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प्रस्ताविा:- 

र्ालकािंा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणािा अशिकार अशिशियम, 2009 राज्यामध्ये शदिाकं 1 
एशप्रल, 2010 पासूि अंमलात आला आहे. सदर अशिशियमातंगबत िासि अशिसूििा शदिाकं 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 व खाजगी कायम शविा 
अिुदाशित िाळामंध्ये (Private unaided non-minority schools, Private Permanent unaided non-minority 

Schools) शकमाि 25 टक्के प्रविे राखीव ठेवण्यािी तरतूद आहे. तसेि अिा प्रवशेित र्ालकाचं्या 
प्राथशमक  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 अिुषंगािे िासि शिणबय शद.१० जािेवारी, २०१७ अन्वये िैक्षशणक वषब 
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२०१७-१८ याकशरता  25 टक्के जागावंर Online प्रविे प्रशिया रार्शवण्यात आली होती. सदर प्रविे 
प्रशिये संदभात प्राप्त झालेल्या सूििा शविारात घेऊि व या संदभातील र्ैठकीतील शिणबयािुसार 
िैक्षशणक वषब २०१८-१९ पासूि २५ टक्के प्रविे प्रशिया सुिाशरत करण्यािे प्रस्ताशवत आहे.   यार्ार्तिा 
िासि शिणबय खालीलप्रमाणे आहे. 
 

िासि शिणबय:- 

शिक्षण हक्क अशिशियमातंगबत 25 टक्के प्रविे प्रशिया संपूणब राज्यात ऑिलाईि पध्दतीिे 
खालील प्रमाणे रार्शवण्यात यावी. 

अ)  प्रविे प्रशिया प्रशसध्द करण्यार्ार्त - 

1. सवब शिक्षणाशिकारी (प्राथशमक) यािंी त्याचं्या अशिकार क्षते्रात येणाऱ्या 25 टक्के 
प्रविेाकशरता पात्र असणाऱ्या िाळािंी यादी प्रथमत: शिशित करावी. तसेि या िाळािंी यादी व संपूणब 
ऑिलाईि प्रविे प्रशियेिा कालाविीशिहाय तपिील स्थाशिक वृत्तपत्रामध्ये र्ातमीद्वारे जाहीर 
करावा. 

2. 25 टक्के ऑिलाईि प्रविे प्रशियेस पात्र असणाऱ्या सवब िाळािंी या प्रविे प्रशियेत 
सहभागी होणे अशिवायब राहील.  25 टक्के ऑिलाईि प्रविे प्रशियेस पात्र असणाऱ्या सवब िाळािंी 25 
टक्के प्रविेार्ार्तच्या माशहतीिा फलक िाळेच्या दिबिी भागात िागशरकािंा सहज शदसेल अिा 
पध्दतीिे लावावा.  या माशहतीच्या फलकावर (25% प्रविेाकरीता असणारी वरे्साईट) ऑिलाईि 
प्रविे प्रशियेिा कालाविी, प्रविेाकशरता आवश्यक कागदपत्रे व शिक्षणाशिकारी (प्राथशमक) यािंी 
शदलेल्या सूििापं्रमाणे आवश्यक माशहतीिा समाविे असावा. 

3. शिक्षणाशिकारी (प्राथशमक) यािंी त्याचं्या क्षते्राखत्याशरत येणाऱ्या ग्रामपंिायती, 
पंिायत सशमत्या, शजल्हापशरषदा, महािगर पाशलका याचं्यािी संर्ंशित अशिकाऱ्यािंा प्रविे प्रशियेिी 
संपुणब माशहती िागशरकापंयंत पोहोिशवण्यार्ार्त सूििा द्याव्यात व ग्रामपंिायत, पंिायत सशमती, 
शजल्हापशरषद, महािगर पाशलका याचं्या अशिकृत िोटीस र्ोडावर प्रविे प्रशियेिी संपुणब माशहती 
प्रशसध्द होईल यािी दक्षता घ्यावी. तसेि महत्वाच्या शठकाणी 25 टक्के प्रविेार्ार्तिी माशहती देणारे 
शभत्तीपत्रके / र्ॅिर लावण्यात यावते. त्यामध्ये प्रविेासाठी आवश्यक लागणारी कागदपत्रे, प्रविेािे 
वळेापत्रक, मदत कें द्रािंी िाव ेतसेि िाळाशिहाय इयत्ता 1 ली ककवा पूवब प्राथशमक वगातील प्रविे 
क्षमतेच्या 25 टक्के प्रविेातंगबत उपलब्ि होणाऱ्या जागासंदभात सशवस्तर माशहती असावी. तसेि 
िालेय शिक्षण शवभागाच्या पोटबलवर माशहती अपलोड करावी. तसेि video clip तयार करुि 
पोटबलवर/यु-टयुर्वर टाकावी. 
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4. शिक्षणाशिकारी (प्राथशमक) यािंी या संदभात वळेोवळेी पत्रकार पशरषदा घेवूि 
आवश्यक माशहती सवांिा द्यावी व यार्द्दलिी संर्ंशित घटकामंध्ये जागृती करावी. 

