मा.न्यायालयाचे निदे शाचे अिुषंगािे आर.टी.ई.
25 टक्के प्रवेश प्रनियेमध्ये शैक्षनिक वषष
2019-20 पासूि सुधारिा करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासि
शालेय नशक्षि व िीडा नवभाग
शासि नििषय िमांक:आरटीई-201७/प्र.ि.३15/एस.डी-1
मादाम कामा मागष हु तात्मा राजगुरु चौक
मंत्रालय, मुंबई 400 032
नदिांक : 27 जुलै, 201८
संदभष:1) केंद्र शासिाची अनधसूचिा नदिांक 27 ऑगस्ट, 2009
2) शालेय नशक्षि व िीडा नवभाग, अनधसूचिा िमांक पीआरई 2010/प्र.ि. 212(बी)/पीई-1,
नदिांक 11 ऑक्टोबर, 2011
3) शालेय नशक्षि व िीडा नवभाग, अनधसूचिा िमांक पीआरई 2012/प्र.ि. 112/पीई-1,
नदिांक 15 माचष, 2013
4) शालेय नशक्षि व िीडा नवभाग, अनधसूचिा िमांक पीआरई 2014/प्र.ि.45/पीई-1,
नदिांक 15 मे, 2014.
5) शालेय नशक्षि व िीडा नवभाग, शासि नििषय िमांक: आरटीई-2017/प्र.ि.315/एस.डी-1
नदिांक 16 जािेवारी, 2018 व नदिांक 17 मे, 2018

प्रस्ताविा:मा.मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ मुंबई येथील नरट नपटीशि ि.625/2018 बालमोहि
नवद्यामंनदर दादर नवरुध्द महाराष्ट्र शासि व इतर मध्ये नद.17 एनप्रल, 2018 रोजी सुिाविी झाली.
सदर सुिाविीमध्ये मा.मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ िागपूर येथील नरट नपटीशि ि.2303/2017
श्री.अमोल वसंतराव पाटील व इतर नवरुध्द महाराष्ट्र शासि व इतर प्रकरिी मा.न्यायालयािे नद.13
जुल,ै 2017 रोजी नदलेल्या नििषयाची अंमलबजाविी करण्याच्या अिुषंगािे सवष संबंनधतांची बैठक
घेऊि धोरि ठरवावे असे निदे श मा.न्यायालयािे नद.17 एनप्रल, 2018 रोजी नदले आहेत. त्यािुसार
नद.03 मे, 2018 रोजी मा.प्रधाि सनचव (शालेय नशक्षि व िीडा) यांचे अध्यक्षतेखाली शालेय नशक्षि
नवभागाचे क्षेनत्रय अनधकारी / काही निवडक शाळांचे मुख्याध्यापक वा त्यांचे प्रनतनिधी यांचेसमवेत
बैठक आयोनजत करण्यात आली होती. बैठकीमध्ये/ झालेल्या चचेच्या अिुषंगािे शैक्षनिक वषष 201920 पासूि ऑिलाईि प्रिालीत सुधारिा करण्याची बाब शासिाच्या नवचाराधीि होती. याबाबतचा
शासि नििषय खालीलप्रमािे आहे.
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शासि नििषय:नरट यानचका ि.2303/2017 श्री.अमोल वसंतराव पाटील व इतर नवरुध्द महाराष्ट्र शासि व
इतर, प्रकरिी मा.मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ िागपूर यांिी नद.13 जुलै, 2017 रोजी नदलेल्या
नििषयाचे अिुषंगािे शासकीय व खाजगी अिुदानित शाळांची नजल्हानिहाय व तालुकानिहाय यादी
शालेय नशक्षि व िीडा नवभागाच्या अनधकृत संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात यावी व त्याची ललक
आर.टी.ई. पोटष लवर द्यावी. सदर कायषवाही एि.आय.सी., पुिे यांिी करावी.
2.

सदर शासि नििषय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा संकेताक 201807271227188021 असा आहे. हा आदे श
नडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षांनकत करुि काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शािुसार व िावािे,

Suvarna
Siddharth Kharat

Digitally signed by Suvarna Siddharth Kharat
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=School Education And Sports Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=065279b98828b1456ad0d62a97fa45ee
e948af8abe5a27104d4e132c5bd1d93a,
cn=Suvarna Siddharth Kharat
Date: 2018.07.27 12:28:30 +05'30'

(डॉ.सुविा खरात)
सह सनचव,महाराष्ट्र शासि
प्रनत,
1) मा.राज्यपालांचे सनचव,राजभवि,मुंबई
2) मा.अध्यक्ष, नवधािसभा, नवधािभवि,मुंबई यांचे खाजगी सनचव
3) मा.सभापती, नवधािपनरषद, नवधािभवि,मुंबई यांचे खाजगी सनचव
4) मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे अपर मुख्य सनचव
5) मा.नवरोधी पक्षिेता, नवधािसभा/नवधािपनरषद,नवधािभवि,मुंबई यांचे खाजगी सनचव
6) सवष मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सनचव
7) सवष मा. नवधािसभा सदस्य / नवधािपनरषद सदस्य, नवधािभवि,मुंबई
8) मा.मुख्य सनचव,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई
9) मा.प्रधाि सनचव, शालेय नशक्षि नवभाग
10) मा.आयुक्त, नशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, पुिे
11) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथनमक नशक्षि पनरषद, मुंबई
12) मुख्य कायषकारी अनधकारी, नजल्हा पनरषदा, सवष
13) नशक्षि संचालक (प्राथनमक), महाराष्ट्र राज्य, पुिे 1.
पृष्ट्ठ 3 पैकी 2
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14) नशक्षि संचालक (माध्यनमक व उच्च माध्यनमक), महाराष्ट्र राज्य, पुिे 1.
15) संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षनिक संशोधि व प्रनशक्षि पनरषद, पुिे
16) संचालक, अल्पसंख्यांक व प्रौढ नशक्षि संचालिालय, महाराष्ट्र राज्य, पुिे
17) संचालक, बालभारती,महाराष्ट्र राज्य पाठयपुस्तक निर्ममती व अभ्यासिम संशोधि
मंडळ, पुिे.
18) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पनरषद, पुिे
19) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यनमक व उच्च माध्यनमक नशक्षि मंडळ, पुिे.
20) नवभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यनमक व उच्च माध्यनमक नशक्षि मंडळ सवष
21) नवभागीय नशक्षि उपसंचालक, सवष
22) एि.आय.सी., पुिे
23) नशक्षिानधकारी (प्राथनमक/माध्यनमक/निरंतर नशक्षि)/प्रशासि अनधकारी,
महािगरपानलका/िगरपानलका/कटक मंडळे सवष
24) गटनशक्षिानधकारी, पंचायत सनमती, सवष
25) शालेय नशक्षि व िीडा नवभाग, मंत्रालय, मुंबई (सवष कायासिे)
26) निवडिस्ती (कायासि- एसडी-1)
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