शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आरशक्षत 25%
जागाांवरील प्रवेिासाठी प्रथम प्रवेि पातळी
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महाराष्ट्र िासन
िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभाग
िासन शनणणय क्रमाांकः आरटीई-2014/प्र.क्र.174/एस.डी.-1
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक
मांत्रालय, मुांबई
शदनाांक : 30 एशप्रल, 2015

वाचा 1) महाराष्ट्र िासन राजपत्र क्र. पीआरई-2012/प्र.क्र.112/प्राशि-1, शद. 15/3/2013
2) महाराष्ट्र िासन राजपत्र क्र. आरटीई-2014/प्र.क्र.45/एस.डी.-1, शद. 15/5/2014
3) िासन शनणणय क्रमाांक - आरटीई-2014/प्र.क्र.174/एस.डी.1, शद. 21/01/2015
प्रस्तावना बालकाांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अशिकार अशिशनयम, 2009 हा राज्यातील राज्य शिक्षण
मांडळािी सांलग्न िाळाांबरोबर सीबीएसई, आयबी, आयसीएसई व आयजीसीएसई या मांडळाची सांलग्न
असलेल्या िाळाांनाही लागू असल्याने 25% आरक्षणातांगणत प्रवेि दे ताना त्यातील काही िाळाांमध्ये इ. १ ली
ची प्रवेि क्षमता व पूवण प्राथशमक वगाची प्रवेि क्षमता शभन्न असल्याचे आढळू न आले आहे . तसेच शद.
21/01/2015 च्या िासन शनणणयान्वये 2 शठकाणी Entry Point ठे वल्याने त्याचप्रमाणे सांगणकीय प्रवेि
प्रशक्रयेमध्ये बॅकलॉग भरुन काढण्याकरीता पयाय ठे वलेला असल्याने 25% प्रवेि प्रशक्रया राबशवताना
अडचणी येत आहेत. वरील अडचणी शवचारात घेऊन आरशक्षत 25% जागाांसाठी प्रथम प्रवेिस्तर शनकष
सुिारीत करण्याची बाब िासनाच्या शवचाराशिन होती.
िासन शनणणयया शवषयासांदभात शदनाांक 21/01/2015 रोजी घेण्यात आलेला शनणणय रद्द करुन िासन
खालीलप्रमाणे शनणणय घेत आहे .
2.

बालकाांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अशिकार अशिशनयम 2009 ची अांमलबजावणी करीत

असताना आरशक्षत 25% जागाांवरील प्रवेि प्रक्रीयेमध्ये येणाऱ्या अडचणी शवचारात घेता, यामध्ये सुसूत्रता
आणण्यासाठी खालीलप्रमाणे कायणवाही करण्यात यावी.
3.

सन 2015-16 या िैक्षशणक वषामध्ये बऱ्याचिा िाळाांमध्ये पशहला वगण तसेच ज्युशनयर केजी अथवा

नसणरीला 25% आरक्षणातांगणत प्रवेि दे ण्यात आले आहे त. या सवण िाळाांमध्ये यावषी पशहल्या वगाच्या मुलाांना
प्रवेि द्यावेत. नसणरी ककवा ज्युशनयर केजीच्या मुलाांना प्रवेि घेण्याचा हक्क राहणार नाही. तथाशप,
अिाप्रकारे प्रवेि नाकारलेली मुले जेव्हा पशहल्या वगाचा वयाला पाहोचतील (नसणरी नांतर 3 वषे ककवा
ज्युशनयर केजी नांतर 2 वषे) तेव्हा त्याांना त्या िाळे त पशहल्या वगात प्रवेि शदला जाईल.
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4.

मात्र वरीलप्रमाणे प्रवेि शदला जाईल त्यावषी त्या िाळाांनी 25% आरक्षण पाळले आहे असे समजले

जाईल. तसेच पूवण प्राथशमक वगातील प्रवेि क्षमता ही इ. १ ली तील प्रवेि क्षमते इतकीच असल्यास इ.1
ली मध्ये वेगळयाने प्रवेि दे ण्याची आवश्यकता नाही. तथाशप, पूवप्र
ण ाथशमक प्रवेिक्षमतेपेक्षा इ.1 ली मिील
प्रवेिक्षमता जास्त असल्यास 25% आरक्षणातांगणत उवणशरत प्रवेि सांस्थाांना दयावे लागतील.
5.

बालकाांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अशिकार अशिशनयम, 2009 नुसार दरवषी इयत्ता 1 ली

वगामध्ये 25% प्रवेि शदले जातील याची शिक्षण सांस्थाांनी दक्षता घ्यावी.
6.

बालकाांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अशिकार अशिशनयम 2009 नुसार 25% आरक्षणातांगणत

प्रवेि शदलेल्या बालकाांच्या िैक्षशणक िुल्काची प्रशतपूती केंद्र िासनाने शनिाशरत केलेल्या शनयमानुसार
करण्यात येईल.
7.

दरवषी 25% आरक्षणातांगणत प्रवेि प्रशक्रया राबशवताना शदनाांक 15 शडसेंबर पासून प्रवेि प्रशक्रया सुरु

करुन 10 माचण अखेरपयंत प्रवेिाच्या तीन फेऱ्या पूणण कराव्यात. शतसरी फेरी झाल्यानांतर 8 शदवसात 25%
आरक्षणातांगणत एकही प्रवेि शिल्लक राहीला नाही याची सांबशां ित शिक्षणाशिकारी याांनी खात्री करुनच सदर
सांस्थेला 25% प्रवेिातील उवणशरत शिल्लक प्रवेि सवणसािारण शवदयार्थ्यांमिून भरण्यास परवानगी दे ण्यात
यावी.
सदर िासन शनणणय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201504301051293221 असा आहे. हा आदे ि
शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांशकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे िानुसार व नावाने.
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(बी.आर.माळी)
अवर सशचव, महाराष्ट्र िासन
प्रत,
1. मा. राज्यपालाांचे सशचव, राजभवन, मुांबई
2. मा. मुख्यमांत्रयाांचे खाजगी सशचव, मांत्रालय, मुांबई
3. मा. मांत्री, िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभाग, मांत्रालय, मुांबई
4. मा. मुख्य सशचव, महाराष्ट्र िासन, मांत्रालय, मुांबई
5. सवण शविानसभा / शविानपशरषद सदस्य
6. मा. सशचव (िा.शि.), मांत्रालय, मुांबई
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7. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
8. राज्य प्रकल्प सांचालक, महाराष्ट्र प्राथशमक शिक्षण पशरषद,चनी रोड, मुांबई.
9. शिक्षण सांचालक (प्राथशमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
10. शिक्षण सांचालक (माध्यशमक व उच्च माध्यशमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
11. सवण मुख्य कायणकारी अशिकारी, शजल्हा पशरषद
12. सवण शवभागीय शिक्षण उपसांचालक
13. शिक्षणाशिकारी (प्राथशमक), सवण शजल्हे
14. सवण शिक्षणाशिकारी / प्रिासन अशिकारी, सवण महानगरपाशलका / नगरपाशलका
15. शनवड नस्ती (एस.डी-1)
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