उच्च प्राथमिक मिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ५ वी स्तर)
व पूवव िाध्यमिक मिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ८ वी
स्तर) करीता अटी व िती मिमित करणेबाबत....
िहाराष्र िासि
िालेय मिक्षण व क्रीडा मवभाग
िासि मिणवय क्रिाांक :- एफईडी -4014/643/प्र.क्र.4/एसडी-५
िांत्रालय मवस्तार भवि, िांबई ४०० ०३२
मििाांक :-15 िोव्हेंबर, २०१६
वाचा :१) िालेय मिक्षण व क्रीडा मवभाग िासि मिणवय क्रिाांक एससीएच -२००९/(९०/०९)/ केंपयो,
मििाांक २२.०७.२०१०.
२) िालेय मिक्षण व क्रीडा मवभाग िासि मिणवय क्रिाांक एफईडी -४०१४/६४३/प्र.क्र.४/एसडी ५,
मििाांक २९.०६.२०१५, १०.११.२०१५ व िासि िध्िीपत्रक सिक्रिाांक मििाांक ०२/०७/२०१५ व
मििाांक १५/०२/२०१६.
३) आयक्त,िहाराष्र राज्य परीक्षा पमरषि,पणे याांचे पत्र क्र.िरापप/मिष्यवृत्ती/२०१६/३५१४ ,
मििाांक १६/०५/२०१६ व क्र.िरापप/मिष्यवृत्ती/२०१६/६२३१, मि.३०/९/२०१६
४) मिक्षण सांचालक याांचे पत्र क्र.मिष्य/१५-१६/इ. १० व १२ वी/ि.िाफी/२२१ , मििाांक १७/३/2०१६
व क्र.मिष्यवृत्ती-२२५/२०१६-१७/४८४१, मि.२४/८/२०१६
प्रस्ताविा :प्राथमिक व िाध्यमिक िाळाांतील गणवाि मवद्यार्थ्यांिा प्रोत्साहि िे ण्यासाठी खली गणवत्ता मिष्यवृत्ती
िे ण्याची योजिा सि १९५४-५५ पासूि कायान्ववत आहे. सिर मिष्यवृत्ती योजिेत केंद्र िासिाच्या बालकाांचा
िोफत सक्तीच्या मिक्षण अमिकार या कायद्याििील तरतूिी लक्षात घेवूि सांिभािीि अिक्रिाांक २ ििील
मििाांक २९/०६/२०१५ च्या िासि मिणवयाववये राज्यात कायान्ववत असलेल्या मिष्यवृत्तीचा स्तर इयत्ता ४ थी
ऐवजी इयत्ता ५ वी व इयत्ता ७ वी ऐवजी इयत्ता ८ वी असा करण्यात आला आहे.
त्यािसार या मिष्यवृत्ती परीक्षेचे आयोजि सि २०१६-१७ पासूि इयत्ता ५ वी व ८ वी िध्ये मियमितपणे
करण्यात येणार आहे. सिर परीक्षा िहाराष्र राज्य परीक्षा पमरषि,पणे याांच्यािाफवत घेण्याकमरता सांिभव क्रिाांक
१ ििील मििाांक २२ /०७/२०१० च्या िासि मिणवयात ििूि केलेल्या अटी व ितीत सिारणा करण्याची बाब
िासिाच्या मवचारािीि होती.
िासि मिणवय :पूवव उच्च प्राथमिक मिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ५ वी स्तर) व पूवव िाध्यमिक मिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ८ वी
स्तर) करीता अटी व िती पढीलप्रिाणे मिमित करण्यात येत आहेत :१)

िासििावय (िासकीय/अििामित/ मविाअििामित/कायि मविाअििामित/

स्वयांअथवसहान्ययत) िाळाांििील मवद्याथी सिर मिष्यवृत्ती परीक्षा िे ण्यास पात्र राहतील.
२)

आय.सी.एस.ई. व सी.बी.एस.ई.अभ्यासक्रि राबमवणाऱ्या िाळाांििील मवद्यार्थ्यांिा सिर

मिष्यवृत्ती परीक्षेस प्रमवष्ठ होण्यासाठी िासि खालील अटींच्या अिीि राहू ि िावयता िे त आहे:अ)

सिर परीक्षेला बसणाऱ्या मवद्यार्थ्यांसाठी या िासि मिणवयाववये सिामरत केल्यािसार
वयाची अट राहील.
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ब)

सिर मवद्यार्थ्यांकडू ि मिष्यवृत्ती परीक्षेस या िासि मिणवयाववये सिामरत मवहीत िल्क
आकारण्यात येईल.

