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वाचा:1. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या भशक्षणाचा हक्क अभिभनयम, २००९
2. महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या भशक्षणाचा हक्क भनयम, 2011
3.

समावेभशत भशक्षण शासन भनणगय 2017 (118/17) एस.डी.६, भद.16/10/2018.

4.

शालेय भशक्षण व क्रीडा भवभार्, शासन भनणगय क्र. संकीणग-2019/प्र.क्र.76/एसडी-6, भद.30/07/2019

5. राष्ट्रीय शैक्षभणक िोरण, 2020.
6. भारत सरकारच्या भनपुण भारत FLN Mission मार्गदशगक सूचना, भद.०६/०७/2021.
प्रस्तावना:राष्ट्रीय शैक्षभणक िोरण सन 2020 नुसार, प्राथभमक स्तरावर सन 2026-27 पयंत मुलभूत
भाभिक व र्भणतीय कौशल्य प्राप्त करण्यास सवोच्च प्रािान्य दे ण्यात आले आहे . यात प्राथभमक
पातळीवरील अनेक भवद्यार्थ्यांनी अद्याप मुलभूत साक्षरता व संख्याज्ञान प्राप्त केले नाही, असे ठळकपणे
नमूद आहे . वय विे ३ ते ९ वयोर्टातील सवग भवद्यार्थ्यांना मुलभूत साक्षरता व संख्याज्ञान प्राप्त
करण्यासाठी त्वरीत एक राष्ट्रीय अभभयान राबवून त्याची राज्यामध्ये अंमलबजावणी करणे आवश्यक
आहे . सदर अभभयानात भवद्याथी, पालक, शाळा, भशक्षक व समाज या सवांनी सवंकि पुढाकार घेऊन
राज्यातील सवग भवद्यार्थ्यांच्या भावी भशक्षणाचा पाया मजबूत करणे र्रजेचे आहे .
त्यासाठी भारत सरकारने “समग्र भशक्षा” मध्ये भनपुण भारत (National Initiative For
Proficiency In Reading With Understanding and Numeracy) अंतर्गत प्रत्येक भवद्यार्थ्याने इयत्ता
3 री पयंत मुलभूत साक्षरता व संख्याज्ञान सन 2026-27 पयंत प्राप्त करण्याचे लक्ष्य भनिाभरत केले
आहे . याकभरता कृती आराखडा तयार करणे, भवियसूची व प्रािान्यक्रम ठरभवण्याची र्रज आहे .
यासाठी भजज्ञासूपणास वाव दे णारा अभ्यासक्रम व शैक्षभणक साभहत्य (ऑफलाईन व ऑनलाईन),
भनभित क्षमता भविाने (Learning Competencies) व अध्ययन भनष्ट्पत्ती (Learning Outcomes),
भशक्षक सक्षमीकरण, मूल्यमापनाची तंत्रे इत्यादी भवकभसत करणे आवश्यक आहे . सध्या इयत्ता 4 थी व
5 वी मिील ज्या भवद्यार्थ्यांनी मुलभूत कौशल्ये प्राप्त केली नाहीत, त्यानांही आवश्यक नैपुण्य प्राप्त
करण्यासाठी वैयक्क्तक मार्गदशगन, समवयस्क भवद्यार्थ्यांसोबत र्टकायग व वयानुरूप पूरक अध्ययन
साभहत्य (छापील व भडभजटल स्वरूपात) उपलब्ि करून दे णे र्रजेचे आहे .
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महाराष्ट्रामध्ये मुलभूत साक्षरता व संख्याज्ञान अभभयानाची आवश्यकता:भदनांक 22 जून, 2015 च्या प्रर्त शैक्षभणक महाराष्ट्र या कायगक्रमाचे महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये
भनयभमतपणे जाणाऱ्या प्रत्येक मुलाने मुलभूत अध्ययन क्षमता प्राप्त करणे. कोणतेही मूल अभ्यासात
मार्े न राहणे हे ध्येय होते . याकरीता अभिकाऱ्यांनी, शाळा व्यवस्थापनाने व अभिक महत्त्वाचे म्हणजे
भशक्षकांनी या कायगक्रमाला र्ती भदली. सन 2014,2016 व 2018 च्या ASER अहवालानुसार या
कायगक्रमास प्रचंड यश भमळाले. तथाभप, कोभवड १९ च्या वैभिक महामारीमुळे भवद्यार्थ्यांच्या भशक्षणात
मोठ्या प्रमाणात अडथळा भनमाण झाला.


युनेस्कोने केलेल्या अभ्यासानुसार, भारतातील भवद्यार्थ्यांचा शालेय भशक्षणाचा 65% ते 74% वेळ
वाया र्ेला आहे .



अभझम प्रेमजी भवद्यापीठाने सप्टें बर, 2020 मध्ये त्यांनी केलेल्या सवेक्षणानुसार, केवळ 42%
मुले, ऑनलाईन वर्ाला उपक्स्थत राहू शकली. ज्या मुलांना ऑनलाईन वर्ाला उपक्स्थत राहणे
शक्य झाले. त्यांच्या बाबतीतही सदर संिी अपेभक्षत पभरणामकारक ठरली नाही. बहु संख्य भशक्षक
ऑनलाईन वर्ामध्ये दररोज प्रत्येक इयत्तेला एकच तास भशकवू शकले. 80% पेक्षा अभिक
भशक्षकांना ऑनलाईन भवद्यार्थ्यांबरोबर भावनात्मक संपकग ठे वणे कठीण र्ेले व 90% पेक्षा अभिक
भशक्षकांना भवद्यार्थ्यांच्या प्रर्तीचे मूल्यमापन पभरणामकारकभरत्या करणे अशक्य झाले.