आ)  प्रविे प्रशियेकशरता शियोशजत कालाविी,  िाळा िोंदणी व  प्रशिक्षण  : 

1. सि 201८-1९ पासूि दरवषी प्रविे प्रशिया ही जािेवारी पासूि सुरु करुि एशप्रल 
अखेरपयंत पार पाडण्यात यावी. प्रविे प्रशियेिे वळेापत्रक पशरशिष्ट्ट “अ” प्रमाणे राहील.  सदर 
वळेापत्रकामध्ये शिक्षण संिालक (प्राथशमक) हे प्रविे प्रशियेिा आढावा घेऊि आवश्यकते प्रमाणे र्दल 
करु िकतील. 

2. िाळा िोंदणी करण्यासाठी शकमाि 10 शदवसािंा कालाविी देण्यात यावा. 25 टक्के 
प्रविे प्रशिया लागू असलेल्या सवब पात्र िाळािंी याकशरता िोंदणी करणे र्ंििकारक आहे. या िाळािंी 
अशिशियमातील 12(l)(c) िुसार तसेि शदिाकं 21 जािेवारी, 2015 रोजीच्या िासि शिणबयािुसार 
संर्ंशित िाळेिे 25 टक्के प्रविेाकशरता प्रविे स्तर (Entry Level) िोंदवावते. प्रविेस्तर (Entry Level) 
िाळेिे ठरवावा. तथाशप, पवूब प्राथशमक वगातील 25 टक्के प्रविेाकशरता आर्थथक परतावा िासिाकडूि 
अिुज्ञये असणार िाही.  

3. िाळा िोंदणीर्ार्त िाळा प्रमुख व संर्ंशित अशिकारी यािंे प्रशिक्षण, मदत कें द्रामंाफब त 
घेण्यात याव.े शिक्षण संिालक (प्राथशमक) यािंी राज्यातील शजल्हाशिहाय मदत कें द्रािंी यादी संर्ंशित 
शिक्षणाशिकारी (प्राथ.) यांच्या स्तरावरुि जाहीर करावी.  प्रविे प्रशियेदरम्याि शिक्षणाशिकारी 
(प्राथशमक) यािंी अशििस्त क्षते्रात पुरेिा मदत / सहाय्य कें द्रािंी स्थापिा करावी. 

4. पालकािंा ऑिलाईि अजब करतािा येणाऱ्या समस्या तसेि िाळािंा ऑिलाईि 
िोंदणी करतािा येणाऱ्या समस्या शविारात घेवूि त्यावर आिाशरत प्रशिक्षणािे शियोजि कराव.े या 
कशरता छोटे व्हीशडओज ककवा पोटबलवर मराठीमध्ये सूििा उपलब्ि करुि द्याव्यात. 

5. ऑिलाईि प्रशियेत िाळेिे केलेल्या िोंदणीिी पडताळणी संर्ंशित शिक्षणाशिकारी 
(प्राथशमक) यािंी करावी. ज्या िाळा 25 टक्के प्रविेाकशरता पात्र आहेत परंतु िोंदणी करत िाहीत 
ककवा Entry Level स्तरावरील एकूण प्रविे क्षमतेच्या 25 टक्के जागा उपलब्ि करुि देत िाहीत, 
अिा िाळािंा शिक्षणाशिकारी (प्राथ.) यांिी तात्काळ शियमाप्रमाणे कायदेिीर कारवाई 
करण्यार्ार्त/िाळेिी मान्यता काढण्यार्ार्त िोटीसा द्याव्यात.  ऑिलाईि प्रविे प्रशियेत 
लॉटरीव्दारे प्रविे शमळालेल्या शवद्यार्थ्याला िाळा प्रिासिािे प्रविे िाकारल्या प्रकरणी 
शिक्षणाशिकारी (प्राथशमक) यािंी तपासणी करावी व िाळा प्रिासि हेतू पुरस्पर प्रविे िाकारल्यािे 
आढळल्यास शियमाप्रमाणे िाळा मान्यता काढण्यािी कायबवाही करावी. 
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6. ऑिलाईि प्रविे अजब भरण्यािी प्रशिया प्रशतवषी जािेवारीमध्ये सुरु करुि सवब फेऱ्या 
एशप्रल अखेर पूणब कराव्यात. मुलाचं्या ऑिलाईि प्रविेार्ार्तिे संदेि (शिवड झालेल्या/शिवड ि 
झालेल्या मुलारं्ार्त) शवशहत वळेेत पालकािंा शदले जातील यार्ार्त योग्य ती खर्रदारी घ्यावी. 
जेणेकरुि शवद्यार्थ्यांिे िैक्षशणक िुकसाि होणार िाही. 

