बालकाांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा
अशिकार अशिशियम, 2009 अांतर्गत स्थापि
करण्यात आलेल्या राज्य सल्लार्ार पशरषदे वर
अिासकीय सदस्याांची शियुक्ती करणेबाबत.
महाराष्ट्र िासि
िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभार्
िासि शिणगय क्रमाांकः याशचका-6214/प्र.क्र.16/एस.डी-1
मादाम कामा मार्ग, हु तात्मा राजर्ुरु चौक
मांत्रालय, मुांबई- 400 032
शदिाांक: 29 फेब्रुवारी, 2016
वाचा 1) केंद्र िासिाचा बालकाांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अशिकार अशिशियम, 2009
2) िासि शिणगय, िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभार् क्रमाांक-आरटीई-2013/प्र.क्र.25/प्राशि-1,
शदिाांक 19 माचग, 2013
प्रस्ताविाबालकाांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अशिकार अशिशियम, 2009 च्या कलम 34 अन्वये
प्रत्येक राज्यािे जास्तीत जास्त 15 अिासकीय सदस्य असलेली तसेच शिक्षण व मुलाांचा शवकास या
क्षेत्रामध्ये तज्ञ व अिुभवी व्यक्तींची शिवड करुि राज्य सल्लार्ार पशरषद (State Advisory Committee)
स्थापि करण्याबाबतचे शिदे ि शदलेले आहेत. सदर सशमती RTE Act 2009 ची अांमलबजावणी राज्यात
प्रभावीपणे करण्याच्या अिुषांर्ािे राज्य िासिास मार्गदिगि करेल. RTE Act 2009 मिील कलम 34
िुसार RTE Act ची प्रभावी अांमलबजावणी करण्यासाठी शदिाांक 19/03/2013 च्या िासि शिणगयान्वये
मा. मांत्री (िा.शि.) याांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सल्लर्ार सशमतीमध्ये 13 अिासकीय सदस्याांची शियुक्ती
करण्याची बाब िासिाच्या शवचारािीि आहे.
िासि शिणगयबालकाांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अशिकार अशिशियम, 2009 अांतर्गत स्थापि करण्यात
आलेल्या राज्य सल्लार्ार पशरषदे तील अिासकीय सदस्य म्हणूि खालील 13 व्यक्तींची शियुक्ती
करण्यात येत आहे.
अ.क्र.
1

प्रवर्ग
शविेष

र्रजा

असलेल्या

मुलाांकशरताच्या

िाव
शिक्षणाचे श्रीमती िेत्रा तेंडुलकर, पालघर

शविेषीकृत ज्ञाि व प्रत्यक्ष अिुभव असलेली व्यक्ती
2

पूवग प्राथशमक शिक्षण क्षेत्रातील शविेषीकृत ज्ञाि व प्रत्यक्ष डॉ. मिुश्री सावजी, औरां र्ाबाद
अिुभव असलेली व्यक्ती

3

अध्यापक शिक्षणाच्या क्षेत्रातील शविेषीकृत ज्ञाि व प्रत्यक्ष श्री. प्रकाि पोतदार, चाळीसर्ाव
अिुभव असलेले

4

श्रीमती लता शटळे कर, पुणे

प्राथशमक शिक्षण व बालशवकास क्षेत्रातील ज्ञाि व प्रत्यक्ष 1) श्रीमती प्रशमलाताई कोकड, पालघर
अिुभव असलेले

2) डॉ. सांजय मालपाणी, अहमदिर्र
3) श्रीमती रेणू दाांडेकर, दापोली

िासि शिणगय क्रमाांकः याशचका-6214/प्र.क्र.16/एस.डी-1,

4) डॉ. अे.वाय.महाजि, फैजपूर
5) डॉ. सजेराव ठोंबरे , औरां र्ाबाद
6) श्री. सांदीप पवार, बीड
7) श्री. श्रीकाांत दे िपाांडे, िार्पूर
8) श्रीमती बसांती रॉय, मुांबई
9) श्रीमती िुभदा चोकर, मुांबई

सदर िासि शिणगय महाराष्ट्र िासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ि करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताांक 201602261228357121 असा आहे . हा आदे ि
शडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षाांशकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे िािुसार व िावािे.

Baban
Ranganath Mali
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( बी.आर.माळी )
प्रत,

अवर सशचव, महाराष्ट्र िासि
1) मा. राज्यपालाांचे सशचव, राजभवि, मुांबई
2) मा. मांत्री, िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभार्, मांत्रालय, मुांबई
3) मा. प्रिाि सशचव, िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभार्, मांत्रालय, मुांबई
4) राज्य प्रकल्प सांचालक, महाराष्ट्र प्राथशमक शिक्षण पशरषद, चिीरोड, मुांबई.
5) शिक्षण सांचालक (प्राथ.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
6) महालेखापाल (लेखा व अिुज्ञेयता) 1/2 महाराष्ट्र राज्य, मुांबई/िार्पूर.
7) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) 1/2 महाराष्ट्र राज्य, मुांबई/िार्पूर.
8) सवग वशरष्ट्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण शवभार्)
9) शजल्हा कोषार्ार अशिकारी, (पुणे)
10) सहसांचालक, लेखा व कोषार्ारे, सांर्णक कक्ष, िवीि प्रिासकीय भवि, मुांबई.
11) शियोजि शवभार्/शवत्त शवभार् (व्यय-5/अथग-8)
12) िालेय शिक्षण शवभार् (अथगसक
ां ल्प)
13) श्रीमती िेत्रा तेंडुलकर, पालघर
14) डॉ. मिुश्री सावजी, औरां र्ाबाद
15) श्री. प्रकाि पोतदार, चाळीसर्ाव
16) श्रीमती लता शटळे कर, पुणे
17) श्रीमती प्रशमलाताई कोकड, पालघर
18) डॉ. सांजय मालपाणी, अहमदिर्र
19) श्रीमती रेणू दाांडेकर, दापोली
20) डॉ. अे.वाय.महाजि, फैजपूर
21) डॉ. सजेराव ठोंबरे, औरांर्ाबाद
22) श्री. सांदीप पवार, बीड
23) श्री. श्रीकाांत दे िपाांडे, िार्पूर
24) श्रीमती बसांती रॉय, मुांबई
25) श्रीमती िुभदा चोकर, मुांबई
26) शिवड िस्ती (एस.डी.1).
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