अभशयन भवकास बँक 2021 नुसार, शाळा बंद राभहल्यामुळे 5 अभशयन दे शांमिील (भारतासह)
मुलांच्या भावी सरासरी कमाईच्या 3.5% ते 4.7% नुकसान झाले. तसेच दभक्षण आभशयाच्या सन
2020 सालच्या एकूण ढोबळ राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 5% ते 7% नुकसान झाले.



एका सवेक्षणानुसार, शाळा आिीच सोडलेल्या 3% मुलांबरोबरच 6% मुले शाळे त परत येण्याची
शक्यता नाही. (ए. एस. ई. आर. 2019) महामारीनंतर भशक्षण व्यवस्थेमिून आणखी 24 दशलक्ष
मुलांची र्ळती होईल. म्हणून सध्याची क्स्थती व र्ेल्या कालाविीत शाळा सतत बंद राभहल्यामुळे
झालेले नुकसान लक्षात घेता पुढील काळात भशक्षणाचा पाया “पायाभूत भशक्षण” असणे
आवश्यक आहे .

शासन भनणगय:राज्यात सन 2026-27 पयंत इयत्ता ३ री पयंतच्या 100% भवद्यार्थ्यांना मुलभूत साक्षरता व
संख्याज्ञान प्राप्त करण्यासाठी तसेच इयत्ता ३ री पुढे र्ेलेल्या तथाभप, अपेभक्षत क्षमता प्राप्त न करू
शकलेल्या भवद्यार्थ्यांसाठी “भनपुण भारत” अंतर्गत पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान अभभयानाची
अंमलबजावणी करण्यास शासन मान्यता दे त असून पुढीलप्रमाणे भदशाभनदे श करीत आहे :1.

भाभिक कौशल्ये:- ३ ते ९ विे वयोर्टातील भवद्यार्थ्यांचा प्रारंभभक भािा भवकास होण्यासाठी
मातृभािेमध्ये मौभखक भािा ज्ञान, समजपूवक
ग ऐकणे व त्याचे आकलन, मुद्रणशास्त्र व
उच्चारशास्त्र यांच्या भवकासाची जाणीव व लेखन कौशल्याचा भवकास होणे र्रजेचे आहे.
भाभिक कौशल्ये प्राप्त होण्यासाठी भािेचे पूवज्ञ
ग ान मदतर्ार ठरेल. ज्या भवद्यार्थ्यांचा
मातृभािेचा पाया मजबूत असतो, ते भवद्याथी इंग्रजी वा अन्य भािा अभिक सहजतेने भशकू
शकतात.

पृष्ट्ठ 15 पैकी 2
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पायाभूत साक्षरतेचे घटक:1.1. मौभखक भािा भवकास:- लेखन व वाचनाची कौशल्ये भवकभसत करण्यासाठी मौभखक
भािेचा भवकास महत्त्वाचा आहे .
1.2. उच्चार शास्त्राची जाणीव:- शब्दांची लय व ध्वनीची जाणीव या बाबींचा योग्य वापर होणे
र्रेजेचे आहे .
1.3. सांकेभतक भािा/भलपी समजून घेणे:- यामध्ये छापील मजकूरांचे आकलन करण्याची
क्षमता, अक्षरांचे ज्ञान, सांकेभतक भािा, भलपी समजून घेणे, शब्द ओळखणे.
1.4. शब्द संग्रह:- मौभखक शब्द संग्रह, वाचन/लेखन शब्दसंग्रह व शब्दांच्या भवभवि
अथगछटा.
1.5. वाचन व आकलन:- मजकूराचे वाचन करून अथग समजून घेणे, माभहती प्राप्त करणे व
मजकूराचे स्पष्ट्टीकरण करणे.
1.6. वाचनातील ओघवतेपणा:- मजकूर अचूकपणे व लयबद्ध वाचणे, अभभव्यक्ती व
आकलन.
1.7. लेखन:- अक्षरे व शब्द भलभहणे, अभभव्यक्तीसाठी भलभहणे याची क्षमता.
1.8. आकलन:- छापील मजकूर/पुस्तके यामुळे आकलन कौशल्ये भवकभसत होण्यास मदत.
1.9. वाचन संस्कृती/वाचनाकडे कल:- यामध्ये भवभवि तऱ्हेची पुस्तके व इतर वाचन साभहत्य
वाचण्याकडे कल असणे.
2.

पायाभूत संख्या साक्षरता, संख्याज्ञान व र्भणतीय कौशल्ये:पायाभूत संख्या साक्षरता म्हणजे दै नंभदन प्रश्न सोडवण्यासाठी साध्या संख्यात्मक कल्पनांचा

वापर करण्याची क्षमता. संख्या पूवग व संख्या कल्पनेचा भवकास, तुलना करण्याचे ज्ञान व कौशल्य,
क्रमश: मांडणी करणे, आकृतीबंि/संरचना ओळखणे व त्याचे वर्ीकरण. या बाबी प्राथभमक वर्ात
र्भणत अध्ययनाचा पाया घालतात.
प्रारं भभक र्भणताचे दृष्ट्टीकोन:

संख्या पूव:ग - र्णन व संख्या ज्ञान



संख्या व संख्येवरील भक्रया:- दशमान पध्दतीचा वापर, संख्येवरील भक्रयांवर प्रभुत्व संपादन करणे.



र्णना करणे:- तीन अंकी संख्यांची बेरीज, वजाबाकी, र्ुणाकार, भार्ाकार या र्भणतीय भक्रया
करण्याच्या पद्धती समजावून घेणे व त्याचा उपयोर् करणे.