इ)  25 टक्के  प्रविेा  कशरता आवश्यक कागदपत्रे  व इतर र्ार्ी  : 

1. शदिाकं 15 मािब 2013 च्या अशिसूििेत िमूद केल्याप्रमाणे प्रविेासाठी आवश्यक 
असणारी कागदपत्रे पुढीलप्रमाणे राहतील. 

i) जन्मािे प्रमाणपत्र व वास्तव्यािा पुरावा (अशिवायब). (भाडे तत्वावर राहणाऱ्या 
पालकाचं्या र्ार्तीत दुय्यम शिर्ंिक कायालयािा िोंदणीकृत 
भाडेकरारिाम्यािी प्रत आवश्यक) (सवब घटकांिा अशिवायब) 

ii) सामाशजक वशंित घटक (पालकािंा / र्ालकािंा जातीिा दाखला व 
अपंगत्वािे प्रमाणपत्र अशिवायब) (परराज्यातील जातीिे प्रमाणपत्र ग्राहय 
िरण्यात येणार िाहीत.) 

iii) आर्थथक दुर्बल घटकातील शवद्यार्थ्यांच्या पालकािंा उत्पन्नािा दाखला 
(उत्पन्नािा दाखला रु. 1 लाखापेक्षा कमी उत्पन्न) 

RTE 25 % Online प्रविे प्रशिये अंतगबत घटस्फोशटत मशहला/शविवा मशहला यािंी र्ालके, 
अिाथ र्ालके व शदव्यागं र्ालके याचं्या र्ार्त पुढील कागदपत्रे आवश्यक राहतील. 

1) घटस्फोशटत मशहला - 1. न्यायालयािा शिणबय 2. घटस्फोशटत मशहलेिा/र्ालकाच्या 
आईिा रशहवािी पुरावा  3. र्ालक वशंित गटातील असल्यास र्ालकािे ककवा त्याच्या 
वशडलािंे जातीिे प्रमाणपत्र व र्ालक आर्थथक दुर्बल घटकातील असल्यास तर 
र्ालकाच् या आईिा उत्पन्नािा दाखला. 

2) न्यायप्रशवष्ट्ट असलले्या घटस्फोटा प्रकरणातील मशहला - 1. प्रकरण न्यायप्रशवष्ट्ट 
असल्यािा पुरावा. 2. घटस्फोट प्रकरण न्यायप्रशवष्ट्ट असलेल्या 
मशहलेिा/र्ालकाच्या आईिा रशहवािी पुरावा 3. र्ालक वशंित गटातील असल्यास 
र्ालकािे ककवा त्याच्या वशडलािंे जातीिे प्रमाणपत्र व र्ालक आर्थथक दुर्बल 
घटकातील असल्यास तर र्ालकाच् या आईिा उत्पन्नािा दाखला. 

3) शविवा मशहला - 1. पतीिे मृत्यू प्रमाणपत्र. 2. शविवा मशहलेिा/ र्ालकाच्या आईिा 
रशहवािी पुरावा 3. र्ालक वशंित गटातील असल्यास र्ालकािे ककवा त्याच्या 
वशडलािंे जातीिे प्रमाणपत्र व र्ालक आर्थथक दुर्बल घटकातील असल्यास तर 
र्ालकाच् या आईिा उत्पन्नािा दाखला. 
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4) अिाथ र्ालक - अिाथ र्ालकाचं्यार्ार्त अिाथालयािी कागदपत्रे ग्राह्य िरण्यात 
यावीत. जर र्ालक अिाथलयात राहत िसेल तर जे पालक साभंाळ करतात त्यािंे 
हमीपत्र आवश्यक राशहल. 

5) शदव्यागं र्ालके - शदव्यागं शवद्यार्थ्यांसाठी अपंगत्वािे प्रमाणपत्र ४० टक्के ककवा त्यापेक्षा 
जास्त प्रमाणािे असाव.े 

2. ऑिलाईि माशहती भरतािा झालेल्या िकूा (जसे र्ालकािे िावातील/ आडिावातील 
शकरकोळ िकुा) गृशहत िरुि िाळािंा प्रविे िाकारता येणार िाही. पालकािंी कोणतेही कागदपत्र 
अपलोड करु िये. मात्र उत्पन्नािा दाखल्या वरील र्ारकोड खाली िमूद िमाकं ऑिलाईि अजामध्ये 
िमूद करणे आवश्यक आहे.  प्रविेा कशरता सादर केलेली कागदपत्रे यािंी तपासणी िाळािंी करावी  
व त्यािी िोंद िाळेच्या अशभलेखात घ्यावी व तद्िंतर संर्ंशित शिक्षणाशिकारी (प्राथशमक) यािंा अवगत 
कराव.े 

