
शिक्षण हक्क अशिशियमािुसार दुर्बल व वशंित 
घटकाकशरता 25 टक्के ऑिलाईि प्रविे प्रशिया 
प्रभावीपणे रार्शवणे र्ार्त सुिाशरत कायबपध्दती. 

 

महाराष्ट्र िासि 

िालये शिक्षण व िीडा शवभाग 
िासि शिणबय िमाकं:आरटीई-201७/प्र.ि.३15 /एस.डी-1 

मादाम कामा मागब हुतात्मा राजगुरु िौक 
मंत्रालय, मंुर्ई  400 032 
शदिाकं : 17  मे, 201८ 

संदभब:- 
1) कें द्र िासिािी अशिसूििा शदिाकं 27/8/2009 
2) िालेय शिक्षण व िीडा शवभाग, अशिसूििा िमाकं पीआरई 2010/प्र.ि. 212(र्ी)/पीई-1, 
 शदिाकं 11/10/2011 
3) िालेय शिक्षण व िीडा शवभाग, अशिसूििा िमाकं पीआरई 2012/प्र.ि. 112/पीई-1, 

शदिाकं 15/03/2013 
4) िालेय शिक्षण व िीडा शवभाग, अशिसूििा िमाकं पीआरई 2014/प्र.ि.45/पीई-1, 
 शदिाकं 15/05/2014. 
5)  िालेय शिक्षण व िीडा शवभाग, िासि शिणबय िमांक : आरटीई-2017/प्र.ि.315/एस.डी-1,  
     शदिाकं 16 जािेवारी, 2018 

प्रस्ताविा:- 

र्ालकािंा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणािा अशिकार अशिशियम, 2009 राज्यामध्ये शदिाकं 1 
एशप्रल, 2010 पासूि अंमलात आला आहे. सदर अशिशियमातंगबत िासि अशिसूििा शदिांक 11 
ऑक्टोर्र, 2011 अन्वये तयार केलेले शियम लागू करण्यात आलेले आहेत. र्ालकािंा मोफत व 
सक्तीच्या शिक्षणािा हक्क अशिशियम, 2009 िी राज्यात प्रभावी अंमलर्जावणी होण्याकशरता 
वळेोवळेी िासि शिणबय व अशिसूििा शिगबशमत करण्यात आलेले आहेत. 

2. र्ालकािंा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणािा अशिकार अशिशियम, 2009 मिील कलम 12 (1) 
(सी) िुसार दुर्बल व वशंित घटकातील र्ालकािंा खाजगी शविा अिुदाशित, खाजगी कायम शविा 
अिुदाशित व स्वयं अर्बसहाय्ययत िाळांमध्ये (शविा अिुदाशित अल्पसंखयाकं िाळा, मदरसा, वशेदक 
पाठिाळा आशण िार्ममक शिक्षण देत असलेल्या िाळा वगळूि) शकमाि 25 टक्के प्रविे राखीव 
ठेवण्यािी तरतूद आहे. तसेि अिा प्रवशेित र्ालकाचं्या प्रार्शमक  शिक्षणाच्या खिािी प्रशतपूती 
करण्यािी तरतूद आहे.  शदिाकं 15 मािब, 2013 च्या िासि अशिसूििेन्वये 25 टक्के प्रविेार्द्दलिे 
शियम व यार्ार्तिी कायबपध्दती शवशहत केलेली असूि शदिाकं 15 मे, 2014 च्या अशिसूििेन्वये 
ऑिलाईि प्रविे पध्दतीिे करावयािी कायबपध्दती शवशहत केलेली आहे. उपरोक्त अशिसूििेच्या 
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अिुषंगािे िासि शिणबय शद.16 जािेवारी, २०१8 अन्वये िैक्षशणक वषब २०१8-१9 याकशरता  25 टक्के 
जागांवर Online प्रविे प्रशिया रार्शवण्यात येत आहे. सि 2018-19 कशरता आरटीई अंतगबत 25 टक्के 
अंतगबत 1,26,117 इतक्या जागा उपलब्ि आहेत. याकशरता जवळजवळ 1,88,0000 इतके 
ऑिलाईि अजब प्राप्त असूि, 49,318 शवद्यार्थ्यांिी प्रत्यक्ष िाळेत प्रविे घेतला आहे. सदर प्रविे 
प्रशियेिी प्रर्म फेरी पूणब झाली असूि, काही शठकाणी दुसऱ्या/शतसऱ्या फेरीिी प्रविे प्रशिया सुरु आहे.  

