आर.टी.ई.25 टक्के शैक्षणिक शुल्क प्रणिपूिी
दर णिणििी व प्रणिपूिी अदा करण्याबाबि.

महाराष्ट्र शासि
शालेय णशक्षि व क्रीडा णवभाग
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मादाम कामा मागग हु िात्मा राजगुरु चौक
मांत्रालय, मुांबई 400 032
णदिाांक : 01 िोव्हें बर, 201८
शासि पणरपत्रक:आर.टी.ई. 25 टक्के प्रवेश प्रणक्रया, शैक्षणिक शुल्क प्रणिपूिी दर णिणििी िसेच त्यािील
सुधारिाांबाबि मा.अपर मुख्य सणचव (शालेय णशक्षि व क्रीडा) याांचे अध्यक्षिेखाली णद.06 सप्टें बर,
2018 रोजी पुिे येथे बैठक आयोणजि करण्याि आली होिी. सदर बैठकीमध्ये झालेल्या णििगयास
अिुसरुि करावयाच्या कायगवाहीबाबि खालीलप्रमािे सूचिा दे ण्याि येि आहेि.
1) सि 2017-18 मध्ये आर.टी.ई. 25 टक्के अांिगगि शाळाांिा द्यावयाची शैक्षणिक शुल्क प्रणिपूिी ही
सि 2016-17 या वर्षाच्या मांजूर दराप्रमािे करण्याि यावी.
2) शैक्षणिक शुल्क प्रणिपूिीकणरिा खालील कायगपध्दिीचा अवलांब करण्याि यावा.
i) शैक्षणिक शुल्क प्रणिपूिीचे दाणयत्व शाळाांिा अदा करण्यापूवी गटणशक्षिाणधकारी स्िरावर
णशक्षिाणधकारी याांिी आवश्यकिेिुसार िपासिी सणमत्या/पथके गठीि करावीि.
ii) सदर सणमत्याांिी/पथकाांिी आरटीई पोटग लवरुि झालेले प्रवेश व सरल पोटग ल मध्ये
असलेली िावे िसेच मागील वर्षांचे carry forward झालेले प्रवेश याची शाळे मध्ये जावूि
िपासिी करावी. प्रत्येक वगाि जावूि RTE 25टक्के प्रवेणशि णवद्यार्थ्यांची हजेरी घ्यावी व
त्याचा अहवाल प्रपत्र-“अ” व प्रपत्र-“ब” मध्ये ियार करावा.
iii) शाळे च्या शैक्षणिक फीची दे खील िपासिी करावी. शैक्षणिक फी सांदभाि PTA चा
ठराव/बैठकीचे इणिवृत्त िसेच रोख पुस्िक याचा िपशील णवचाराि घ्यावा.
iv) िपासिी सणमिीिे/पथकािे शक्य असल्यास यासांदभाि पालकाांची बैठक घेऊि फी काय
आकारली याची माणहिी घ्यावी.
v) अहवालाच्या दोि प्रिी ियार कराव्याि यावर सवग सांबांणधिाांिी स्वाक्षरी करावी.
vi) िपासिी पथकािे एक प्रि ठे वावी व एक प्रि मुख्याध्यापकाांिा द्यावी.
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vii) B.E.O. याांिी त्याांच्या अखत्याणरि सवग पथकाांच्या अहवालाच्या प्रिी एकत्र करुि
णशक्षिाणधकारी याांिा पाठवाव्याि.
viii) णशक्षिाणधकारी याांिी त्याांच्याकडे प्राप्ि झालेल्या अहवालाचे आधारे सवग शाळाांची
शैक्षणिक शुल्क प्रणिपूिी दाणयत्वाची उिरत्या क्रमािे यादी ियार करावी.
ix) प्रत्येक शाळे ची फी प्रणिपूिीसांदभािील फाईल प्रत्येक णशक्षिाणधकारी कायालयाि असिे
अणिवायग राहील. िसेच हे वणरष्ट्ठाांच्या पडिािीसाठी / ऑणडट पडिाळिीसाठी उपलब्ध
ठे वावे.
x) आरटीई शैक्षणिक शुल्क प्रणिपूिीकणरिा शाळाांिा प्रथम मान्यिा व आरटीईची मान्यिा
असिे आवश्यक आहे. िसेच शाळाांचे ऑडीटही चाटग ड अकौऊांटां ट माफगि झालेले असावे व
त्या ऑडीटमध्ये शैक्षणिक फीचा उल्लेख असावा. आरटीई मान्यिाप्राप्ि प्रमािपत्र िसेच
ऑणडट णरपोटग असल्याणशवाय शाळाांिा प्रणिपूिी करण्याि येवू िये.
xi) मुद्दा क्र. (viii) मध्ये िमुद केल्याप्रमािे उिरत्या क्रमािे शाळे िील दाणयत्वाची यादी ियार
झाल्यािांिर सवग शाळाांिा त्याांच्या एकूि दाणयत्वाच्या 50 टक्के णिधी णविणरि करावा.
xii) सांबांणधि खाजगी शाळाांिी खालील अटींची पूिगिा करावी.
अ) खाजगी शाळे िील सवग णवद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमाांकाची िोंदिी करावी.
ब) णवत्त णवभागािे उपस्स्थि केलेल्या मुद्याांसांबांधी खाजगी शाळाांिी शासिाकडू ि / स्थाणिक
स्वराज्य सांस्थाांकडू ि जणमिी शाळे साठी भाडे ित्वावर ककवा सवलिीच्या दरावर घेिली
असल्यास त्याची माणहिी उपलब्ध करुि द्यावी.
क) शाळाांिी इयत्ता 1 ली िे 8 वी ची fee structure ची माणहिी सरल पोटग ल व त्याांची वेबसाईट
असल्यास त्यावर जाणहर करावी.
xiii) णशक्षि सांचालक (प्राथणमक), पुिे याांिी प्रपत्र-“अ” व प्रपत्र-“ब”