3. उत्पन्नािा दाखला प्रविे प्रशिया सुरु होणाऱ्या एक वषापूवीच्या आर्थथक वषातील 
असावा, उदा. सि 2018-19 मध्ये प्रविे घेतािा पालकािंे सि 2016-17 या वषातील उत्पन्नािा 
दाखला प्रविेाकशरता ग्राहय समजण्यात यावा. उत्पन्नािे दाखले हे संर्ंशित प्राशिकरण (तहशसलदार 
कायालय) यािंी प्रमाशणत केलेले असावते. हे दाखल ेतपासण्यािे अशिकार िाळािंा असणार िाहीत. 
आर्थथक दुर्बल घटकातील प्रवशेित शवद्यार्थ्यांच्या उत्पन्नाच्या दाखल्यािी पडताळणी महाऑिलाईि 
च्या Portal व्दारे ऑिलाईि पध्दतीिे करण्यात येईल.  पालकािंी र्िावट/र्ोगस उत्पन्नाच्या 
दाखल्यािंा वापर 25 टक्के प्रविेा कशरता करू िय.े   र्िावट/र्ोगस उत्पन्नाच्या दाखल्यािंा वापर 
केल्यािे शिदिबिास आल्यास, झालेले प्रविे रद्द करण्यात येतील व संर्ंशित पालकावंर कायदेिीर 
कारवाई करण्यात येईल. 

4. पालकािंी ऑिलाईि अजब करतािंा अिकु व खरी माशहती भरावी. (उदा. घरिा पत्ता, 
जन्म शदिाकं, उत्पन्नािा दाखला, जात प्रमाणपत्र इ.) 

5. Allotment झालेल्या शवद्यार्थ्यांिा िाळािंी शवशहत मुदतीत प्रविे देणे र्ंििकारक आहे. 
शवशहत मुदतीिंतर िाळेच्या/पालकाचं्या कोणत्याही तिारींिी दखल घेण्यात येणार िाही. 

6. एखाद्या शिक्षण संस्थेच्या एकाि आवारात अथवा RTE शियमािुसार पशरसरात 
असल्यास इयत्ता 1 ली ते 4 थी पयबन्त मान्यता असलेली एक िाळा असेल व तेथेि इयत्ता 5 वी ते 10 
वी पयबन्त मान्यता असलेली दुसरी िाळा असल्यास Elementary Cycle िुसार इयत्ता 1 ली ला 25 टक्के 
प्रविे प्रशिये अंतगबत शदलेले प्रविे पुढे त्याि संस्थेच्या त्याि पशरसरातील (एकाि आवारातील) इयत्ता 
5 ते 10 वी पयबन्त असलेल्या िाळेत इयत्ता 5 वी ते 8 वी कशरता शियशमत राहतील.  त्याकशरता त्या 
िाळेत इयत्ता 5 वी कशरता वगेळयािे प्रविे प्रशिया रार्शवण्यािी आवश्यकता िाही.  मात्र इयत्ता 5 वी 
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तील उवबशरत सवबसािारण प्रविे प्रशिया करतािा 25 टक्केच्या प्रमाणात जागा शरक्त ठेवणे िाळेस 
र्ंििकारक राहील. 

7. 25 टक्के प्रविे प्रशियिेी यिस्वी अंमलर्जावणी होण्याकशरता (प्रविे स्तर 
Elementary Cycle ते  इयत्ता 8 वी पयबन्त) पात्र असलेल्या िाळािंी प्रत्येक वगामध्ये 25 टक्के प्रविे हे 
या प्रशियेतील लाभाथी शवद्यार्थ्यांसाठीि राहतील यािी दक्षता िाळा प्रिासिािे घेणे आवश्यक 
राहील. या प्रविे प्रशियेतूि येणाऱ्या शवद्यार्थ्यांिी गळती होणार िाही तसेि ही मुले शिक्षणापासूि 
वशंित होणार िाहीत यािे सामाशजक दाशयत्व िाळा प्रिासिािे राहील. 25 टक्के प्रवशेित होणाऱ्या 
शवद्यार्थ्यांिा कोणत्याही प्रकारे वगेळी/सापत्ि वागणकू शदली जाणार िाही अथवा त्याचं्या र्द्दल 
भदेभाव केला जाणार िाही यािी दक्षता िाळा प्रिासिािे घेणे अशिवायब आहे. 