3. जिशहत याशिका ि.102/2016 श्री.राजेश्वर गणेि पािंाळ शवरुध्द महाराष्ट्र िासि व इतर 
प्रकरणी मा.मंुर्ई उच्ि न्यायालय, खंडपीठ मंुर्ई यािंे शद.24/04/2018 रोजीिे शिणबय शविारात 
घेऊि िैक्षशणक वषब २०१८-१९ मिील यापुढील २५ टक्के प्रविे प्रशिया सुिाशरत करण्यािी र्ार् 
िासिाच्या शविाराशिि होती.  यार्ार्तिा िासि शिणबय खालीलप्रमाणे आहे. 

िासि शिणबय:- 

 जिशहत याशिका ि.102/2016 श्री.राजेश्वर गणेि पािंाळ शवरुध्द महाराष्ट्र िासि व इतर 
मध्ये मा.मंुर्ई उच्ि न्यायालय, खंडपीठ मंुर्ई यािंी शद.24/04/2018 रोजी खालीलप्रमाणे शिणबय 
शदलेला आहे. 

“The State would implement the provisions of Section 2(d) of the Right of Children to Free and 

Compulsory Education Act, 2009 in letter and spirit even during the pendency of such amendment. 

Public Interest Litigation stands disposed of accordingly.” 

2. मा.मंुर्ई उच्ि न्यायालय, खंडपीठ, मंुर्ई यािंी शदलेल्या उक्त शिणबयािुषंगािे “वशंित 
गटामध्य”े अिुसूशित जाती, अिुसूशित जमाती व शदवयागं र्ालकावंयशतशरक्त शव.जा.(अ), भटक्या 
जमाती (र्), भटक्या जमाती (क), भटक्या जमाती (ड), इतर मागासवगब (OBC) व शविेष मागास प्रवगब 
(SBC) यािंा समाविे करण्यात यावा. तसेि मा.सवोच्ि न्यायालयािे शरट शपटीिि ि.147/2014, 
िाझ फाऊंडेिि (इंशडया) रस्ट शवरुध्द कें द्र िासि व इतर प्रकरणी शद.05/05/2017 रोजी शदलेल्या 
शिणबयािे अिुषंगािे एि.आय.वही.र्ाशित/एि.आय.वही. प्रभाशवत र्ालकािंाही समाविे करावा.  

3. “दुर्बल गटामध्ये” ज्या र्ालकाचं्या पालकािंे/ज्या र्ालकािंे पालि पोषण करणाऱ्या वयक्तीिे 
उत्पन्न रुपये 1 लाखाच्या आत आहे अिा र्ालकािंा समाविे करावा.  

4. उपरोक्त प्रमाणे सुिाशरत झालेल्या “वशंित गट” व “दुर्बल गटाच्या” वयाखयेर्ार्त प्रिार व 
प्रशसध्दी द्यावी. तसेि आतापयंत वाटप झालेल्या प्रविेाच्या जागा सोडूि इतर शरक्त जागासंाठी वरील 
सुिाशरत वयाखयेप्रमाणे अजब मागशवण्यात यावते. याकशरता एि.आय.सी., पुणे यािंी आवश्यक ते र्दल 
ऑिलाईि प्रणालीमध्ये तात्काळ करावते. 

5. मा.मंुर्ई उच्ि न्यायालय, खंडपीठ मंुर्ई यािंी उपरोक्तप्रमाणे शदलेल्या शिणबयािी 
अंमलर्जावणी होण्याकशरता सदर प्रविे प्रशिया 7 कायालयीि कामकाजािे शदवसाकरीता र्ारं्वावी 
व या कालाविीत वरील सुिाशरत वयाखयेप्रमाणे िवीि अजब मागशवण्यात यावते.  
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6. सदर योजिेिा लाभ जास्तीत जास्त र्ालकािंा होण्याकशरता सवब शिक्षणाशिकारी (प्रार्शमक) 
यािंी त्याचं्या अशिकार क्षते्रात प्रिार व प्रशसध्दी करावी.  

7. यापूवी ज्या र्ालकािंा/पालकािंा सदर योजिेिा फॉमब भरता आलेला िाही, त्यािंाही सदर 
ऑिलाईि प्रणालीमध्ये फॉमब भरता येईल. 

