शाळा

प्रवेशासाठी

बालकाचे

ककमान वय कनकित करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
शालेय कशक्षण व क्रीडा कवभाग
शासन कनणणय क्रमाांक:आरटीई-2019/प्र.क्र.119/एस.डी-1
मादाम कामा मागण हु तात्मा राजगुरु चौक
मांत्रालय, मुांबई 400 032
कदनाांक : 25 जुलै, 2019
सांदभण:शालेय कशक्षण व क्रीडा कवभाग, शासन कनणणय क्र.: आरटीई-9814/प्र.क्र.160/एस.डी-1,
कदनाांक 21 जानेवारी, 2015, कदनाांक 23 जानेवारी, 2015 व कदनाांक 25 जानेवारी, 2017
प्रस्तावना:शाळा प्रवेशासाठी बालकाचे ककमान वय 30 सप्टें बर या मानीव कदनाांकास प्ले-ग्रुप/नसणरीसाठी
3 वर्षे पूणण व इयत्ता पकहलीसाठी 6 वर्षे पूणण असे सांदर्भभय शासन कनणणयान्वये कनकित करण्यात आले
आहे. बालकाांच्या ककमान वयामध्ये कशकिलता आणण्याबाबत शासनाकडे कनवेदने प्राप्त होत आहेत.
त्यास अनुसरुन शाळा प्रवेशासाठी बालकाांच्या ककमान वयामध्ये कशकिलता दे ण्याबाबतची बाब
शासनाच्या कवचाराधीन होती. याबाबतचा शासन कनणणय खालीलप्रमाणे आहे.
शासन कनणणय:शाळा प्रवेशासाठी बालकाांच्या ककमान वयामध्ये जास्तीत जास्त 15 कदवसाांची कशकिलता
दे ण्याचे अकधकार याद्वारे मुख्याध्यापकाांना दे ण्यात येत आहेत.
2.

सदर शासन कनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या

www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201907251428331821 असा आहे. हा आदे श
कडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांककत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने ,

Santosh Umeshrao
Gaikwad
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(सांतोर्ष गायकवाड)
अवर सकचव,महाराष्ट्र शासन
प्रकत,
1) मा.राज्यपालाांचे सकचव,राजभवन,मुांबई
2) मा.अध्यक्ष, कवधानसभा, कवधानभवन,मुांबई याांचे खाजगी सकचव

शासन कनणणय क्रमाांकः आरटीई-2019/प्र.क्र.119/एस.डी-1

3) मा.सभापती, कवधानपकरर्षद, कवधानभवन,मुांबई याांचे खाजगी सकचव
4) मा.मुख्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य, याांचे अपर मुख्य सकचव
5) मा.मांत्री, शालेय कशक्षण व क्रीडा, मांत्रालय, मुांबई
6) मा.कवरोधी पक्षनेता, कवधानसभा/कवधानपकरर्षद,कवधानभवन,मुांबई याांचे खाजगी सकचव
7) सवण मांत्री / राज्यमांत्री याांचे खाजगी सकचव
8) सवण मा. कवधानसभा सदस्य / कवधानपकरर्षद सदस्य, कवधानभवन,मुांबई
9) मा.मुख्य सकचव,महाराष्ट्र राज्य,मुांबई
10) मा.अपर मुख्य सकचव, शालेय कशक्षण कवभाग
11) मा.आयुक्त, कशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
12) राज्य प्रकल्प सांचालक, महाराष्ट्र प्रािकमक कशक्षण पकरर्षद, मुांबई
13) मुख्य कायणकारी अकधकारी, कजल्हा पकरर्षदा, सवण
14) सवण आयुक्त, महानगरपाकलका
15) कशक्षण सांचालक (प्रािकमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
16) कशक्षण सांचालक (माध्यकमक व उच्च माध्यकमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
17) कवभागीय कशक्षण उपसांचालक, सवण
18) एन.आय.सी., पुणे
19) कशक्षणाकधकारी (प्रािकमक/माध्यकमक/कनरांतर कशक्षण)/प्रशासन अकधकारी,
महानगरपाकलका/नगरपाकलका/कटक मांडळे सवण
20) गटकशक्षणाकधकारी, पांचायत सकमती, सवण
21) शालेय कशक्षण व क्रीडा कवभाग, मांत्रालय, मुांबई (सवण कायासने)
22) कनवडनस्ती (कायासन- एसडी-1)
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