8.  ऑिलाईि प्रविे प्रशियेत प्रवशेित शवद्याथी संख्या शविारात घेवूि त्या िाळेस 
िासिािे शिशित केलेल्या दरािुसार करावयाच्या रक्कमेच्या प्रशतपूतीिी गणिादेखील शसस्स्टम मध्ये 
करण्यात याव.े जेणे करुि िाळािंा प्रशतपूतीसाठी पुन्हा वगेळयािे तपिीलवार प्रस्ताव शिक्षणाशिकारी 
कायालयास सादर करण्यािी आवश्यकता असू िये. िासिािे िासि शिणबयािुसार शििाशरत केलेल्या 
दरािुसार अथवा िाळेिे शिशित केलेले दर यापकैी ज ेकमी असेल त्या दरािे िाळािंा िैक्षशणक िुल्क 
प्रशतपूती अिुज्ञये राहील. फीिी प्रशतपूती िाळािंा केल्यािंतर पालकािंा SMS द्वारे कळशवण्यात याव.े 

9. सि 2017-18 या िैक्षशणक वषापयंत 1ली ते ८ वी पयंत 25% प्रविेातंगबत भरलेल्या 
प्रवशेित जागािंी माशहती िाळािंी Portal वर भरावी व ती प्रत्येक वषी Update करावी. मा.उच्ि 
न्यायालयाच्या शिणबयािुसार वशंित व दुर्बल घटकातील र्ालके उपलब्ि ि झाल्यास त्याप्रमाणात २५ 
टक्के प्रविेातील जागा शरक्त ठेवणे र्ंििकारक आहे. तसेि, या जागा सवबसािारण गटातील 
शवद्यार्थ्यांसाठी प्रत्यावतीत / वगब करता येणार िाहीत. 

ई)  ऑिलाईि 25 टक्के प्रविेप्रशिया रार्शवतािा सि २०१८-१९ पासूि संगणकीय प्रणाली 
व्यवस्था शविारात घेता पालकासंाठी पुढील प्रमाणे सिूिा देण्यात येत आहेत. 

I. पालकािंी आरटीई २५ टक्के अंतगबत ऑिलाईि प्रविे अजब भरत असतािा 
जास्तीत-जास्त कोणत्याही १० िाळा शिवडाव्यात. 

II. सि २०१८-19 या वषी इ. १ ली मध्ये प्रविे घेणाऱ्या र्ालाकिे शद. ३० सप्टेंर्र, 
२०१८ रोजी शकमाि वय 5.8 वषब इतके असेल त्यामुळे सॉफ्टवअेर मध्ये 5.8 
वषब वयाच्या आिीिी र्ालके इ. 1 ली मध्य ेिोंदशवली जाणार िाही यािी दक्षता 
घ्यावी. 
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III. पालकािंी ऑिलाईि अजब करतािंा अिकु व खरी माशहती भरावी. (उदा. 
घरिा पत्ता, जन्म शदिाकं, उत्पन्नािा दाखला, जातप्रमाणपत्र इ.) 

IV. Allotment झालेल्या शवद्यार्थ्यांिी शवशहत मुदतीत प्रविे घेणे र्ंििकारक आहे. 
शवशहत मुदतीिंतर िाळेच्या/पालकाचं्या कोणत्याही तिारींिी दखल घेण्यात 
येणार िाही. 

V. पालकािंी कोणतेही कागदपत्र अपलोड करु िये. मात्र उत्पन्नािा दाखल्या 
वरील र्ारकोड खाली िमूद िमाकं ऑिलाईि अजामध्ये िमूद करणे 
आवश्यक आहे. तसेि त्यािे validation - ऑिलाइि व्यवस्थेव्दारे होईल. 

VI. िाळेमध्ये प्रविे घेत असतांिा सवब आवश्यक कागदपत्राच्या मुळ प्रती व त्याच्या 
2 साक्षाशंकत प्रती सोर्त ठेवाव्यात. 

VII. पालकािंी र्िावट/र्ोगस कागदपत्रािंा/दाखल्यािंा वापर 25 टक्के प्रविेा 
कशरता करू िये.   र्िावट/र्ोगस कागदपत्रािंा/दाखल्यािंा वापर केल्याि े
शिदिबिास आल्यास, झालेले प्रविे रद्द करण्यात येतील व संर्ंशित पालकावंर 
कायदेिीर कारवाई करण्यात येईल 

उ) ऑिलाईि प्रविे प्रशियेर्ार्त एिआयसी कशरता सूििा : 

1. प्रविे प्रशियेकशरता Mobile App शवकशसत कराव.े 

2. सि २०१८-१९ या वषी इ. १ ली मध्ये प्रविे घेणाऱ्या र्ालकािंे शकमाि वय ५.8 वषब 
इतके असेल त्यामुळे Software मध्ये शद. ३० सप्टेंर्र, २०१८ रोजी  ५.8 वषब वयाच्या 
आिीिी र्ालके इयत्ता १ ली मध्ये िोंदशवली जाणार िाहीत यािी दक्षता घ्यावी. तसेि 
याप्रमाणे पालकािंा अजब करतािा Popup message System वर दाखशवण्यािी व्यवस्था 
करावी. 

3. पालकािंा त्यािंे रशहवासािे स्थाि गुगल मॅप मध्ये दिबशवतािा GPS मध्ये र्लुि Land 

mark च्या १ ते ३ शकमी. च्या मयादेति दाखशवण्यािी मुभा देण्यािी व्यवस्था करावी 

4. उत्पिािा दाखला maha.online महाऑिलाईििी कलक करण्यािी व्यवस्था करावी. 