क)

सिर मवद्यार्थ्यांची स्वतांत्र गणवत्ता यािी तयार केली जाईल.

ड)

सिर मवद्याथी गणवत्ता यािीत आल्यास पमहल्या ५० मवद्यार्थ्यांिा प्रिाणपत्र मिले
जाईल व गणािक्रि कळमवण्यात येईल. िात्र त्याांिा मिष्यवृत्तीची रोख रक्कि मिली
जाणार िाही.

इ)
३)

उववमरत सवव मवद्यार्थ्यांिा गणपत्रके िे ण्यात येतील.

मिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी पात्रता:1)

मवद्याथी हा िहाराष्राचा रमहवासी असावा म्हणजेच पालकाांचे िहाराष्रात मकिाि १५
वषे वास्तव्य असावे.

२)

मवद्याथी िासििावय िासकीय/अििामित/मविाअििामित/कायि मविाअििामित/
स्वयांअथवसहान्ययत िाळे त इयत्ता ५ वी ककवा इयत्ता ८ वीत मिकत असावा.

४)

मिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी वयोियािा:मवद्यार्थ्याचे वय १ जूि रोजी खाली ििवमवलेल्या तक्त्यातील वयापेक्षा जास्त िसावे.
मि.१ जूि रोजी किाल वयोियािा
प्रवगव

५)

पूवव उच्च प्राथमिक मिष्यवृत्ती

पूवव िाध्यमिक मिष्यवृत्ती परीक्षा

परीक्षा (इयत्ता ५ वी)

(इयत्ता ८ वी)

सवव प्रवगव

११ वषे

१४ वषे

मिव्याांग

१५ वषे

१८ वषे

सिर मिष्यवृत्ती परीक्षेत मवद्याथी उत्तीणव ककवा अित्तीणव घोमषत करण्यात येणार िसूि

मिष्यवृत्तीस पात्र ककवा अपात्र असे घोमषत करण्यात येईल. मिष्यवृत्तीस पात्रतेसाठी प्रत्येक पेपरिध्ये
मकिाि ४0 % गण प्राप्त करणे आवश्यक राहील. प्रत्येक पेपरिध्ये ४0 % पेक्षा किी गण प्राप्त करणारे
मवद्याथी मिष्यवृत्तीस अपात्र राहतील. मजल्हामिहाय िांजूर मिष्यवृत्तीच्या सांचािसार अिा पात्र
मवद्यार्थ्यांिा मिष्यवृत्तीस पात्र घोमषत करण्यात येईल.
६)

सिर मिष्यवृत्ती िहाराष्र राज्य परीक्षा पमरषि, पणे याांिी िरवषी घेतल्या गेलेल्या पमरक्षेच्या

आिारे मिली जाईल.
7)

परीक्षेची तारीख व वार
क)

मिष्यवृत्ती परीक्षा िरवषी िहाराष्र राज्य परीक्षा परीषि जाहीर करेल त्यािसार
सािारणत: फेब्रवारी िमहवयाच्या िसऱ्या/मतसऱ्या रमववारी घेण्यात येईल.

ख)

मिष्यवृत्ती परीक्षा िहाराष्र राज्य परीक्षा पमरषिे िे मिमित केलेल्या केंद्रावर घेतली
जाईल.
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8)

अजव:सिर परीक्षेसाठीचे अजव हे मवद्याथी मिकत असलेल्या िासि िावयताप्राप्त िाळे च्या

िख्याध्यापकाांिाफवत ऑिलाईि पध्ितीिे िहाराष्र राज्य परीक्षा पमरषिे िे ठरमवलेल्या
वेळापत्रकािसार सािर करावेत. (Website: http://www.mscepune.in)
9)

परीक्षा िल्क:मबगरिागासवगीय मवद्यार्थ्यांसाठी
प्रवेि िल्क

रु.२०/-

परीक्षा िल्क

रु.6०/-

एकूण

रु.8०/-

अिसूमचत जाती/अिसूमचत जिाती,भटक्या जाती-मविक्त जिातीच्या िागासवगीय
मवद्यार्थ्यांसाठी व मिव्याांग मवद्यार्थ्यांसाठी
प्रवेि िल्क