आकार व अवकाश याबाबत समजून घेणे:- तीन अंकी संख्यांपयंतची सोपी आकडे मोड करुन
त्यांच्या भवभवि संदभातील दै नंभदन कायात उपयोर् करणे.



नमुना/संरचना:- आकार व अवकाशातील वस्तू समजून घेण्यासाठी संबंभित शब्द संग्रह भशकणे.

पृष्ट्ठ 15 पैकी 3
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3.

या अभभयाना अंतर्गत राज्यातील ३ ते ९ विे वयोर्टातील सवग भवद्यार्थ्यांसाठी सन 2026-27
पयंत खालील भकमान शैक्षभणक लक्ष्य भनिाभरत करण्यात येत आहेत.
अंर्णवाडी/

इयत्ता

पभहली इयत्ता

दु सरी इयत्ता

बालवाडी अखेर

अखेर

अखेर

अखेर

भािा साक्षरता अक्षरे व त्यासंबंिी अपठीत

मजकूर अपठीत

आवाज ओळखतो असलेली
भकमान 2-3 अक्षरे 4-5
असलेले
पयंत

शब्द

मजकूर
प्रती

शब्द भमभनट अथासकट भमभनट अथासकट

सािे असलेली

शब्द वाचतो.

मजकूर अपठीत

भकमान 40-50 शब्द प्रती ६०

सािे

भतसरी

छोटी वाचतो.

वाचतो.

वाक्ये वाचतो.

संख्या

10

अंक 99 पयंत संख्यांचे 999

साक्षरता

ज्ञान (ओळखणे व वाचन,
वाचणे)

सािी

लेखन. संख्यांचे
बेरीज

वजाबाकी करतो.

पयंत 9999

पयंत

वाचन, संख्यांचे

व लेखन. 99 पयंत लेखन.
संख्यांची

र्ुणकाराची

वजाबाकी करतो.

उदाहरणे

वाचन,
सोपी

सोडवतो.
आनंदी

मुलांना शैक्षभणक वातावरणात आनंदी व सुरभक्षत वाटते. चांर्ल्या सवयी भवकभसत

व्यक्क्तमत्वाची होतात. शरीर तंदुरुस्त राहते, स्वत: बाबतचा आदर वाढतो. स्वत:बाबत
जोपासना

सकारात्मक कल्पना भनमाण होतात व सकारात्मक दृष्ट्टीकोनाचे योग्य संविगन

(Well Being केल्यास आयुष्ट्यभर लाभकारक ठरते. सवग भशक्षकांनी मुलांच्या सामाभजक व
Goals)

भावनात्मक स्वास्र्थ्याची जपणूक कशी करावी याभवियी संवद
े नशील असणे
आवश्यक आहे .

4.

समावेभशत भशक्षण:या अभभयाना अंतर्गत भवशेि शैक्षभणक आवश्यकता असलेल्या व भदव्यांर् भवद्यार्थ्यांसाठी

कायगरत भशक्षक व व्यवस्थेतील सवग घटकांनी खालील बाबी करणे आवश्यक आहे .


समतेचा दृष्ट्टीकोन ठे ऊन एकेका छोट्या समुहाला भशकवण्यासाठी व त्यांना मार्गदशगन
करण्यासाठी अभिक वेळ द्यावा लार्ेल.



समावेशक भशक्षणाचा दृक्ष्ट्टकोन हा वेर्वेर्ळ्या पद्धती अवलंबण्याचा व भनिाभरत लक्ष्य साध्य
करण्यासाठी मदतीचा असला पाभहजे.



भवद्यार्थ्यांबरोबर व्यक्क्तर्त स्नेह भनमाण करणे व वर्ग अध्यापना पूवी भवद्यार्थ्यांच्या स्वस्थ,
आनंदी व्यक्क्तमत्वसाठी आत्मभविास व स्वयं प्रोत्साहन यावर लक्ष केंभद्रत करणे.



संपादणूक तपासण्यासाठी नाभवन्यपूणग पद्धती व दृष्ट्टीकोनाचे अवलंबन करणे.



प्रत्येक भवद्यार्थ्यांच्या अध्यन शैलीशी जुळवून घेण्यासाठी अभिक पभरश्रमाची आवश्यकता आहे .

5.

मुलभूत साक्षरता व संख्याज्ञान अभभयानाचे आिारस्तंभ:राज्यात या अभभयानाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सहा प्रमुख आिारस्तंभे ठरभवण्यात

येत आहेत. प्रत्येक भवद्यार्थ्यांस इयत्ता भतसरीपयंत पायाभूत लेखन वाचन व र्भणतीय कौशल्य प्राप्त
होतील. हे ध्येय सन 2026-27 पयंत साध्य होईल. कोणतेही मूल त्याच्या शैक्षभणक प्रवासात मार्े
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राहणार नाही व पुढील आयुष्ट्यात त्याच्या व्यक्क्तमत्वावर नकारात्मक पभरणाम होणार नाही,
यासाठी प्रत्येक स्तंभ संयुक्त भूभमका पार पाडे ल.
अभभयानाचे

भववरण

आिारस्तंभ
संबंभित

घटकांचे राज्यातील सध्याच्या शैक्षभणक पभरक्स्थतीचे पायाभूत भनदान करून पुढील

भनदान

कृती कायगक्रमाचे भनयोजन करता येईल.
 सध्याचे िोरण, क्षमता व अंदाजपत्रक
 व्यवस्थापकीय: सध्याची उभिष्ट्ट्ये, शैक्षभणक सहाय्य, सभनयंत्रण व
पालकांची प्रभतबद्धता
 वर्ग अध्ययनाचा पभरणाम (Classroom Impact): भवद्यार्थ्यांची
पूवत
ग यारी, सूचना दे ण्याची वेळ, बालमानसशास्त्र व संसािने