5. पालकांिा अजब भरतािा संगणकीय प्रणालीमध्ये खालील र्ार्ी उपलब्ि करुि 
द्याव्यात. 
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5.1) पालकािंा पाल्याच्या Online प्रविे अजावर जन्म शदिाकं आशण िाव पुन्हा 
र्दलता येणार िाही अिी व्यवस्था करावी. 

5.2) आर.टी.ई. २५ टक्के अंतगबत Online प्रविे अजब भरत असतािा  पालकािंा 
पाल्याच्या प्रविेाकशरता जास्तीत-जास्त कोणत्याही १० िाळािंे पयाय देता 
येतील. यामध्ये पाल् याच्या शिवास स्थािापासूि १ शकमी, ३ शकमी अथवा 
अशिक अंतरावरील सवब िाळािंा समाविे राहील. पालकािंा अजब करतािा 
त्याचं्या शिवास स्थािापासूि प्रथमत: १ शकमी अंतराच्या आतील िाळा, ३ 
शकमी अंतराच्या आतील िाळा व ३ शकमी अंतरापेक्षा अशिक अंतरावर 
असणाऱ्या िाळा दिबशवण्यािी व्यवस्था असावी. 

5.3) संगणकीय प्रणालीव्दारे लॉटरी काढतािा एका िाळेतील लॉटरीसाठी 
खालीलप्रमाणे लॉटरी लॉशजक असाव.े 
1. प्रथम फेरी -१ शकमी व त्यापेक्षा कमी अतंरातील िाळासंाठी - 

२५ टक्के अंतगबत एका िाळेत उपलब्ि असलेल्या प्रविेाच्या शरक्त 
जागापंेक्षा पालकाकंडूि अशिक प्रविे अजब प्राप्त झाल्यास प्रविेाच्या प्रथम 
फेरीति त्या िाळेिी लॉटरी प्रशिया पूणब होईल.  मात्र िाळेत उपलब्ि 
असलेल्या प्रविेाच्या शरक्त जागापंेक्षा पालकाकंडूि कमी प्रविे अजब प्रथम 
फेरीत प्राप्त झाल्यास अिा िाळाकंशरता स्व्दतीय अथवा तृतीय फेरीिे 
आयोजि करण्यात याव े व त्याच्या लॉटरी लॉशजककशरता खालीलप्रमाणे 
अंतर शविारात घ्याव.े 

  2. स्व्दतीय फेरी - ३ शकमी व आतील अंतर. 
  3. तृतीय फेरी - ३ शकमी पेक्षा अशिक अंतर. 

5.4) लॉटरीमध्ये शिवड झालेल्या शवद्यार्थ्यांिा प्रविेाकशरता एकाि िाळेि े 
Allotment (वाटप) होईल. 

5.5) जी िाळा शवद्यार्थ्याला Allot होईल त्या िाळेमध्ये शवद्यार्थ्याला प्रविे घेणे 
अशिवायब राहील.  जे शवद्याथी प्रविे घेणार िाहीत त्यांिा या प्रशियेमध्ये पुन्हा 
सहभागी होता येणार िाही. 

5.6) शवद्यार्थ्याला लॉटरी लागल्यािंतर अलॉटमेंट लेटरवर िाळेिा पूणब पत्ता 
शदसण्यािी व्यवस्था असावी. 

5.7) शवद्यार्थ्याला प्रविे Allot केल्यावर तसा SMS िाळािंा व पालकािंा 
पाठशवण्यािी व्यवस्था असावी. तसेि ही यादी Portal वर उपलब्ि असावी. 
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5.8) िाळा Allot झालेल्या शवद्यार्थ्यािे पालक Allotment letter सह व आवश्यक 
कागदपत्रासंह प्रविे घेण्यासाठी संर्ंशित िाळेला भटे देवूि संर्ंशित िाळेि े
मुख्याध्यापक / प्रािायब याचं्यािी संपकब  करतील. 

5.9) िाळा खालील कारणामुंळे प्रविे िाकारु िकेल यािी स्पष्ट्ट कल्पिा 
पालकािंा देण्यात यावी व यार्ार्तिी माशहती Portal वर उपलब्ि असावी. 

1. अविै शिवासािा पत्ता 
2.  अविै जन्मतारखेिा दाखला 
3. अविै जातीिे प्रमाणपत्र 
4. अविै उत्पन्नािे प्रमाणपत्र 
5. अविै फोटो आयडी 
6. अविै शदव्यागं प्रमाणपत्र 

5.10) िाळेिे शवद्यार्थ्याला प्रवशेित केल्यास अथवा प्रविे िाकारल्यास (Admitted 

/Rejected / Parents do not Approach) त्या र्द्दलिी कप्रट पावती पालकािंा 
देण्यात यावी. तसेि System  मिूि िासिाला सुध्दा ते शदसण्यािी व्यवस्था 
असावी. 

