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शासन कनणणय -  
 

उपरोक्त सांदभाकधन कद. 21/01/2015 च्या शासन कनणणय व कद. 23/01/2015 च्या 
शुध्दीपत्रकान्वये शाळा प्रवशेासाठी बालकाचे ककमान वय कनकित करण्याबाबतचे आदेश कनगणकमत 
करण्यात आले आहेत. सदर शासन कनणणयातील पकरच्छेद क्रमाांक 2 मधील पवूण प्राथकमक तक्त्यातील 
वयाबाबत माकनव कदनाांक हा 31 जुलै घोकषत करण्यात आलेला आहे. यामध्ये 30 सप्टेंबर अशी सधुारणा 
या शासन कनणणयान्वये करण्यात येत आहे. यापढेु प्रवशे देताना सवण शाळाांनी 30 सप्टेंबर हा माकनव कदनाांक 
गृहीत धरुन मुलाांचे वय कनकित करण्यात याव.े   

सदर शासन कनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक 201701251739123421 असा आहे. हा आदेश 
कडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांककत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 (बी.आर.माळी) 
 अवर सकचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. मा. राज्यपालाांच ेसकचव, राजभवन, मुांबई 
2. मा. मुख्यमांत्रयाांच ेखाजगी सकचव, मांत्रालय, मुांबई  
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3. मा. मांत्री, शालेय कशक्षण व क्रीडा कवभाग, मांत्रालय, मुांबई 
4. सवण कवधानसभा / कवधानपकरषद सदस्य  
5. मा. मुख्य सकचव, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई 
6. मा. सकचव, शालेय कशक्षण व क्रीडा कवभाग याांचे स्वीय सहायक  
7. राज्य प्रक्प सांचालक, महाराष्ट्र प्राथकमक  कशक्षण पकरषद, मुांबई  
8. आयुक्त (कशक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पणेु  
9. कशक्षण सांचालक (माध्य. व उच्च माध्य.), महाराष्ट्र राज्य, पणेु. 
10. कशक्षण सांचालक (प्राथ.), महाराष्ट्र राज्य, पणेु. 
11. सवण कवभागीय उपसांचालक  
12. सवण मुख्य कायणकारी अकधकारी, कज्हा पकरषदा 
13. सवण आयुक्त, महानगरपाकलका  
14. सवण मुख्य अकधकारी, नगरपाकलका  
15. सवण कशक्षणाकधकारी (प्राथकमक / माध्यकमक), कज्हा पकरषद 
16. कनवड नस्ती (एस.डी.1)  
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