सवग स्तरावर उभिष्ट्टे या अभभयानाशी संबंिीत सवग संबंभितांचे स्पष्ट्ट व मापनयोग्य उभिष्ट्टे भनभित
व लक्ष्य याचे भनिारण करणे र्रजेचे आहे . हे उभिष्ट्टे भवद्यार्थ्याच्या संपादनणूकीशी व सध्याच्या
अध्ययन स्तराशी सुसंर्त व भशक्षकांना सहाय्यभूत असावीत. यामध्ये ३ ते ६
विे वयोर्टातील व १ ली ते ३ री इयत्तेतील उभिष्ट्टे स्पष्ट्ट झाल्यास
भवचारांची दे वाण-घेवाण सुलभ होऊन संबंभित घटकांची जबाबदारी
भनभित होईल.
उच्च दजाचे अध्ययन भवद्याथी व भशक्षकांसाठी आवश्यक अध्ययन-अध्यापन साभहत्य उपलब्ि
व अध्यापन साभहत्य

करण्यात येईल.

भशक्षकांचा

अंर्णवाडी/बालवाडी

व्यावसाभयक भवकास

यशस्वीतेसाठी

व

नवनवीन

शाळे तील

भशक्षकांनी

या

अध्ययन

अध्यापन

तंत्रे

अभभयानाच्या
व

त्याचा

पभरणामकारकभरत्या वापर करण्याचे आवश्यक कौशल्ये प्राप्त करण्यासाठी
भशक्षकांचा व्यावसाभयक भवकासाचे उपक्रम आयोभजत करण्यात येतील.
भशक्षकांच्या

भशक्षकांना मदत करण्यासाठी (Mentoring) भजल्हा, र्ट व समूह सािन

मदतीसाठी यंत्रणा

स्तरावरील पयगवक्ष
े ीय यंत्रणांनी वर्ग भनरीक्षण, पयगवक्ष
े ण, प्रभशक्षण,
पाठपुरावा, आढावा अभभयानाचे उभिष्ट्ट व अध्यापनशास्त्र याबाबतीत
अद्यावत असले पाभहजे.

भवद्यार्थ्यांचे

अध्यापनात सुिारणा करण्यासाठी, ठराभवक कालाविीने भवद्यार्थ्यांचा

मूल्यमापन

अध्ययन स्तर भशक्षकाला व शाळा व्यवस्थापनाला समजण्यासाठी मुलांच्या
प्रर्तीचे मापन करण्यासाठी मूल्यमापनाची र्रज आहे . शैक्षभणक विाच्या
आरंभीला पायाभूत चाचणी तर विग अखेरची चाचणी यातून भवद्यार्थ्यांचा
अध्ययन स्तर भनभित करता येईल.

6.

र्ृह अध्यापन आभण स्वयंभशक्षण:कोभवड१९ या महामारीमुळे भवद्यार्थ्यांच्या भशक्षण प्रभक्रयेमध्ये पालकांना महत्वपूणग भूभमका

पार पाडावी लार्त आहे . केवळ तंत्रज्ञानाद्वारे 100% भवद्यार्थ्यांपयंत पोहोचणे अशक्य आहे, हे
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भदसून आले आहे . त्यासाठी ऑफलाईन पध्दतीने भवद्यार्थ्यांना सक्षम करण्यासाठी नवीन पध्दतीचा
वापर केला पाभहजे.
भवद्यार्थ्यांनी घरी भशकणे यामध्ये पालकांची भूभमका महत्वाची आहे . त्यासाठी शाळे ने तसेच
पालकांनी भरपूर छापील साभहत्य उपलब्ि करून भदले पाभहजे. जलद वाचन,संख्या साक्षरता व
पाढे यासाठी वाचन साभहत्य व कायगपुक्स्तका इत्यादी सामग्री शाळे त आभण घरी मोठ्या प्रमाणात
उपलब्ि करून दे ण्यासाठी समग्र भशक्षा, STARS प्रकल्प व स्थाभनक स्वराज्य संस्था पुरेशी तरतूद
उपलब्ि करतील. भजल्हा भशक्षण व प्रभशक्षण संस्था ही र्ट व ग्रामपंचायत यांना छाभपल साभहत्य व
सराव तक्ते तयार करुन भवद्यार्थ्यांना दे ण्यासाठी CSR व अशासकीय संस्था (NGO) यांची मदत
घेण्यात येईल. संर्णक व भ्रमणध्वनी (मोबाईल) यांचा भशक्षणात वापर करावा लार्ेल. मात्र दु र्गम
भार्ातील भवद्याथी व संर्णक साक्षर भवद्याथी यांच्यातील दरी कमी करावी लार्ेल.
शाळे च्या ग्रंथालयातून छोटी र्ोष्ट्टींची पुस्तके, अध्यापन अध्ययन साभहत्य या आिारे पालक
मुलांबरोबर घरी भनयमीतपणे कोणत्या कृती करू शकतात त्याची यादी तयार करून पालकांना
प्रोत्साहन भदले जाऊ शकते. यासाठी खालील उपक्रमे आयोभजत करता येतील.


