राज्यातील बिगर इंग्रजी माध्यमां च् या शाळां म ध्ये
इ.1 ली ते 5 वी च्या बवद्यार्थ्यांना गबित व इ.6 वी
ते 8 वी च्या बवद्यार्थ्यांना गबित व बवज्ञान हे बवषय
ऐच्च्िक स्वरूपात इंग्र जी भाषे तून बशकबवण्यास
परवानगी दे ण्यािाित .

महाराष्ट्र शासन

शालेय शशक्षण व क्रीडा शवभाग
शासन शनणण य क्रमाां कः पीआरई-1713/(86/13)/प्राबश-5,
मादाम कामा मागग, हु तात्मा राजगुरू चौक,
मंत्र ालय बवस्तार भवन, मुंिई - 400 032,
तारीख: 19 जून , 2013.

वाचा –

1)

शासन बनिगय, शालेय बशक्षि व क्रीडा बवभाग क्र.सु प्र ाअ-2004/(8/04)/प्राबश-5,

2)

शासन बनिगय,शालेय बशक्षि व क्रीडा बवभाग क्र.सु प्र ाअ-2006/(136/06)/प्राबश-5,

3)
4)
5)
6)
7)
8)

बद.10 फे ब्रु व ारी, 2004,
बद.22 नोव्हें िर , 2007,

कें द्र शासनाचा िालकांचा मोफत व सक्तीच्या बशक्षिाचा हक्क अबि बनयम, 2009,
महाराष्ट्र िालकां च ा मोफत व सक्तीच्या बशक्षिाचा हक्क बनयम, 2011,

शासन बनिगय,शालेय बशक्षि व क्रीडा बवभाग क्र.पीआरई-1212/(6/12)/प्राबश-5,
बद.20 जू न , 2012,

शासन बनिगय,शालेय बशक्षि व क्रीडा बवभाग क्र.पीआरई-1411/(175/11)/प्राबश-5,
बद.27 जु ल,ै 2012,

शासन बनिगय,शालेय बशक्षि व क्रीडा बवभाग क्र.पीआरई-1411/(175/11)/प्राबश-5,

बद.28 बडसें ि र , 2012,

शासन बनिगय, शालेय बशक्षि व क्रीडा बवभाग क्र.प्राशातु- 1112/(258/2012)/प्राबश-3,

बद.13 फे ब्रु व ारी, 2013.

शासन शनणणय क्रमाांकः प ीआरई-1713/(86/13)/प्राबश-5,

प्रस्ततावना –

केंद्र शासनाने भारतीय राज्य घटने त सन 2002 मध्ये दु रूस्ती करून 6 ते 14 वयोगटातील सवग

िालकांन ा मोफत व सक्तीचे प्राथबमक बशक्षि (इ.1 ली ते 8 वी) बमळण्याचा मूलभूत अबिकार प्रदान
केलेला आहे . त्यानु षंगाने केंद्र शासनाने िालकांचा मोफत व सक्तीच्या बशक्षिाचा अबिकार अबिबनयम,
2009 पाबरत केला असून त्याची अंमलिजाविी बदनांक 1 एबप्रल, 2010 पासून राज्यात सुरू झालेली
आहे . मा. सवोच्च न्यायालयाने बदनांक 12 एबप्रल, 2012 रोजी हा कायदा वैि ठरबवला आहे .
2.

राज्य शासनाने बशक्षिाच्या सावगबत्रकरिाची भूबमका कायम घे तलेली आहे . राज्यातील सवग

बवद्यार्थ्यांना गुिात्मक व दजेदार बशक्षि दे ण्याची जिािदारी शासनाची असल्याने शासनाने सवगत्र
प्राथबमक व माध्यबमक शाळा उपलब्ि करून बदलेल्या आहे त. सद्यच्स्थतीत राज्यात स्थाबनक स्वराज्य
संस्था व खाजगी व्यवस्थापनामाफगत सुमारे 1 लाख प्राथबमक व माध्यबमक शाळा सुरू असून त्यात

सुमारे 1.80 कोटी बवद्याथी बशक्षि घे त आहे त. या 1 लाख शाळांपैकी 32573 शाळा खाजगी आहे त.
त्यापैकी 20,455 अनु दाबनत व 12,018 बवना अनु दाबनत आहे त.
3.