रु.२०/-

परीक्षा िल्क

रु.0०/-

एकूण

रु.२०/-

यामिवाय प्रत्येक सहभागी िाळे ला प्रमतवषी रु.200/- िोंिणी िल्क परीक्षा
परीषिे कडे जिा करावे लागेल.
10)

परीक्षेचे िाध्यि:िराठी/कहिी/गजराती/उिूव /इांग्रजी/कसिी/तेलगू/कन्नड असे असेल. इयत्ता ५ वी व इयत्ता ८

वी च्या सेिी इांग्रजीच्या मवद्यार्थ्यांकमरता गमणत व बध्िीित्ता चाचणी या मवषयाांचा इांग्रजी िाध्यिाकमरता
जो पेपर असेल तोच पेपर उपलब्ि करुि मिला येईल.
१1)

परीक्षेचा अभ्यासक्रि व परीक्षेचे स्वरुप :िहाराष्र राज्य िैक्षमणक सांिोिि व प्रमिक्षण पमरषि, पणे याांिी तयार केलेल्या इ.१ ली ते इ.५

वी च्या अभ्यासक्रिावर आिामरत पूवव उच्च प्राथमिक मिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ५ वी स्तर) व इ.१ ली ते
इ.8 वी च्या अभ्यासक्रिावर आिामरत पूवव िाध्यमिक मिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ८ वी स्तर ) घेण्यात येईल.
पूवीप्रिाणेच सवव प्रश्न वस्तमिष्ठ व बहपयायी असतील.
प्रश्नाांची कामठण्य पातळी :-

१) कठीण प्रश्न ३०%
२) िध्यि स्वरुपाचे प्रश्न ४०%
३) सोपे प्रश्न ३०%

प्रश्नपमत्रकेचे स्वरुप :- प्रत्येक पेपरसाठी बहसांच (A.B.C.D.) प्रश्नसांच िे ण्यात येतील.
पूवव उच्च प्राथमिक मिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ५ वी स्तर) साठी उत्तराांच्या
४ पयायाांपैकी एकच पयाय अचूक असेल, परांत पूवव िाध्यमिक मिष्यवृत्ती
परीक्षा (इयत्ता ८ वी स्तर) साठीच्या प्रत्येक पेपरिध्ये किाल २०%
प्रश्नाांच्या बाबतीत उत्तराांच्या ४ पयायाांपैकी िोि पयाय अचूक असतील.
ते िोवही पयाय िोंिमवणे बांििकारक असेल.
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12) पूवव उच्च प्राथमिक मिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ५ वी ) व पूवव िाध्यमिक मिष्यवृत्ती
परीक्षा (इयत्ता ८ वी) पढीलप्रिाणे असेल:पेपर

मवषय

१

प्रश्नसांख्या

गण

प्रथि भाषा

२५

५०

१ तास ३०

गमणत

५०

१००

मिमिटे

75

150

तृतीय भाषा

२५

५०

१ तास ३०

बन्ध्िित्ता

५०

१००

मिमिटे

75

150

एकूण
२

वेळ

चाचणी
एकूण

१3)

मिष्यवृत्ती प्रिािाच्या अटी:-

{ÉÉjÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÇxÉä ±ÉMÉäSÉSªÉÉ ´É¹ÉÔ ¨ÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ =SSÉ |ÉÉlÉÊ¨ÉEò (<ªÉkÉÉ ६ ´ÉÒ) /
¨ÉÉvªÉÊ¨ÉEò (इयत्ता ९ वी ) ¶ÉÉ³äýiÉ |É´Éä¶É PÉäiÉ±ÉÉ {ÉÉÊ½þVÉä. VÉä Ê¶É¹ªÉ´ÉÞkÉÒ vÉÉ®úEò Ê´ÉtÉlÉÔ ¶ÉÉ³äýiÉ
|É´Éä¶É PÉähÉÉ®ú xÉÉ½þÒiÉ अिा Ê´ÉtÉlªÉÉÇSÉÆÒ Ê¶É¹ªÉ´ÉÞkÉÒ ®úqù Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<±Ç É.

