प्राथमिक मिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ५ वी) व उच्च प्राथमिक
मिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता 8 वी) कमरता अभ्यासक्रि मिमित
करण्याकमरता समिती गठीत करणेबाबत...

िहाराष्र िासि
िालेय मिक्षण व क्रीडा मवभाग
िासि मिणणय क्रिाांकः एफईडी-४०१४/६४३/प्र.क्र.४/एसडी-५
िादाि कािा रोड, हु तात्िा राजगुरु चौक,
िांत्रालय, िुांबई-400 032.
तारीख: १० िोव्हेंबर, २०१५.

वाचा:िासि मिणणय क्रिाांकः एफईडी-४०१४/६४३/प्र.क्र.४/एसडी-५, मद.२९ जूि, २०१५.

प्रस्ताविा:केंद्र िासिािे बालकाांचा िोफत सक्तीच्या मिक्षणाचा अमिकार अमिमियि २००९ हा कायदा पामरत केला
असूि राज्यात या कायद्याची अांिलबजावणी मद.१ एमप्रल,२०१० पासूि सुरु झालेली आहे . या कायद्यान्वये इयत्ता १
ली ते इयत्ता ८ वी पयंतचे मिक्षण प्राथमिक मिक्षण म्हणूि मवमहत केलेले आहे. मिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदी
मवचारात घेवूि मदिाांक २९ जूि २०१५ च्या िासि मिणणयान्वये सि २०१५-१६ पासूि पूवण िाध्यमिक व िाध्यमिक िाळा
मिष्यवृत्तीचे िािामभिाि प्राथमिक मिष्यवृत्ती व उच्च प्राथमिक मिष्यवृत्ती असे करण्यात आले आहे. सि 2016-17
पासूि इयत्ता ५ वी िध्ये व इयत्ता ८ वी िध्ये मिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्यात येणार आहे. त्याकमरता अभ्यासक्रि मिमित
करण्याकमरता समिती गठीत करण्याची बाब िासिाच्या मवचारािीि होती.

िासि मिणणय:प्राथमिक मिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता ५ वी व उच्च प्राथमिक मिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता 8 वी करीता अभ्यासक्रि
मिमित करण्याकरीता पुढीलप्रिाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे .
१) अध्यक्ष, िहाराष्र राज्य िाध्यमिक व उच्च िाध्यमिक मिक्षण िांडळ, पुणे

- अध्यक्ष

2) आयुक्त, िहाराष्र राज्य परीक्षा पमरषद, पुणे

- सदस्य समचव

3) सांचालक, प्राथमिक, िहाराष्र राज्य, पुणे

- सदस्य

4) सांचालक, िहाराष्र राज्य िैक्षमणक सांिोिि व प्रमिक्षण पमरषद, पुणे

- सदस्य

5) श्री. सुभाष काांबळे , प्राचायण, डाएट, बुलढाणा

- सदस्य

६) श्री.बिकर , वमरष्ठ अमिव्याख्याता, डाएट, सातारा

- सदस्य

७) श्रीिती समवता काजरे कर, िुख्याध्यामपका, सौ.मविलाबाई गरवारे प्रिाला, पुणे

- सदस्य

८) श्रीिती पूजा जािव, उपमिमक्षका, मवद्यामिकेति िाळा क्र.८, कोथरुड, पुणे-३८

- सदस्य

9) श्रीिती िलावडे , मिवृत्त िुख्याध्यामपका, सन्न्ित्र िांडळ सांचामलत बैरािजी
जीजीभाय प्राथमिक िाळा, िुांबई

- सदस्य

10) श्रीिती िलाका परब, मिवृत्त िुख्याध्यामपका, िैलेंद्र एज्युकेिि सोसायटी िराठी प्राथमिक िाळा,
दमहसर,पूव.ण
१1) श्री.म्हाप्रळकर, मिक्षक, आय.इ.एस.िाबर गुरुजी िराठी प्राथमिक मवद्यालय, िुांबई.

- सदस्य
- सदस्य
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सदर िासि मिणणय िहाराष्र िासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ि
करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताक 201511101519044121 असा आहे . हा आदे ि मडजीटल स्वाक्षरीिे
साक्षाांमकत करुि काढण्यात येत आहे .
िहाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदे िािुसार व िावािे.

Baban
Ranganath Mali
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( बी.आर.िाळी)
अवर समचव, िहाराष्र िासि.
प्रत,
१. िा.िांत्री (िालेय मिक्षण) याांचे खाजगी समचव, िुांबई.
२. िा.िांत्री याांचे खाजगी समचव (सवण)
३. िा.राज्यिांत्री (िालेय मिक्षण) याांचे खाजगी समचव, िुांबई.
४.िा.राज्यिांत्री याांचे खाजगी समचव (सवण)
५. िा.प्रिाि समचव, िालेय मिक्षण व क्रीडा मवभाग.
६. अध्यक्ष, िहाराष्र राज्य िांडळ, पुणे
७. आयुक्त, िहाराष्र राज्य परीक्षा पमरषद, पुणे
८. सांचालक, प्राथमिक, िहाराष्र राज्य, पुणे
९. सांचालक, िहाराष्र राज्य िैक्षमणक सांिोिि व प्रमिक्षण पमरषद, पुणे
१०. श्री. सुभाष काांबळे , प्राचायण, डाएट, बुलढाणा

.

११. श्री.बिकर , वमरष्ठ अमिव्याख्याता, डाएट, सातारा
१२.
१३.

श्रीिती
श्रीिती

समवता
पूजा

काजरेकर,

जािव,

िुख्याध्यामपका,

उपमिमक्षका,

सौ.मविलाबाई

मवद्यामिकेति

िाळा

प्रिाला,

गरवारे

क्र.८,

कोथरुड,

पुणे

पुणे-३८

१४. श्रीिती िलावडे , मिवृत्त िुख्याध्यामपका, सन्न्ित्र िांडळ सांचामलत बैरािजी जीजीभाय
प्राथमिक िाळा, िुांबई

1५. श्रीिती िलाका परब, मिवृत्त िुख्याध्यामपका, िैलेंद्र एज्युकेिि सोसायटी िराठी
प्राथमिक िाळा, दमहसर पूव.ण
१६. श्री.म्हाप्रळकर, मिक्षक, आय.इ.एस.िाबर गुरुजी िराठी प्राथमिक मवद्यालय, िुांबई.
१७. मिवडिस्ती.
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