प्राथबमक बशक्षिाची गुिवत्ता वाढबवण्यासाठी शासनाने वेळोवेळी बवबवि उपाययोजना केलेल्या

आहे त. त्यामध्ये भौबतक सुबविा बनमाि करतानाच बशक्षकांची शैक्षबिक व व्यावसाबयक अहग ता
इत्यादीमध्ये सुि ारिा करण्यात करण्यात आलेल्या आहे त. राज्य शासनाकडू न शालेय बशक्षिामध्ये
गुिवत्ता वाढबवण्यासाठी बवबवि कायग क्रमही रािबवण्यात ये त आहे त.
4.

राज्यातील बिगर इंग्रजी माध्यमातील बवद्यार्थ्यांना इंग्रजी या भाषे िाित भबवष्ट्यात अडचिी

बनमाि होवू नये त या दृष्ट्टीने बद.10 फेब्रुवारी, 2004 च्या शासन बनिगयान्वये बिगर इंग्रजी माध्यमाच्या
शाळांमध्ये इ.5 वी ते 7वी पयं तच्या बवद्यार्थ्यांना गबित व बवज्ञान हे बवषय इंग्रजी माध्यमातू न
बशकबवण्यास परवानगी दे ण्यात आली. शासन बनिगय, शालेय बशक्षि व क्रीडा बवभाग क्र.सुप्राअ2006/(136/06)/प्राबश-5, बद.22 नोव्हें िर, 2007 अन्वये राज्यातील बिगर इंग्रजी माध्यमाच्या
शाळांमध्ये इयत्ता 1 ली ते 4 थी पयं तच्या बवद्यार्थ्यांना गबित व बवज्ञान हे बवषय ऐच्च्िक स्वरुपात इंग्रजी
भाषे तून बशकबवण्यास परवानगी दे ण्यात आली.
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5.

राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा 2005, िालकांचा मोफत व सक्तीच्या बशक्षिाचा हक्क

अबिबनयम, 2009 व महाराष्ट्र राज्य अभ्यासक्रम आराखडा 2010 नु सार इ.1 ली ते 8 वी च्या पुन रग बचत
अभ्यासक्रमानु सार सुि ारीत बवषयरचने स शासन बनिगय, शालेय बशक्षि व क्रीडा बवभाग क्र.पीआरई1212/(6/12)/प्राबश-5, बद.20 जून , 2012 अन्वये मान्यता दे ण्यात आली.
6.

तसेच, शासन बनिगय, शालेय बशक्षि व क्रीडा बवभाग क्र.पीआरई-1411/(175/11)/प्राबश-5,

बद.27 जुल,ै 2012 अन्वये राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा, 2005 नु सार प्राथबमक बशक्षि (इ. 1ली ते 8
वी) अभ्यासक्रम पुन रग चने साठी राज्यस्तरीय सबमती व बवषयबनहाय अभ्यासमंडळे गठीत करून
अंमलिजाविी करण्याचे आदे श बनगगबमत करण्यात आले.
7.

शासन बनिगय बद.20 जून , 2012 अन्वये मान्यता दे ण्यात आलेल्या सुि ाबरत बवषययोजने नु सार

प्राथबमक बशक्षि अभ्यासक्रम 2012 (इ.1 ली ते 8वी) ला शासन बनिगय, शालेय बशक्षि व क्रीडा बवभाग
क्र.पीआरई-1411/(175/11)/प्राबश-5, बद.28 बडसेंिर, 2012 अन्वये मान्यता दे ण्यात आली. प्रचबलत
अभ्यासक्रमातील इ.1 ली व 2 री च्या पबरसर अभ्यास या बवषयातील आशय पुन रग बचत अभ्यासक्रमात