१) Ê¶É¹ªÉ´ÉÞkÉÒ

२) {ÉÚ´ÉÇ

=SSÉ |ÉÉlÉÊ¨ÉEò Ê¶É¹ªÉ´ÉÞkÉÒ {É®úÒIÉÉ (<ªÉkÉÉ 5 ´ÉÒ){ÉÉºÉ ZÉÉ±ªÉÉxÉÆiÉ®úSªÉÉ ´É¹ÉÉÇ{ÉÉºÉÚxÉ 3 ´É¹ÉÇ ´É
{ÉÚ´ÉÇ ¨ÉÉvªÉÊ¨ÉEò Ê¶É¹ªÉ´ÉÞkÉÒ {É®úÒIÉÉ (<ªÉkÉÉ 8 ´ÉÒ){ÉÉºÉ ZÉÉ±ªÉÉxÉÆiÉ®úSªÉÉ ´É¹ÉÉÇ{ÉÉºÉÚxÉ 2 ´É¹ÉÇ
Ê¶É¹ªÉ´ÉÞkÉÒ SÉÉ±ÉÚ ®úÉ½þÒ±É. iªÉÉºÉÉ`öÒ Ê¶É¹ªÉ´ÉÞkÉÒvÉÉ®úEòÉ±ÉÉ ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ ={ÉÎºlÉiÉÒ, SÉÉÆMÉ±Éä ´ÉiÉÇxÉ ´É
ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉEòÉ®úEò |ÉMÉiÉÒ ªÉÉ +]õÓSÉÒ {ÉÚiÉÇiÉÉ Eò®úÉ´ÉÒ ±ÉÉMÉä±É.ªÉÉ{ÉèEòÒ BEòÉ½þÒ +]õÒSÉÒ {ÉÚiÉÇiÉÉ ½þÉäiÉ
xÉºÉ±ªÉÉºÉ {ÉÉjÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÇºÉ Ê¶É¹ªÉ´ÉÞkÉÒ Ê¨É³ýhÉÉ®ú xÉÉ½þÒ.

३)

Ê´ÉtÉlªÉÉÇxÉä ¶ÉÉ³ýÉ ¤Énù±É Eäò±ªÉÉºÉ, Ê´ÉtÉlªÉÉÇxÉä/{ÉÉ±ÉEòÉxÉä Ê¶É¹ªÉ´ÉÞkÉÒºÉÉ`öÒ xÉ´ÉÒxÉ
¨ÉÖJªÉÉvªÉÉ{ÉEòÉÆ¨ÉÉ¡ÇòiÉ ºÉÆ¤ÉÊvÉiÉ ÊVÉ±½þªÉÉSªÉÉ Ê¶ÉIÉhÉÉÊvÉEòÉ®úÒ(¨ÉÉvªÉÊ¨ÉEò)/ मिक्षण मिरीक्षक िांबई
(प/ि/उ) ªÉÉÆSªÉÉEòbä÷ |ÉºiÉÉ´É ºÉÉnù®ú Eò®úÉ´ÉÉ.

४) Ê¶ÉIÉhÉ

ºÉÆSÉÉ±ÉEò (¨ÉÉvªÉÊ¨ÉEò ´É =SSÉ ¨ÉÉvªÉÊ¨ÉEò), {ÉÖhÉä ªÉÉÆSªÉÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ Ê¶É´ÉÉªÉ EòÉähÉÒ½þÒ
Ê¶É¹ªÉ´ÉÞkÉÒ MÉÉä`ö´ÉÚ ¶ÉEòhÉÉ®ú xÉÉ½þÒ.

१4)

मिष्यवृत्तीचे मवतरण :-

मिष्यवृत्तीची रक्कि मवद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जिा करण्यात येत असल्यािे िहाराष्र राज्य
परीक्षा पमरषिे िे मिष्यवृत्ती परीक्षेस बसणाऱ्या मवद्यार्थ्यांच्या अजासोबत त्याांच्या बँक खात्याची िामहती
(बँकेचे िाव, खाते क्रिाांक व IFSC कोड इ.) व आिार क्रिाांकाची िामहती घ्यावी. सिर िामहतीसह
मवद्यार्थ्यांच्या मिष्यवृत्ती परीक्षेचा मिकाल मिक्षण सांचालक, (िाध्यमिक व उच्च िाध्यमिक) पणे याांिा
पाठवावा. िासिाकडू ि अििाि उपलब्ितेिसार मिष्यवृत्तीचे मवतरण करण्याची जबाबिारी मिक्षण
सांचालक, (िाध्यमिक व उच्च िाध्यमिक) पणे याांचेवर राहील.
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१5)

गणवत्तािारक मवद्यार्थ्यांचा गौरव:पूवव उच्च प्राथमिक व पूवव िाध्यमिक मिष्यवृत्ती परीक्षेिध्ये स्पृहणीय यि सांपािि करुि