मध्ये सवग णजल्हयाांचा

सणवस्िर प्रस्िाव शासिाच्या मान्यिेसाठी सादर करावा.
3) सि 2019-20 या वर्षापासूि प्रवेशफेऱ्या जास्िीि जास्ि िीि घेण्याि याव्याि. चौर्थ्या णवशेर्ष
फेरीचे आयोजि करण्याि यावे. या चौर्थ्या फेरीमध्ये जो प्रथम शाळे मध्ये दाखल होईल त्याला प्रवेश
दे ण्याि यावा. (First come First serve)
4) ज्या शाळाांिी शासिाच्या जणमिी सवलिीच्या दरािे प्राप्ि केल्या आहेि त्या शाळाांचा करारिामा
णवचाराि घेऊि व त्याांची िमूद किगव्य/जबाबदाऱ्या णवचाराि घ्याव्याि. सदर शाळाांिा आरटीई 25
टक्के अांिगगि शैक्षणिक शुल्क प्रणिपूिी करु िये.
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5) आरटीई 25 टक्के करीिा प्राप्ि होिारा णिधी णशक्षि सांचालक (प्राथणमक), पुिे याांिी स्विांत्र
खात्याि जमा ठे वावा. िसेच या खात्यािूि थेट शाळाांिा णिधी अदा करावा. ित्पूवी णजल्हयाांिील
शाळाांिा णिधीची आवश्यकिा णजल्हा णशक्षिाणधकारी याांिी प्रमाणिि करावी.
2.

सदर शासि पणरपत्रक महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेिस्थळावर

उपलब्ध करण्याि आला असूि त्याचा सांकेिाक 201811011143313021 असा आहे . सदर
पणरपत्रक णडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षाांणकि करुि काढण्याि येि आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािुसार व िावािे,

(सांिोर्ष गायकवाड)
अवर सणचव,महाराष्ट्र शासि
प्रणि,
1) मा.राज्यपालाांचे सणचव,राजभवि,मुांबई
2) मा.अध्यक्ष, णवधािसभा, णवधािभवि,मुांबई याांचे खाजगी सणचव
3) मा.सभापिी, णवधािपणरर्षद, णवधािभवि,मुांबई याांचे खाजगी सणचव
4) मा.मुख्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य, याांचे अपर मुख्य सणचव
5) मा.णवरोधी पक्षिेिा, णवधािसभा/णवधािपणरर्षद,णवधािभवि,मुांबई याांचे खाजगी सणचव
6) सवग मांत्री / राज्यमांत्री याांचे खाजगी सणचव
7) सवग मा. णवधािसभा सदस्य / णवधािपणरर्षद सदस्य, णवधािभवि,मुांबई
8) मा.मुख्य सणचव,महाराष्ट्र राज्य,मुांबई
9) मा.प्रधाि सणचव, शालेय णशक्षि णवभाग
10) मा.आयुक्ि, णशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, पुिे
11) राज्य प्रकल्प सांचालक, महाराष्ट्र प्राथणमक णशक्षि पणरर्षद, मुांबई
12) मुख्य कायगकारी अणधकारी, णजल्हा पणरर्षदा, सवग
13) णशक्षि सांचालक (प्राथणमक), महाराष्ट्र राज्य, पुिे
14) णवभागीय णशक्षि उपसांचालक, सवग
15) एि.आय.सी., पुिे
16) णशक्षिाणधकारी (प्राथणमक)/प्रशासि अणधकारी,
महािगरपाणलका/िगरपाणलका/कटक मांडळे सवग
17) गटणशक्षिाणधकारी, पांचायि सणमिी, सवग
18) शालेय णशक्षि व क्रीडा णवभाग, मांत्रालय, मुांबई (सवग कायासिे)
19) णिवडिस्िी (कायासि- एसडी-1)
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प्रपत्र-अ
आरटीई अांिगगि णशक्षि घेि असलेल्या णवद्यार्थ्यांचा शाळाणिहाय िपशील
वर्षग

इ.1 ली

इ. 2री

इ. 3 री

इ. 4 थी

इ. 5 वी

इ. 6 वी

इ. 7 वी

इ.8 वी

एकूि

2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
एकूि
प्रपत्र-ब
आरटीई अांिगगि शैक्षणिक शुल्क प्रणिपूिीबाबि शाळाणिहाय िपशील
वर्षग
णजल्हा

आरटीई 25

आरटीई

शाळे िे इिर

शाळे स

शाळे स वाटप

शाळे स

टक्के अांिगगि

25 टक्के

णवद्यार्थ्यांिा

णियमािुसार

केलेली

अदा

णशक्षि घेि

शैक्षणिक

आकारलेली

दे य शैक्षणिक

शैक्षणिक

करावया

असलेले

शुल्क

फी

शुल्क प्रणिपूिी

शुल्क

ची

णवद्याथी सांख्या

प्रणिपूिीचा

रक्कम

प्रणिपूिी

णशल्लक

रक्कम

रक्कम

दर

(7-8)
1

2

4

5

6

7

8

2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19

णटप :- शाळे िे इिर णवद्यार्थ्यांिा आकारलेल्या फीबाबिचा पुरावा सादर करावा.
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