काही सोप्या कृती, भचठ्ठया (लेबल) वाचणे, वतगमानपत्रातील, नोटांवरील, कॅलेंडरवरील शब्द
वाचणे तसेच पुस्तके वाचणे, खेळ खेळणे, र्ाणी व कभवता म्हणणे, आवाजातील योग्य चढ
उतारासह र्ोष्ट्टी सांर्णे व मुलांबरोबर संवाद सािणे.



छापील साभहत्याबरोबरच जे पालक भशकण्याचे अन्य साभहत्य प्राप्त करू शकतात व
ज्यांचेकडे अंतरजाल (इंटरनेट) उपलब्ि आहे असे पालक भ्रमणध्वनीवर शैक्षभणक ॲप
डाऊनलोड

करून

मुलांना

मार्गदशगन

करु

शकतात.

असा

संर्णकीय

मजकूर

पाठ्यपुस्तकांमिून क्यूआर कोडद्वारा स्कॅननर् करीता उपलब्ि आहे . वॉट्सॲप आिाभरत
स्वाध्याय, ऑनलाईन वर्ग व राष्ट्रीय शैक्षभणक संशोिन प्रभशक्षण पभरिद (NCERT) व राज्य
शैक्षभणक संशोिन व प्रभशक्षण पभरिद (SCERT) यांच्याद्वारा उपलब्ि करून भदलेली
यूट्युबवरील दृक-श्राव्य सािने शैक्षभणक मूल्यमापनाचे सामर्थ्यग प्राप्त करण्यासाठी पालकांना
उपलब्ि असतील. त्याचप्रमाणे पालकांनी मुलांना प्रसारमाध्यमे (Mass Media), दू रदशगन,
रेभडओ यावरील कायगक्रम व दू रध्वनीद्वारे परस्पर संपकग, ध्वनीविगकावर मोठ्याने वाचन (2-3
मुलांच्या र्टामध्ये) याचा वापर करायला प्रोत्साहन भदले पाभहजे.


र्ाव/मोहल्ला/वस्ती या स्तरावर ग्राम भशक्षण मंडळे र्भठत करून यामध्ये लहान मुलांमध्ये
वाचन, आकलन, लेखन व संख्या आकलन सुिारावे, यासाठी र्ावातील उच्च माध्यभमक
स्तरावरील/पदवीिर भवद्याथी आभण लहान मुलांच्या छोट्या छोट्या र्टामध्ये चचा घडवून
आणता येतील.



सहाध्यायी भशक्षण व र्ट भशक्षण (भावंडे भकेंवा जवळचे भमत्र याबरोबर भशक्षण) याद्वारे
स्वयंभशक्षणाला प्रोत्साहन दे ता येईल.



राज्य/भजल्हा स्तरावरून सुरु केलेल्या शैक्षभणक उपक्रमांमध्ये भवद्यार्थ्यांच्या सहभार्ासाठी
त्यांना प्रोत्साहन व पानठबा दे णे यासाठी पालकांचे सक्षमीकरण करावे.



र्ुर्ल रीड अलोंर्, नपटरेस्ट, शब्द जुळवणे खेळ इत्यादी ॲपचा उपयोर् करुन ओघवते
वाचन करण्याची क्षमता वृन्न्िर्त करता येईल. त्यातून भवद्यार्थ्यांची ओघवत्या वाचनामिील
प्रर्ती पाहता येईल.
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7.

सुकाणू सभमतीचे र्ठन, भूमीका व जबाबदारी:मुलभूत साक्षरता व संख्याज्ञान अभभयानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य व

भजल्हापातळीवर सुकाणू सभमती र्ठीत करण्यात येत आहे . भकमान तीन मभहन्यातून एक बैठक
घेऊन सदर सभमती मुलभूत साक्षरता व संख्याज्ञान या अभभयानाचे भदशादशगन करेल.
राज्य व भजल्हास्तरावरील सुकाणू सभमत्यांची रचना खालील प्रमाणे असेल.
7.1. राज्यस्तरीय सुकाणू सभमती:अ. क्र.

नाव

पदनाम

1 अपर मुख्य सभचव/प्रिान सभचव/सभचव, शालेय भशक्षण व क्रीडा भवभार्

अध्यक्ष

2 अपर मुख्य सभचव/प्रिान सभचव/सभचव, मभहला व बाल भवकास भवभार्

सदस्य

3 अपर मुख्य सभचव/प्रिान सभचव/सभचव, ग्राम भवकास भवभार्

सदस्य

4 अपर मुख्य सभचव/प्रिान सभचव/सभचव, आभदवासी भवकास भवभार्

सदस्य

5 अपर मुख्य सभचव/प्रिान सभचव/सभचव, अल्पसंख्याक भवकास भवभार्

सदस्य

6 अपर मुख्य सभचव/प्रिान सभचव/सभचव, सामाभजक न्याय भवभार्

सदस्य

7 अपर मुख्य सभचव/प्रिान सभचव/सभचव, नर्र भवकास भवभार्

सदस्य

8 आयुक्त, भशक्षण महाराष्ट्र, पुणे

सदस्य

9 संचालक (प्राथभमक), भशक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र, पुणे

सदस्य

10 संचालक, राज्य शैक्षभणक संशोिन व प्रभशक्षण पभरिद, महाराष्ट्र, पुणे

सदस्य

11 सहसभचव/उपसभचव (भवद्याथी भवकास), शालेय भशक्षण व क्रीडा भवभार्,

सदस्य

मंत्रालय, मुंबई.
12 अध्यापन व अध्यापनशास्त्र या क्षेत्रातील 2 तज्ञ (अध्यक्षांद्वारा 3 विासाठी

सदस्य

भािा व र्भणतासाठी नामभनदे भशत प्रत्येकी १)
13 अशासकीय संस्था १ प्रभतभनिी (अध्यक्षांद्वारा 3 विांसाठी नामभनदे भशत)
14 राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र भशक्षा, महाराष्ट्र प्राथभमक भशक्षण
पभरिद, मुंबई

सदस्य
सदस्य सभचव
तथा अभभयान
संचालक
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7.2. भजल्हास्तरीय सुकाणू सभमती:अ. क्र.

