शाळा

प्रवेशासाठी

बालकाचे

ककमान वय कनकित करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
शालेय कशक्षण व क्रीडा कवभाग
शासन कनणणय क्रमाांक:आरटीई-2018/प्र.क्र.180/एस.डी-1
मादाम कामा मागण हु तात्मा राजगुरु चौक
मांत्रालय, मुांबई 400 032
कदनाांक : 18 सप्टें बर, 2020
सांदभण:1) शालेय कशक्षण व क्रीडा कवभाग, शासन कनणणय क्र.पीआरई-2010/(115)/प्राकश-1,

कदनाांक 11 जून, 2010
2) शालेय कशक्षण व क्रीडा कवभाग, शासन कनणणय क्र.: आरटीई-9814/प्र.क्र.160/एस.डी-1,

कदनाांक 21 जानेवारी, 2015, कदनाांक 23 जानेवारी, 2015, कदनाांक 25 जानेवारी, 2017
3) शालेय कशक्षण व क्रीडा कवभाग, शासन कनणणय क्र.: आरटीई -2019/प्र.क्र.119/एस.डी.-1,

कद.25 जुलै, 2019
4) कशक्षण सांचालक (प्राथकमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे याांचे पत्र क्र.प्राकशसां/आरटीई-520/

बालकाचे वय/2020/909, कद.18 फेब्रुवारी, 2020
प्रस्तावना:शासनाने कद.11 जून, 2010 च्या शासन कनणणयान्वये शाळा प्रवेशाबाबतची कायणपध्दती कनकित
केलेली आहे. सदर शासन कनणणयात प्रवेशाबाबतच्या इतर तरतूदीबरोबरच शाळा प्रवेशासाठी
बालकाचे वयाबाबतची तरतूद आहे. सदर तरतूदीनुसार इयत्ता 1 ली मधील प्रवेशासाठीची वयोमयादा
6 वर्षे कनकित केलेली होती. तथाकप, 5 वर्षे पूणण झालेले बालक इयत्ता 1 ली मधील प्रवेशासाठी पात्र
राहतील, असे आदे शात नमूद केले होते. राज्यात राज्य मांडळाचा अभ्यासक्रम राबकवणाऱ्या शाळा,
सी.बी.एस.ई., आय.सी.एस.ई., आय.बी. अशा कवकवध प्रकारच्या शाळा आहेत. सदर सवण प्रकारच्या
शाळाांमध्ये प्रवेशाच्या वेळेस इयत्ता 1 ली साठी वेगवेगळी वयोमयादा वेगवेगळ्या कदनाांकास ग्राह्य धरुन
प्रवेश कदले जात होते. तसेच पूवण प्राथकमकसाठी वगातील प्रवेशासाठी कनकित अशी वयाची अट
अस्स्तत्वात नव्हती. या बाबी कवचारात घेऊन यामध्ये एकवाक्यता आणण्यासाठी उपाययोजना
सुचकवण्यासाठी कशक्षण सांचालक (प्राथकमक) याांच्या अध्यक्षतेखाली एकसदस्यीय सकमती कनयुक्त
करण्यात आली होती. सदर सकमतीने कदलेल्या कशफारशीनुसार शासन कनणणय कदनाांक 21/01/2015
व कद.23/01/2015 च्या शुध्दीपत्रकान्वये 31 जुलै हा माकनव कदनाांक गृहीत धरुन बालकाचे ककमान
वय पूवण प्राथकमक (इयत्ता 1 ली पूवीचा 3 रा वगण) (प्ले-ग्रुप/नसणरीसाठी) साठी 3 वर्षे पूणण व इयत्ता 1 ली
साठी 6 वर्षे पूणण असे आदे श कनगणकमत करण्यात आले आहेत. शासन कनणणय कद.25/01/2017 अन्वये
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शाळा प्रवेशासाठी 30 सप्टें बर हा माकनव कदनाांक घोकर्षत करण्यात आलेला आहे. तसेच शासन कनणणय
कद.25/07/2019 अन्वये शाळा प्रवेशासाठी बालकाांच्या ककमान वयामध्ये जास्तीत जास्त 15
कदवसाांची कशकथलता दे ण्याचे अकधकार मुख्याध्यापकाांना दे ण्यात आले आहेत.
कशक्षण सांचालक (प्राथकमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे याांनी कद.18/02/2020 रोजीच्या पत्रान्वये
बालकाांच्या ककमान वयामध्ये कशकथलता आणण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यास अनुसरुन
शाळा प्रवेशासाठी बालकाांच्या ककमान वयामध्ये कशकथलता दे ण्याबाबतची बाब शासनाच्या कवचाराधीन
होती. याबाबतचा शासन कनणणय खालीलप्रमाणे आहे.
शासन कनणणय:सदर शासन कनणणयान्वये पूवण प्राथकमक व इयत्ता 1 ली मधील शाळा प्रवेशासाठीचे ककमान वय
खालीलप्रमाणे कनकित करण्यात येत आहे:अ.क्र.

