------- 
3) शवदयार्थ्यांस अपघात लाल्याचा शदनाांक ------------, उपचार घेतलेल्या दवाखान्याचे नाव ------

---------------------------, शदनाांक ------------ ते --------------- शदनाांक ------------
-----. 
 (तकापेक्षा अशधक दावाखान्यात उपचार घेतले असल्यास क्रमवारी नुसार सवण दवाखान्याांची 
नावे व कालावधी व वैदयशकय प्रमाणपते्र ) 

4) दावा करीत असलेले कारण ------------------------- अवयव शनकामी असल्यास अवयवाचे 
नाव ------------------------------------------) 

5) दावा शसध्द करण्यासाठी खालीलपैकी कोणती कागदपते्र जोडली आहेत: 
 

अ.क्र. अपघाताची बाब सानुग्रह अनुदानाची 
रक्कम रुपये 

प्रस्तावासोबत 3 प्रतीत सादर करावयाची 
कागदपते्र 

i) शवदयार्थ्यांचा अपघाती मृत्यू रु. 75,000/- i) प्रर्थम खबरी अहवाल (FIR)  
ii) स्र्थळ पांचनामा  
iii) इन्क्वेस्ट पांचनामा 
iv) शसव्हील सजणन याांनी प्रशत स्वाक्षरीत 
केलेले मयत शवदयार्थ्याच्या बाबतीत  
िवशवच्छेदन अहवाल 
v) मृत्यू दाखला (शसव्हील सजणन याांनी 
प्रशत स्वाक्षरीत केलेले) 
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अ.क्र. अपघाताची बाब सानुग्रह अनुदानाची 
रक्कम रुपये 

प्रस्तावासोबत 3 प्रतीत सादर करावयाची 
कागदपते्र 

ii) अपघातामुळे कायमचे अपांगत्व 
(2 अवयव / दोन डोळे ककवा 1 
अवयव व 1 डोळा शनकामी) 

रु. 50,000/- अपांगत्वाच्या कारणाबाबतचे डॉक्टराांचे 
अांशतम प्रमाणपत्र शसव्हील सजणन याांच्या 
प्रशत स्वाक्षरीसह (कायम अपांगत्वाचे 
प्रमाणपत्र)  

iii) अपघातामुळे कायमचे अपांगत्व 
(1 अवयव ककवा 1 डोळा 
कायम शनकामी) 

रु. 30,000/- अपांगत्वाच्या कारणाबाबतचे डॉक्टराांचे 
अांशतम प्रमाणपत्र शसव्हील सजणन याांच्या 
प्रशत स्वाक्षरीसह (कायम अपांगत्वाचे 
प्रमाणपत्र) 

 
 

अजणदाराची सही 
 

मुख्याध्यापक / सांस्रे्थचे प्राचायण याांचे अशभप्राय व स्वाक्षरी आशण शिक्का :- 


	इयत्ता १ली ते १२वी पर्यंत शिकणा-या मुला/मुलींना अपघातामुळे क्षतीची नुकसान भरपाई  ईत्यादी देण्याबाबत “राजीव गांधी विदयार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना ” सन 2012-13 पासून नियमित स्वरुपात राबविण्याबाबत.
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