नाव

पदनाम

1 आयुक्त, बृहन्मुंबई महानर्रपाभलका/उपसंचालक मुंबई भवभार् /

अध्यक्ष

भजल्हाभिकारी (इतर सवग भजल्हे )
2 अभतभरक्त आयुक्त बृहन्मुंबई (भशक्षण)/मुख्य कायगकारी अभिकारी,

भमशन डायरेक्टर

भजल्हा पभरिद/सहाय्यक भशक्षण संचालक, मुंबई भवभार्
3 आयुक्त, महानर्रपाभलका (संबंभित भजल्यातील)

सदस्य

4 उपायुक्त/प्रकल्प अभिकारी, आभदवासी भवकास भवभार्

सदस्य

5 संचालक, भवभार्ीय भवद्याप्राभिकरण (मुंबई)/प्राचायग, भजल्हा भशक्षण

सदस्य

व प्रभशक्षण संस्था
6 उपआयुक्त मभहला व बालभवकास/उपमुख्य कायगकारी अभिकारी

सदस्य

एकाक्त्मक बाल भवकास
7 उपआयुक्त/भजल्हा समाजकल्याण अभिकारी

सदस्य

8 भजल्हा भशक्षण अभिकारी (प्राथभमक), भजल्हा पभरिद

सदस्य

9 भशक्षण अभिकारी/प्रशासन अभिकारी महानर्पाभलका

सदस्य

10 अध्यापन व अध्यापनशास्त्र या क्षेत्रातले 2 तज्ञ (अध्यक्षांद्वारा 3

सदस्य

विासाठी भािा व र्भणतासाठी नामभनदे भशत प्रत्येकी १)
11 प्राचायग, भजल्हा भशक्षण व प्रभशक्षण संस्था/भजल्हा भशक्षणाभिकारी

सदस्य सभचव

(प्राथ.) (भजल्हा सुकाणू सभमतीने मान्य केलेले)
7.3. राज्य प्रकल्प सभनयंत्रण कक्ष (PMU):-

राज्यस्तरीय प्रकल्प सभनयंत्रण कक्ष समग्र भशक्षा अंतर्गत कायगरत राहील.
राज्य प्रकल्प संचालक हे या अभभयानाचे राज्य अभभयान संचालक असतील. या कक्षासाठी तज्ञ

व तांभत्रक कमगचारी यांच्या सेवा प्रभतभनयुक्ती/बाय संस्थेकडू न मानिन तत्वावर
उपलब्ि करून घेण्याचे अभिकार राज्य अभभयान संचालक यांना असतील.
राज्य प्रकल्प सभनयंत्रण कक्ष (PMU संरचना):अ. क्र.

नाव

1 राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र भशक्षा, महाराष्ट्र प्राथभमक भशक्षण
पभरिद, मुंबई
2 संचालक, राज्य शैक्षभणक संशोिन व प्रभशक्षण पभरिद, महाराष्ट्र,

पदनाम
अध्यक्ष तथा राज्य
अभभयान संचालक
सदस्य सभचव

पुणे
3 भशक्षण संचालक (प्राथभमक), प्राथभमक भशक्षण संचालनालय

सदस्य

४ राज्य प्रकल्प समन्वयक तथा सहसंचालक, समग्र भशक्षा, महाराष्ट्र

सदस्य

प्राथभमक भशक्षण पभरिद, मुंबई
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अ. क्र.

नाव

पदनाम

५ उपसंचालक (भवत्त व लेखा), समग्र भशक्षा, महाराष्ट्र प्राथभमक

सदस्य

भशक्षण पभरिद, मुंबई
६ उपसंचालक,

राज्य

शैक्षभणक

संशोिन

प्रभशक्षण

पभरिद

सदस्य

(संचालाकांद्वारा नामभनदे भशत)
7.4. भजल्हा प्रकल्प सभनयंत्रण कक्ष (PMU):अभतभरक्त आयुक्त मनपा, मुंबई/भशक्षण उपसंचालक, मुंबई भवभार्/मुख्य

कायगकारी अभिकारी, भजल्हा पभरिद हे संबंभित कायगक्षेत्रासाठी पायाभूत साक्षरता व
संख्याज्ञान अभभयानाचे त्या स्तरावर अभभयान संचालक असतील. भजल्हा भशक्षणाभिकारी

(प्राथभमक)/भशक्षण भनरीक्षक, मुंबई हे या अभभयानचे उप प्रकल्प संचालक असतील.
र्ट व शहर सािन केंद्र स्तरावर कायगरत सहा भविय सािन व्यक्तींपैकी एकासािन
व्यक्तीची पूणगवळ
े
नोडल व्यक्ती म्हणून ते भनयुक्ती करतील. भजल्हास्तरीय
कक्षासाठी र्रजेनुसार समग्र भशक्षा अंतर्गत भजल्हा व तालुका स्तरावरील संर्णक
प्रोग्रामर/MIS Coordinator/Data Entry Operator तसेच भजल्हा भशक्षण व प्रभशक्षण
संस्थेतील भवियतज्ज्ञ/सािनव्यक्ती (समावेभशत भशक्षण) यांच्या सेवा मुलभूत साक्षरता व
संख्याज्ञान या अभभयानाचे संचालक यांना उपलब्ि करून घेता येतील.
भजल्हा प्रकल्प सभनयंत्रण कक्ष (PMU संरचना):अ. क्र.