भाषा व गबित या बवषयात एकाच्त्मक पध्दतीने समाबवष्ट करण्यात आलेला आहे . प्रचबलत
अभ्यासक्रमातील इ.3 री, 4 थी व 5 वी च्या सामान्य बवज्ञान व सामाबजक शास्त्रे या बवषयांचा आशय
पुन रग बचत अभ्यासक्रमातील पबरसर अभ्यास भाग 1 व भाग 2 या बवषयात एकाच्त्मक पध्दतीने समाबवष्ट्ट
करण्यात आलेला आहे . त्यामुळे पबरसर अभ्यास भाग 1 मिील बवज्ञान बवषय प्रचबलत पध्दतीनु सार
बशकबवता ये िार नाही. त्यामुळे राज्यातील सेमी इंग्रजी आकृतीिंि स्वीकारलेल्या शाळांन ा पुन रग बचत
अभ्यासक्रमानु सार इ. 1 ली ते 5वी साठी केवळ गबित बवषयाचे ऐच्च्िक स्वरुपात इंग्रजीतू न अध्यापन
करावे लागेल आबि इ. 6 वी पासून गबित व बवज्ञान हे बवषय ऐच्च्िक स्वरुपात इंग्रजीतू न बशकबवता
ये तील. शासन बनिगय, शालेय बशक्षि व क्रीडा बवभाग क्र.प्राशातु -1112/(258/2012)/प्राबश-3, बद.13
फेब्रुवारी, 2013 अन्वये इ. 1ली ते 8वी पयं तचे बशक्षि प्राथबमक बशक्षि संिोिण्यािाितचे आदे श
बनगगबमत करण्यात आलेले आहे त. ही वस्तु च्स्थती बवचारात घे ऊन, राज्यातील बिगर इंग्रजी माध्यमांच्या
शाळांमध्ये इ. 1ली ते 5 वी पयं तच्या बवद्यार्थ्याना गबित व इ.6 वी ते 8 वी च्या बवद्यार्थ्याना गबित व
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बवज्ञान हे बवषय ऐच्च्िक स्वरूपात इंग्रजी भाषे तून बशकबवण्यास परवानगी दे ण्याची िाि शासनाच्या
बवचारािीन होती.

शासन शनणण य –

राज्यातील बिगर इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये इ. 1ली ते 5 वी पयं तच्या बवद्यार्थ्याना गबित व

इ.6 वी ते 8 वी च्या बवद्यार्थ्याना गबित व बवज्ञान हे बवषय ऐच्च्िक स्वरूपात इंग्रजी भाषे तून
बशकबवण्यास खालील अटींच्या अबिन राहू न परवानगी दे ण्यात ये त आहे :1) बिगर इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये इ.1 ली ते 5 वी पयं तच्या बवद्यार्थ्याना गबित व इ. 6 वी ते 8
वी पयं तच्या बवद्यार्थ्याना गबित व बवज्ञान हे बवषय इंग्रजी भाषे तून ऐच्च्िक स्वरूपात
बशकबवण्याची परवानगी संिंबित शैक्षबिक संस्थे ची बवषय बशकबवण्याची क्षमता व पालकांची
इच्िा बवचारात घे ऊन दे ण्यात यावी. त्यासाठी सक्ती करण्यात ये ऊ नये .
2) वरील बवषय बशकबवण्यासाठी अबतबरक्त बशक्षकांची पदे बनमाि करता ये िार नाहीत. तसेच या
बवषयांसाठी कोिते ही अबतबरक्त अनु दान उपलब्ि करण्यात ये िार नाही.
3) िालकांचा मोफत व सक्तीच्या बशक्षिाचा अबिकार अबिबनयम, 2009 मिील तरतु दीनु सार
प्राथबमक बशक्षकांकरीता (इ.1 ली ते 8 वी) बशक्षकांची शैक्षबिक व व्यावसायीक अहग ता व बशक्षक
पात्रता परीक्षा अबनवायग करण्यािाित बनगगबमत करण्यात आलेल्या शासन बनिगय, शालेय

बशक्षि व क्रीडा बवभाग क्रमांक - आरटीई-2010/प्र.क्र.572/प्राबश-1, बद.13 फेब्रुवारी, 2013
मिील तरतु दीनु सारच सेमी इंग्रजी अध्यापन बशक्षि पध्दती अवलंबििाऱ्या शाळांमिील
बशक्षकांची शैक्षबिक व व्यावसायीक अहग ता व बशक्षक पात्रता परीक्षा अबनवायग राहील. तसेच,
संिंबित