5.11) िाळेिी प्रविे िाकारल्यास (Rejected / Parents do not Approach) या संदभात 
पालकािंा Online Grievance करता येईल. तसेि ज्या िाळािंी प्रविे 
िाकारलेला आहे, अिा तिारींवर शिणबय घेण्यािे अंशतम अशिकार संर्ंशित  
पंिायत सशमती स्तरावर गटशिक्षणाशिकारी व  मिपा / िपा स्तरावरील 
क्षशेत्रय अशिकारी यािंा रहातील. 

5.12) प्रत्येक लॉटरी फेरी िंतर िाळामंध्ये २५ टक्के अंतगबत उपलब्ि असणाऱ्या 
शरक्त जागािंी माशहती पोटबलवर उपलब्ि करुि द्यावी. 

6. वरे्साईट वर Power Point Presentation व Videos दिबशवण्यात यावते. (व्हेशरशफकेिि करणे / 
पालकािंी अजब भरणे / िाळािंी िोंदणी करणे इ.) 
7. िाळा लॉगीि मध्ये खालील व्यवस्था करण्यात यावी. 

7.1) फी प्रशतपूती मध्ये प्रत्यके िाळेला आतापयंत मूलशिहाय शकती फी प्रशतपूती 
 शमळाली यार्ार्त िाळालॉगीि मध्ये िोंद शदसणे. 
7.2) त्यािप्रमाणे मुलािंी फी प्रशतपूती झाल्यावर मुलाचं्या पालकािंा SMS जाणे. 
7.3) िाळेच्या लॉगीिमध्ये फक्त ADMIT, REJECT व PARENTS DO NOT APPROACH हे 
पयाय (Tab) ठेवण्यात याव.े   
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7.4) शदिाकं 15 मािब, 2013 रोजीच्या अशिसूििेसोर्तिी पशरशिष्ट्टे १ ते ६ िाळािंा 
 त्याचं्या लॉगीि मध्ये Online शदसणे. 
7.5) 25 टक्के प्रविेाकशरता िाळा िोंदणी करतािा िाळा आकारत असलेल्या 
 िुल्कार्द्दलिी माशहती िोंदशवण्यािी व्यवस्था असावी. 
7.6) िाळेिे प्रविेािी ऑिलाईि िोंद केल्यािंतर प्रविे शिशित झाल्यािी पावती 
 आशण प्रविे रद्द केल्यास त्यािी कारणासहीत पावती देण्यासाठी ऑिलाईि 
 सुशविा उपलब्ि करावी. 

उ).   RTE 25 % Online प्रशियेत लॅाटरीव्दारे प्रवशेित र्ालकाच्या फी प्रशतपूतीिी गणिा करतािा 
र्ालकाचं्या आिारकाडावरील आवश्यक तपिील संर्ंशित िाळािंी RTE Portal आशण सरल प्रणालीत 
िोंदशवणे आवश्यक राहील. िाळेत प्रवशेित होत असतािा संर्ंशित शवद्यार्थ्यािे आिारकाडब िसेल तर 
ते काढूि घेण्यािी जर्ार्दारी संर्ंशित पालकािी व िाळेिी राहील. 
ऊ) दंडात्मक कारवाई - 

1)  RTE 25 % Online प्रविेपात्र िाळा असेल आशण त्या िाळेिे RTE Portal वर 
रशजस्रेिि ि केल्यास 

2)  RTE 25 % Online अंतगबत शवद्यार्थ्यांिा अलॉट झालेल्या िाळेत प्रविेाकशरता 
गेल्यावर िाळेिे त्यािंा जाणिुर्ुजूि कोणतेही कारण िसतािंा प्रविे िाकारल्यास 

3)  िाळा प्रविे देत िाही अिी पालकािंी तिार िोंदशवल्यास आशण अिी तिार योग्य 
आहे असे सक्षम अशिकाऱ्यांस आढळूि आल्यास 

RTE 25% Online प्रविे प्रशकये अंतगबत वरील र्ार्ीमध्ये िाळा दोषी आढळल्यास संर्ंशित 
शिक्षणाशिकारी (प्राथशमक) कायद्यातील तरतुदीिसुार िाळा मान्यता काढण्यािी कारवाई करील. 
ए) सदर िासि शिणबय महाराष्ट्र िासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ि करण्यात आला असूि त्यािा संकेताक 201801161523203321 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 