नाव

1 अभतभरक्त आयुक्त बृहन्मुंबई महानर्रपाभलका/मुख्य कायगकारी
अभिकारी, भजल्हा पभरिद /सहाय्यक भशक्षण संचालक मुंबई भवभार्

पदनाम
अध्यक्ष तथा अभभयान
संचालक

2 आयुक्त, महानर्पाभलका (संबभं ित भजल्यातील)

सदस्य

3 उपायुक्त/प्रकल्प अभिकारी, आभदवासी भवकास भवभार्

सदस्य

4 संचालक, भवभार्ीय भवद्याप्राभिकरण (मुंबई)/प्राचायग, भजल्हा भशक्षण

सदस्य

व प्रभशक्षण संस्था
5 उपआयुक्त मभहला व बालभवकास/उपमुख्य कायगकारी अभिकारी

सदस्य

एकाक्त्मक बाल भवकास
6 उपआयुक्त/भजल्हा समाजकल्याण अभिकारी

सदस्य

7 भजल्हा भशक्षण अभिकारी (प्राथभमक), भजल्हा पभरिद

सदस्य

8 भशक्षण अभिकारी/प्रशासन अभिकारी महानर्पाभलका

सदस्य

९ प्राचायग भजल्हा भशक्षण व प्रभशक्षण संस्था/भजल्हा भशक्षण

सदस्य सभचव

अभिकारी (भजल्हा सुकाणू सभमतीने मान्य केलेले)
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7.5. सभनयंत्रण कक्षाच्या कतगव्य व जबाबदाऱ्या:

राज्य व भजल्हास्तरीय अंमलबजावणी करणाऱ्या सवग यंत्रणांमध्ये समन्वय भनमाण करणे.



अध्ययन अध्यापन साभहत्य भवकभसत करणे, भशक्षकांचे प्रभशक्षण यासाठी मदत करणे.



या अभभयानाची अंमलबजावणी सुलभरीत्या व्हावी यासाठी संबंभितांकडू न वेळोवेळी आढावा
बैठका आयोभजत करणे.



माभहतीवर आिाभरत डॅ शबोडग तयार करणे, भनणगय प्रभक्रयेला व अध्ययन-अध्यापनात सुिार
होण्यासाठी या माभहतीचा उपयोर् करणे.
या अभभयानाची प्रभावी व पभरणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी भवभवि संस्थांची

भूभमका व जबाबदाऱ्या खालीलप्रमाणे:
संस्थेचे नाव
समग्र भशक्षा, मुंबई

भूभमका व जबाबदारी

भववरण

राज्यात

केंद्रीय

अंमलबजावणी

अभभयानासाठी तरतूद व खचग यांचे व्यवस्थापन.

करण्यासाठी आर्थथक

 राज्य शैक्षभणक संशोिन व प्रभशक्षण पभरिद व

तरतूद

उपलब्ि

करणे व अभभयानाचे
सभनयंत्रण करणे.

भशक्षण

मंत्रालयाशी

समन्वय.

भजल्हा स्तरावर भनिी भवतरण.
 जमा-खचग

व्यवस्थापन

व

त्यासंबंिी

प्रशासकीय कायगवाही.
 संपादणूकीचा दजा उं चावण्यासाठी अध्ययनअध्यापन साभहत्य भवकसन, छपाई व भवतरण.
 सभनयंत्रणासाठी अॅप/पोटग ल यांची भनर्थमती.
 भवद्यार्थ्यांचा अध्ययनस्तर भनभित करणारी
सािने राज्य शैक्षभणक संशोिन व प्रभशक्षण
पभरिद यांच्या मदतीने भवकभसत करणे. राज्य
स्तरावर प्रर्तीचा आढावा घेणे. सुकाणू
सभमतीस अद्यावत माभहती दे णे.
 सदर अभभयान एक चळवळ होण्यासाठी
भवभवि घटकांचा प्रभावी सहभार् घेणे.
 सदर

अभभयानासाठी

संबंभित

यंत्रणांना

वेळोवेळी आवश्यक त्या मार्गदशगक सूचना,
भनयोजनासाठी नमुने उपलब्ि करणे.
राज्य
संशोिन

शैक्षभणक या
व

अभभयानाच्या

प्रभशक्षण भवद्याभवियक

पभरिद, महाराष्ट्र.

अंमलबजावणीसाठी
नोडल एजन्सी

 राष्ट्रीय
अनुसरून

स्तरावरील
राज्याच्या

सदर

अभभयानास

र्रजेनुसार

सदर

अभभयानास जोडणे.
 या अभभयानाचा पाच विासाठी कालबद्ध
कृतीकायगक्रम तयार करून अंमलबजावणी
करणे.
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संस्थेचे नाव

भूभमका व जबाबदारी

भववरण
 भशक्षक,

अंर्णवाडी

सेभवका

यांच्यासाठी

अध्ययन-अध्यापन संदभग साभहत्याचे व भदक्षा
अॅपवर भवद्यार्थ्यांसाठी ई-संदभग साभहत्याचे
भवकसन आभण भािांतर करणे.
 यापूवी शाळांना उपलब्ि करून दे ण्यात
आलेल्या र्भणत पेटी, भवज्ञान पेटी, भािा पेटी
इत्यादी साभहत्याचा पभरणामकारक वापर
होतो नकवा कसे, याची खात्री करणे.
 भवभवि प्रभशक्षणांची अंमलबजावणी करणे.
 भवशेि

र्रजा

त्यांच्या

असणाऱ्या

अध्ययन

भवद्याथी

भवद्यार्थ्यांसाठी

शैलीनुसार

यांचेकभरता

भशक्षक

व

अध्ययन-अध्यापन

साभहत्याची भनर्थमती.
 भवद्यार्थ्यांचे पायाभूत सवेक्षण तसेच भवभवि
चाचण्या,

राष्ट्रीय

(NAS)/राज्य

संपादणूक

संपादणूक

सवेक्षण

सवेक्षण

यांची

अंमलबजावणी करणे. त्यातील भनकालांचे
भजल्हाभनहाय व र्टभनहाय भवश्लेिण करून
दजा उं चावण्यासाठी कृती कायगक्रम तयार
करणे.