8. मा.न्यायालयािे शिणबयािुसार “वशंित गटामध्ये” शव.जा.(अ), भटक्या जमाती (र्), भटक्या 
जमाती (क), भटक्या जमाती (ड), इतर मागासवगब (OBC), शविेष मागास प्रवगब (SBC) तसेि 
एि.आय.वही.र्ाशित/एि.आय.वही.प्रभाशवत या गटातील र्ालकािंा िवयािे समाविे झाला असल्यािे 
सदर र्ालकाचं्या पाल्यािंा उत्पन्नाच्या दाखल्यािी आवश्यकता असणार िाही. तर्ाशप, जात 
प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. एि.आय.वही.र्ाशित / एि.आय.वही. प्रभाशवत र्ालकासंाठी 
शजल्हा िल्य शिशकत्सक ककवा समकक्ष अशिकाऱ्यािंे प्रमाणपत्र आवश्यक राहील. 

9. सि 2018-19 मध्य ेप्रविे घेतािा पालकािंे सि 2016-17 अर्वा सि 2017-18 या वषातील 
उत्पन्नािा दाखला प्रविेाकशरता ग्राहय समजण्यात यावा.   

10. सि 2018-19 च्या ऑिलाईि प्रविेाकशरता इतर र्ार्ी िासि शिणबय शद.16/01/2018 
प्रमाणे लागू राहतील.  

11. वरीलप्रमाणे प्रिार/प्रशसध्दी देवूि सि 2018-19 िी यापुढील प्रविे प्रशिया पार पाडावी.   

12. सदर िासि शिणबय महाराष्ट्र िासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळावर 
उपलब्ि करण्यात आला असूि त्यािा सकेंताक  201805171551277921 असा आहे. हा आदेि 
शडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षाशंकत करुि काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्रािे राज्यपाल याचं्या आदेिािुसार व िावािे,  

 

         (संतोष गायकवाड) 
              अवर सशिव,महाराष्ट्र  िासि 
प्रशत, 

1) मा.राज्यपालािंे सशिव,राजभवि,मंुर्ई 
2) मा.अध्यक्ष, शविािसभा, शविािभवि,मंुर्ई यािंे खाजगी सशिव 
3) मा.सभापती, शविािपशरषद, शविािभवि,मंुर्ई यािंे खाजगी सशिव 
4) मा.मुखयमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यािंे अपर मुखय सशिव 
5) मा.शवरोिी पक्षिेता, शविािसभा/शविािपशरषद,शविािभवि,मंुर्ई यािंे खाजगी सशिव  
6) सवब मंत्री / राज्यमंत्री यािंे खाजगी सशिव 
7) सवब मा. शविािसभा सदस्य / शविािपशरषद सदस्य, शविािभवि,मंुर्ई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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8) मा.मुखय सशिव,महाराष्ट्र राज्य,मंुर्ई  
9) मा.प्रिाि सशिव, िालेय शिक्षण शवभाग 
10) मा.आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
11) राज्य प्रकल्प सिंालक, महाराष्ट्र प्रार्शमक शिक्षण पशरषद, मंुर्ई 
12) मुखय कायबकारी अशिकारी, शजल्हा पशरषदा, सवब 
13) शिक्षण संिालक (प्रार्शमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 1. 
14)  शिक्षण संिालक (माध्यशमक व उच्ि माध्यशमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 1. 
15)  संिालक, महाराष्ट्र राज्य िैक्षशणक संिोिि व प्रशिक्षण पशरषद, पुणे 
16)  संिालक, अल्पसंखयाकं व प्रौढ शिक्षण संिालिालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
17)  संिालक, र्ालभारती,महाराष्ट्र राज्य पाठयपुस्तक शिर्ममती व अभ्यासिम संिोिि 

मंडळ, पुणे. 
18)  अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पशरषद, पुणे 
19)  अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यशमक व उच्ि माध्यशमक शिक्षण मंडळ, पुणे. 
20)  शवभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यशमक व उच्ि माध्यशमक शिक्षण मंडळ सवब 
21)  शवभागीय  शिक्षण उपसंिालक, सवब 
22) एि.आय.सी., पुणे 
23)  शिक्षणाशिकारी (प्रार्शमक/माध्यशमक/शिरंतर शिक्षण)/प्रिासि अशिकारी, 

महािगरपाशलका/िगरपाशलका/कटक मंडळे सवब 
24)  गटशिक्षणाशिकारी, पंिायत सशमती, सवब 
25)  िालेय शिक्षण व िीडा शवभाग, मंत्रालय, मंुर्ई (सवब कायासिे) 
26)  शिवडिस्ती (कायासि- एसडी-1)  
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