शाळे करीता

मंजूर

बशक्षकांपैकी

बकमान

एक

बशक्षक

इंग्रजी

माध्यमातू न

बशक्षिशास्त्रातील पदबवका (डी.टी.एड.) िारक असिे आवश्यक राहील.
4) वरील बवषय बशकबविाऱ्या बशक्षकांन ा संिंबित संस्थे च्या बवनं तीनु सार महाराष्ट्र राज्य शैक्षबिक
संशोिन व प्रबशक्षि पबरषद (बवद्यापबरषद), पुिे या संस्थे कडू न प्रबशक्षि दे ण्यात ये ईल.
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5) वरील बवषय बशकबवण्यािाितचा अभ्यासक्रम महाराष्ट्र राज्य शैक्षबिक संशोिन व प्रबशक्षि
पबरषद (बवद्यापबरषद), पुिे यांच्याकडू न तयार केला जाईल. तसेच, अभ्यासक्रमावर आिारीत
बशक्षि साबहत्य व पाठ्यपुस्तके महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक बनर्ममती व अभ्यासक्रम संशोिन
मंडळ (िालभारती), पुिे या संस्थे कडू न तयार करण्यात ये ईल.
6) वरील शैक्षबिक अभ्यासक्रमाची अंमलिजाविी सन 2013-2014 या शैक्षबिक वषापासून सुरू
होईल.
7) ज्या शैक्षबिक वषापासून वरील अभ्यासक्रम बशकबवण्यास सुरूवात करावयाची आहे , त्या
वषापूवीच्या माहे बडसेंिर अखे र पयं त संिंबित शैक्षबिक संस्थे ने पाठ्य पुस्तके व बशक्षि साबहत्य
उपलब्ि करून दे ण्यािाित महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक बनर्ममती व अभ्यासक्रम संशोिन मंडळ
(िालभारती), पुिे या संस्थे कडे मागिी नोंदबविे अबनवायग राहील.
8) राज्यातील बिगर इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये (इ. 1ली ते 8 वी ) सेमी इंग्रजी अभ्यासक्रम सुरू
करण्याची परवानगी दे ण्यास बशक्षि संचालक (प्राथबमक) हे सक्षम प्राबिकारी राहतील.

सदर शासन शनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्तथळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201306201023179321 असा आहे . हा आदे श
शडजीटल स्तवाक्षरीने साक्षाांशकत करुन काढण्यात ये त आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानु सार व नावाने .

Nana
Uttamrao
Raurale

Digitally signed by Nana Uttamrao
Raurale
DN: c=IN, o=Government of
Maharashtra, ou=School Education &
Sports Dept, postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Nana Uttamrao
Raurale
Date: 2013.06.21 12:34:38 +05'30'

(ना. उ. रौराळे )
सह सबचव, महाराष्ट्र शासन.
प्रत,

1.

मा. मंत्र ी (शालेय बशक्षि) यांचे खाजगी सबचव,
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शासन शनणणय क्रमाांकः प ीआरई-1713/(86/13)/प्राबश-5,

2.

मा. राज्यमंत्र ी (शालेय बशक्षि) यांचे खाजगी सबचव,

4.

राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथबमक बशक्षि पबरषद, मुंिई,

3.
5.
6.

7.

मा. अपर मुख्य सबचव (शालेय बशक्षि व क्रीडा बवभाग), मंत्र ालय, मुंिई,
संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षबिक संशोिन व प्रबशक्षि पबरषद (बवद्यापबरषद), पुिे,

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक बनर्ममती व अभ्यासक्रम संशोिन मंडळ (िालभारती), पुिे,
बशक्षि संचालक (प्राथबमक), महाराष्ट्र राज्य, पुिे,

8. बशक्षि संचालक (माध्यबमक व उच्च माध्यबमक), महाराष्ट्र राज्य, पुिे,
9.

आयुक्त, महाराष्ट्र परीक्षा पबरषद, पुिे,

10. सवग मुख्य कायग कारी अबिकारी (बज.प.),
11. सवग बवभागीय बशक्षि उपसंचालक,

12. सवग बशक्षिाबिकारी (प्राथबमक/माध्यबमक),

13. सवग प्राचायग , बजल्हा बशक्षि व प्रबशक्षि संस्था,

14. बशक्षि बनरीक्षक (पबश्चम/उत्तर /दबक्षि), मुंिई बवभाग,

15. ग्रामबवकास बवभाग/नगरबवकास बवभाग/आबदवासी बवकास बवभाग/अल्पसंख्यांक
बवकास बवभाग, मंत्र ालय, मुंिई,

16. सवग सह सबचव/उप सबचव/अवर सबचव/कक्ष अबिकारी, शालेय बशक्षि व क्रीडा
बवभाग, मंत्र ालय, मुंिई,

17. बनवडनस्ती - प्राबश-5.
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