
शिक्षण हक्क ऄशधशनयमानुसार 
दुबबल व वशंित घटकातील 25 
टक्के ऑनलाइन प्रविे प्रशिया 
प्रभावीपणे राबशवणेबाबत.. 

महाराष्ट्र िासन 
िालये शिक्षण व िीडा शवभाग 

िासन िुध्दीपत्रक िमाकंः संकीणब -9814/प्र.ि.160/एस.डी.1 
मादाम कामा मागब हुतात्मा राजगुरु िौक 

मंत्रालय, मंुबइ- 400 032 
शदनांक:  1  फेब्रवुारी, 2017 

वािा -  
1) कें द्र िासनािी ऄशधसूिना शदनांक 27/8/2009 
2) िालेय शिक्षण व िीडा शवभाग, ऄशधसूिना िमांक पीअरइ 2010/प्र.ि. 212(बी)/पीइ-1, 

शदनांक 11/10/2011 
3) िालेय शिक्षण व िीडा शवभाग, ऄशधसूिना िमाकं पीअरइ 2012/प्र.ि. 112/पीइ-1,  

शदनांक 15/03/2013 
4) िालेय शिक्षण व िीडा शवभाग, ऄशधसूिना िमाकं पीअरइ 2014/प्र.ि.45/पीइ-1,  

शदनांक 15/05/2014. 
5) िालेय शिक्षण व िीडा शवभाग, िासन िमाकं संकीणब-9814/प्र.ि.160/एस.डी.1,  

शदनांक 10/01/2017 
 

िासन िुध्दीपत्रक -  
 

ईपरोक्त संदभाशधन शद.10/01/2017 च्या िासन शनणबयान्वये शिक्षण हक्क 
ऄशधशनयमानुसार दुबबल व वशंित घटकातील 25% राखीव जागाकंशरता ऑनलाइन प्रविे प्रशिया 
प्रभावीपणे राबशवण्यासाठी सुिना शनगबशमत करण्यात अल्या अहेत. सदर िासन शनणबयातील 
पशरच्छेद िमाकं 21 (ब) “िाळानंी प्रविेस्तरािा वयोगट 23/01/2015 च्या िासन शनणबयानुसार 
भरावा. सन 2017-18 या वर्षी आयत्ता 1 ली मध्ये प्रविे घेणाऱ्या बालकािे शद. 30/09/2016 
रोजी शकमान वय 5.4 वर्षब आतके ऄसेल. त्यामुळे सॉफ्टवऄेर मध्ये 5.4 वरे्ष वयाच्या अशधिी 
बालके आयत्ता 1 ली मध्ये नोंदशवली जाणार नाहीत यािी दक्षता घ्यावी”, ऄसा अहे. त्याऐवजी 
पशरच्छेद िमाकं 21 (ब) “िाळानंी प्रविेस्तरािा वयोगट 23/01/2015 च्या िासन शनणबयानुसार 
भरावा. सन 2017-18 या वर्षी आयत्ता 1 ली मध्ये प्रविे घेणाऱ्या बालकािे शद. 30/09/2017 
रोजी शकमान वय 5.4 वर्षब आतके ऄसेल. त्यामुळे सॉफ्टवऄेर मध्ये 5.4 वरे्ष वयाच्या अशधिी 
बालके आयत्ता 1 ली मध्ये नोंदशवली जाणार नाहीत यािी दक्षता घ्यावी”, ऄसा वािण्यात यावा.  
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पषृ्ठ 2 पैकी 2  
 

सदर िुध्दीपत्रक महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
ईपलब्ध करण्यात अले ऄसून त्यािा संकेताक 201702011532206721 ऄसा अहे. हा अदेि 
शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाशंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्ट्रािे राज्यपाल याचं्या अदेिानुसार व नावाने.  

 (बी.अर.माळी) 
 ऄवर सशिव, महाराष्ट्र िासन 

प्रशत,  
1) प्रधान सशिव, िालेय शिक्षण शवभाग 
2) अयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
3) राज्य प्रकल्प संिालक, महाराष्ट्र प्राथशमक शिक्षण पशरर्षद, मंुबइ 
4) मा. मंत्री यािंे शविेर्ष कायब ऄशधकारी 
5) शिक्षण संिालक (प्राथशमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 1. 
6) शिक्षण संिालक (माध्यशमक व ईच्ि माध्यशमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 1. 
7) संिालक, महाराष्ट्र राज्य िैक्षशणक संिोधन व प्रशिक्षण पशरर्षद, पुणे 
8) संिालक, ऄल्पसंखयाकं व प्रौढ शिक्षण संिालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
9) संिालक, बालभारती, महाराष्ट्र राज्य पाठयपुस्तक शनर्ममती व ऄभ्यासिम 

संिोधन मंडळ, पुणे. 
10) ऄध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पशरर्षद, पुणे 
11) ऄध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यशमक व ईच्ि माध्यशमक शिक्षण मंडळ, पुणे. 
12) शवभागीय ऄध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यशमक व ईच्ि माध्यशमक शिक्षण 

मंडळ सवब 
13) शवभागीय  शिक्षण ईपसंिालक, सवब 
14) मुखय कायबकारी ऄशधकारी, शजल्हा पशरर्षदा, सवब 
15) शिक्षणाशधकारी (प्राथशमक/माध्यशमक/शनरंतर शिक्षण)/प्रिासन ऄशधकारी,  

महानगरपाशलका/नगरपाशलका/कटक मंडळे सवब 
16) गटशिक्षणाशधकारी, पंिायत सशमती, सवब 
17) िालेय शिक्षण व िीडा शवभाग, मंत्रालय, मंुबइ (सवब कायासने)   

 

 

http://www.maharashtra.gov.in/
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