प्रवेशाचा वगण

ककमान वय

वयाबाबत माकनव कदनाांक

अांमलबजावणी वर्षण

31 कडसेंबर

2021-22

वर्षण
1

प्ले ग्रुप / नसणरी

3+

(इ.1 ली पूवीचा 3 रा वगण)
2

इयत्ता 1 ली

पासून
6+

31 कडसेंबर

2021-22
पासून

2.

सदर आदे श राज्यातील सवण प्रकारच्या, सवण व्यवस्थापनाच्या शाळाांना लागू राहतील.

3.

सदर शासन कनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 202009181611119521 असा आहे. सदर शासन
कनणणय कडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांककत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने ,
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(राजेंद्र पवार)
उप सकचव,महाराष्ट्र शासन
प्रकत,
1) मा.राज्यपालाांचे सकचव,राजभवन,मुांबई
2) मा.अध्यक्ष, कवधानसभा, कवधानभवन,मुांबई याांचे खाजगी सकचव
3) मा.सभापती, कवधानपकरर्षद, कवधानभवन,मुांबई याांचे खाजगी सकचव
4) मा.मुख्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य, याांचे अपर मुख्य सकचव
5) मा.मांत्री, शालेय कशक्षण, मांत्रालय, मुांबई
6) मा.राज्यमांत्री, शालेय कशक्षण, मांत्रालय, मुांबई
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7) मा.कवरोधी पक्षनेता, कवधानसभा/कवधानपकरर्षद,कवधानभवन,मुांबई याांचे खाजगी सकचव
8) सवण मांत्री / राज्यमांत्री याांचे खाजगी सकचव
9) सवण मा. कवधानसभा सदस्य / कवधानपकरर्षद सदस्य, कवधानभवन,मुांबई
10) मा.मुख्य सकचव,महाराष्ट्र राज्य,मुांबई
11) मा.अपर मुख्य सकचव, शालेय कशक्षण व क्रीडा कवभाग
12) मा.आयुक्त, कशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
13) राज्य प्रकल्प सांचालक, समग्र कशक्षा, चनी रोड, मुांबई
14) मुख्य कायणकारी अकधकारी, कजल्हा पकरर्षदा, सवण
15) सवण आयुक्त, महानगरपाकलका
16) कशक्षण सांचालक (प्राथकमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
17) कशक्षण सांचालक (माध्यकमक व उच्च माध्यकमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
18) कवभागीय कशक्षण उपसांचालक, सवण
19) एन.आय.सी., पुणे
20) कशक्षणाकधकारी (प्राथकमक/माध्यकमक/कनरांतर कशक्षण)/प्रशासन अकधकारी,
महानगरपाकलका/नगरपाकलका/कटक मांडळे ) सवण
21) गटकशक्षणाकधकारी, पांचायत सकमती, सवण
22) शालेय कशक्षण व क्रीडा कवभाग, मांत्रालय, मुांबई (सवण कायासने)
23)

कनवडनस्ती (कायासन- एसडी-1)
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