राज्यस्तरीय गणवत्ता यािीिध्ये स्थाि मिळमवणा-या मवद्यार्थ्यांिा प्रोत्साहि मिळावे यासाठी त्याांचा
सत्कार सिारांभ सांबांमित मजल्हयाच्या िा.पालकिांत्री िहोिय याांचे हस्ते िरवषी मवद्यार्थ्यांची सांख्या
मवचारात घेऊि मि.१५ ऑगस्ट रोजी ध्वजारोहणािांतर अथवा त्याच मिविी स्वतांत्रपणे कायवक्रि
आयोमजत करुि करण्यात यावा. आयक्त, िहाराष्र राज्य परीक्षा पमरषि, पणे याांिी प्रत्येक वषी या
पमरक्षाांच्या राज्यस्तरीय गणवत्ता यािीििील मवद्यार्थ्यांिा िे ण्यासाठी गणवत्ता प्रिाणपत्र तयार करुि ती
सांबांमित मजल्हयाांच्या मिक्षणामिकारी (प्राथमिक) याांचेकडे मवहीत कालाविीत उपलब्ि करुि द्यावीत.
सिर सत्कार सिारांभाची सवव व्यवस्था मिक्षणामिकारी, प्राथमिक याांिी करावी.
१6)

"ग्रािीण" या मिष्यवृत्ती प्रकाराबाबत मवश्लेषण:पूवव उच्च प्राथमिक व पूवव िाध्यमिक मिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी राज्यातील ग्रािपांचायतीच्या

मियांत्रणाखाली सवव गावे/वस्ती ( लोकसांख्या मवचारात ि घेता ) तसेच िगरपमरषि, िगरपामलका व
िहािगरपामलका पमरक्षेत्रात ग्रािपांचायत क्षेत्र अन्स्तत्वात असल्यास सवव गावाांििील िाळाांिध्ये
मिकणा-या मवद्यार्थ्यांची गणिा "ग्रािीण" भागात करण्यात यावी.
तसेच िासि मिणवय मि.२ एमप्रल, १९५४ अववये No scholar can hold, at the same time,
any other Government scholarship or a scholarship from an endowment fund vested in
Government without the permission of the director of education असे ििूि करण्यात आले
आहे. या िासि मिणवयाववये सिरची अट कायि ठे वण्यात येत आहे.
सिर िासि मिणवय िहाराष्र िासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ि करण्यात आले असूि त्याचा सांकेताक 201611161624144721 असा आहे . हा आिे ि
मडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षाांमकत करुि काढण्यात येत आहे .
िहाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आिे िािसार व िावािे,

Neha
Nandkumar
Humraskar
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Nandkumar Humraskar
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( िेहा िां.हिरसकर )
कायासि अमिकारी, िहाराष्र िासि
प्रमत,
१. िा.िांत्री (िालेय मिक्षण) याांचे स्वीय सहायक
२. िा.प्रिाि समचव, (िालेय मिक्षण व क्रीडा मवभाग) याांचे स्वीय सहायक
३. आयक्त (मिक्षण), िहाराष्र राज्य, पणे
४. मिक्षण सांचालक (िाध्यमिक व उच्च िाध्यमिक), मिक्षण सांचालिालय, िहाराष्र राज्य, पणे.
५. मिक्षण सांचालक (प्राथमिक),मिक्षण सांचालिालय, िहाराष्र राज्य, पणे.
६. आयक्त, िहाराष्र राज्य परीक्षा पमरषि, िहाराष्र राज्य, पणे.
७. सवव मवभागीय मिक्षण उपसांचालक,
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८. सवव मिक्षणामिकारी (प्राथमिक/िाध्यमिक),मजल्हा पमरषि
९. मिक्षण मिमरक्षक (िमक्षण/उत्तर/पमिि),िांबई
१०.सवव वमरष्ठ लेखापरीक्षक (मिक्षण मवभाग)
११.िहालेखापाल १ व २ (लेखा परीक्षा) िांबई/िागपूर
१२.िहालेखापाल १ व २ (लेखा व अिज्ञेयता) िांबई/िागपूर
१३.अमििाि व लेखा अमिकारी,िांबई.
१४.िांबई लेखा परीक्षक,स्थामिक मििी लेखा,िहाराष्र राज्य,कोकण भवि,िांबई
१५.सांचालक,लेखा व कोषागार अमिकारी
१६.लेखा परीक्षक,स्थामिक मििी लेखा,िांबई/पणे/िागपूर/औरांगाबाि
१७. मिवडिस्ती (एसडी.-५).
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