बालकाांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा
अशिकार

अशिशियम,
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अिुसार

प्राथशमक व उच्च प्राथशमक िाळाांमध्ये
िैसर्गिक वाढीिे इयत्ता 5 वी व 8 वी चे विग
सुरू करणेबाबत.
महाराष्ट्र िासि
िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभाि,
िासि िुध्दीपत्रक क्र.प्रािािो 2014/(181/2014)/एसएम-5
मांत्रालय, शवस्तार भवि, मुांबई-32
शदिाांक : 24 माचग, 2015
सांदभग :-१) िासि शिणगय क्र.प्रािातु 1112/(258/2013) प्राशि-3 शद.13 फेब्रुवारी,2013,
२) िासि शिणगय क्र.प्रािातु 1112/(258/2013) प्राशि-3 शद.2 जुलै, 2013,
३) िासि शिणगय क्र.आरटीई 2013/(20/2013) प्राशि-1 शद.31 शडसेंबर,2013.
िुध्दीपत्रक :
सांदभािीि क्रमाांक-2 येथील आदे िामिील प्रस्ताविािांतर िासि शिणगयातील पशरच्छे द (ब)
पुढील मजकूरापूवी “ब(1)” अांतभूत
ग करण्यात येत आहे. तसेच पशरच्छे द ब (1) िांतर पुढीलप्रमाणे
पशरच्छे द ब(2) समाशवष्ट्ट करण्यात येत आहे.
ब(2) - “महाििरपाशलका (Municipal Corporation) क्षेत्रातील महापाशलका िाळाांचे व खाजिी
व्यवस्थापिाच्या िाळाांचे इयत्ता 5 वी व 8 वी चे विग जोडू ि दे ण्याबाबतचे प्रस्ताव महाििरपाशलका
आयुक्ताांमाफगत, ििरपाशलका/ ििरपशरषद/ ििरपांचायती (Municipal Council) कटक मांडळे
(Cantonment Board) क्षेत्रातील स्वत:च्या िाळाांचे व खाजिी व्यवस्थापिाांच्या िाळाांचे इयत्ता 5 वी
व 8 वी चे विग जोडू ि दे ण्याबाबतचे प्रस्ताव मुख्याशिकारी/ कमाांडडि ऑशफसर याांचेमाफगत शिक्षण
सांचालक (प्राथशमक), पुणे याांिी आयुक्त शिक्षण, पुणे याांिा सादर करावेत व आयुक्त शिक्षण, पुणे
याांिी िासिास सादर करावेत.”
2.

सदर िुद्धीपत्रक महाराष्ट्र िासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर

उपलब्ि करण्यात आले असूि, त्याचा सांिणक साांकेताांक क्रमाांक 201503251247354221 असा
आहे. हा आदे ि शडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षाांशकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे िािुसार व िावािे,

Rajendra
Shankarrao
Pawar
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( राजेंद्र पवार )
उप सशचव, महाराष्ट्र िासि
प्रत :1) शिक्षण सांचालक (प्राथशमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
2) शिक्षण सांचालक (माध्यशमक व उच्च माध्यशमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
3) सवग शवभािीय शिक्षण उपसांचालक,
4) सवग शवभािीय आयुक्त
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5) मुख्य कायगकारी अशिकारी, सवग शजल्हा पशरषद
े ाफगत शजल्हयातील
6) शिक्षणाशिकारी (प्राथशमक), सवग शजल्हा पशरषदा याांचम
ििरपाशलका/ििरपशरषद/कटकमांडळे
7) मा.मुख्यमांत्री याांचे सशचव, मुख्यमांत्री याांचे कायालय , मांत्रालय, मुांबई
8) मा.उपमुख्यमांत्री याांचे सशचव, उपमुख्यमां त्री याांचे कायालय, मांत्रालय, मुांबई
9) खाजिी सशचव, मा.मांत्री, िालेय शिक्षण, मांत्रालय, मुांबई
10) सवग शविािसभा/ शविािपशरषद सदस्य
11) मुख्य सशचव, महाराष्ट्र िासि, मांत्रालय, मुांबई
12) प्रिाि सशचव, िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभाि, मांत्रालय, मुांबई
13) सशचव, ग्रामशवकास शवभाि, मांत्रालय, मुांबई
14) सशचव, ििर शवकास शवभाि, मांत्रालय, मुांबई
15) िालेय शिक्षण शवभािाचे सवग कायासिे
16) शिवड िस्ती एस एम-5
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