http://www.maharashtra.gov.in/
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3) मा.सभापती, शविािपशरषद, शविािभवि,मंुर्ई यािंे खाजगी सशिव 
4) मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यािंे अपर मुख्य 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 
8) मा.मुख्य सशिव,महाराष्ट्र राज्य,मंुर्ई  
9) मा.प्रिाि सशिव, िालेय शिक्षण शवभाग 
10) मा.आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
11) राज्य प्रकल्प सिंालक, महाराष्ट्र प्राथशमक शिक्षण पशरषद, मंुर्ई 
12)  मा. मंत्री यािंे शविेष कायब अशिकारी 
13)  शिक्षण संिालक (प्राथशमक), 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, अल्पसंख्याकं व प्रौढ शिक्षण संिालिालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
17)  संिालक, र्ालभारती,महाराष्ट्र राज्य पाठयपुस्तक शिर्थमती 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)  मुख्य कायबकारी अशिकारी, शजल्हा पशरषदा, सवब 
23)  शिक्षणाशिकारी (प्राथशमक/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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पशरशिष्ट्ट - अ 
RTE 25% ऑिलाईि प्रवेि प्रशिया सि 2018-19 

वळेापत्रक  

अ.
ि. 

र्ार् कालाविी शदवस  

1 सि 2018-19 कशरता आर.टी.ई. 25 % 
Online प्रविे प्रशिया पूवबतयारी 
कायबिाळा घेणे. शिक्षणाशिकारी 
(प्राथशमक) यािंे स्तरावर 

15/01/2018 1  

2 आर.टी.ई प्रविे पात्र िाळािंी िोंदणी 
 

10/01/2018 20/01/2018 10  

3 िोंदणी केलेल्या िाळािंे व्हेशरशफकेिि 
(BEO / EO स्तरावर ऑिलाईि) 

22/01/2018 23/01/2018 2 का. शद.  

4 पालकािंी ऑिलाईि प्रविे अजब भरणे 
 

24/01/2018 12/02/2018 19  

5 पशहली सोडत (Lottery) काढणे 
 

14/02/2018 15/02/2018 2 का. शद.  

6 लॉटरीव्दारा प्रविे शमळालेल्या 
पालकािंी शवशहत मुदतीत िाळेत 
जाऊि प्रविे शिशिती करणे 

16/02/2018 01/03/2018 10 का.शद.  

7 ज्या पालकािंा प्रथम लॉटरी वळेी अजब 
करता आला िाही, त्याचं्याकशरता अजब 
करण्यािा कालाविी 
 

16/02/2018 03/03/2018 12  

8 पशहल्या लॉटरी िंतर प्रविेािी मुदत 
संपल्यावर कायबिाळा घेऊि प्रविे पात्र 
िाळामंिील शरक्त पदािंी संख्या शिशित 
करणे (BEO स्तरावर) 

03/03/2018 06/03/2018 3 का.शद.  

9 दुसरी सोडत (Lottery) 
 
 

07/03/2018 08/03/2018 2 का.शद.  

10 लॉटरीव्दारा प्रविे शमळालेल्या 
पालकािंी शवशहत मुदतीत िाळेत 
जाऊि प्रविे शिशित करणे 

09/03/2018 21/03/2018 10 का.शद.  
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11 ज्या पालकािंा उपरोक्त लॉटरीच्यावळेी 
अजब करता आला िाही, त्याचं्याकशरता 
अजब करण्यािा कालाविी 

09/03/2018 22/03/2018 11  

12 दुसऱ्या लॉटरी िंतर प्रविेािी मुदत 
संपल्यावर कायबिाळा घेऊिप्रविे पात्र 
िाळामंिील शरक्त पदािंी संख्या 
ऑिलाईि दिबशवणे 

22/03/2018 23/03/2018 2 का.शद.  

13 शतसरी सोडत (Lottery) काढणे 
 

26/03/2018 27/03/2018 2 का.शद.  

14 शतसऱ्या लॉटरीिंतर प्रविे शमळालेल्या 
पालकािंी शवशहत मुदतीत िाळेत 
जाऊि प्रविे शिशिती करणे 

28/03/2018 07/04/2018 11   

15 शतसऱ् या लॉटरीिंतर प्रविेािी मुदत 
संपल्यावर कायबिाळा घेऊिप्रविे पात्र 
िाळामंिील शरक्त पदािंी संख्या 
ऑिलाईि दिबशवणे 

09/04/2018 10/04/2018 2 का.शद.  

 

आवश्यकता असल्यास यापुढे लॉटरीिे आयोजि शतसरी लॉटरी पध्दतीिे कराव.े   
 

शटप -   1)   का.शद. म्हणजे कायालयीि शदवस 

2)  ज्या पालकािंा शवशहत कालाविीत अजब करता आला िाही त्यािंा पशहली लॉटरी 
संपल्यािंतर व दुसऱ्या लॉटरीच्या आिी व दुसरी लॉटरी संपल्यािंतर व शतसऱ्या 
लॉटरीच्या आिी शदलेल्या मुदतीत अजब करता येऊ िकेल. 

3)  गट शिक्षण अशिकारी यांिी शरक्त जागािंी माशहती देतािंा पालकाचं्या तिारीिे 
शिवारण अंशतम कराव.े   
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