इयत्ताभनहाय

अध्ययन

भनष्ट्पत्ती

(Learning Outcomes) याचे भािांतर करून
सवग स्तरातील क्षेत्रीय अभिकारी व भजल्हा
भशक्षण व प्रभशक्षण संस्थेतील अभिव्याख्याता,
सािन व्यक्ती यांचे सक्षमीकरण करणे.
 मुख्याध्यापक, भशक्षक व अंर्णवाडी सेभवका
यांचेसाठी जाणीव जार्ृती करणारे प्रभशक्षण
भवकभसत करणे.
 भवद्याभवियक

क्षेत्रभनहाय

र्रज

ओळखून

भशक्षकांना मदत करणे.
 या

अभभयानाच्या

सभनयंत्रण

व

मूल्यमापनासाठी समग्र भशक्षा कायालयाशी
समन्वय ठे वणे.
 अध्ययन भनष्ट्पत्तीशी (Learning Outcome) सुसर्
ं त
भवभवि प्लॅटफॉमगवर उपलब्ि व प्रसाभरत शैक्षभणक
साभहत्य, हस्तपुक्स्तका, र्ृहकायाचे भनयोजन व ईसाभहत्य याचे भवकसन व भवतरण करणे.
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संस्थेचे नाव

भूभमका व जबाबदारी

भववरण
 याशोर्ाथांचे संकलन व दस्तऐवजीकरण
करणे.

स्थाभनक

स्वराज्य अंमलबजावणी

संस्था

 समग्र भशक्षाचे समन्वयाने या अभभयानाचे

करण्यासाठी आर्थथक
तरतूद

भजल्हा स्तरावर व्यवस्थापन, सभनयंत्रण.

उपलब्ि

 प्रभशक्षण, अध्ययन-अध्यापन सामुग्री यासाठी

करणे व अभभयानाचे

अंदाज पत्रकीय तरतूद व खचाचे व्यवस्थापन.

सभनयंत्रण करणे.

 शाळा स्तरावर भनिी भवतरण व उपयोभर्ता.
 अभभयानाची

पभरणामकारकता

दरमहा

तपासून माभहतीचे संकलन, भवश्लेिण व
त्यानुसार कृती कायगक्रमाचे भनयोजन व
अंमलबजावणी.
 वेळोवेळी प्रर्तीसाठी आढावा बैठका
 इयत्ता 1 ली ते 3 री साठी 100 टक्के
भशक्षकांची भनयुक्ती करण्यात आली आहे
याची खात्री करणे.
 यापूवीचे भजल्हा र्ुणवत्ता कक्ष या शासन
भनणगयाने व्यपर्त करण्यात येत आहेत.
भजल्हा

भशक्षण

व शाळा व भशक्षक यांना  र्ट व समूह सािन स्तरावर भशक्षकांचे

प्रभशक्षण संस्था

प्रभशक्षण
भवद्याभवियक

व

प्रभशक्षण व प्रभशक्षणाचा पभरणाम तपासणे.

मदत  वर्ग

व

शाळा

भेटीसाठी

केंद्रप्रमुख,

(Academic

मुख्याध्यापक, भशक्षक आभण सािन व्यक्ती

Support)

यांना व्यावसाभयक भवकासासाठी प्रभशक्षण व
सक्षमीकरण.
 पालक सहभार्ासाठी जार्रुकता भनमाण
करणाऱ्या

उपक्रमांचे

भनयोजन

व

अंमलबजावणी करणे.
 प्रभशक्षणातून Learning Loss टाळण्यासाठी
भनयोजन करणे.
 अभभयानाशी संबंभित सवग घटकांशी समन्वय व
सहकायग करणे.
 यशोर्ाथांचे संकलन आभण दस्तऐवजीकरण
करणे.
र्ट व केंद्र सािन स्तर

र्ट व समूह स्तरावर  या अभभयानाच्या यशस्वीतेसाठी भशक्षकांना
अंमलबजावणी

मदत, सभनयंत्रण, माभहतीचे संकलन करणे.
 भवशेि र्रजा असलेली व संथ र्तीने भशकणारी
मुले यांना वैयक्क्तक मार्गदशगन व मदत करणे.
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संस्थेचे नाव

भूभमका व जबाबदारी

भववरण
 वर्ग भनरीक्षण व मार्गदशगन करणे.
 या

अभभयानातील

यशस्वी

ठरलेल्या

नाभवन्यपूणग शैक्षभणक प्रयोर्ांचे परस्पर आदान
प्रदान करणे.
मभहला

व अंर्णवाडी/

 बालसंर्ोपन

बालभवकास/एकाक्त्मक

बालवाडी सेभवका व

बालभवकास योजना

मदतनीस

व

पायाभूत

साक्षरता

व

संख्याज्ञान अभभयान यांची सांर्ड घालणे.

यांना  भशक्षण भवभार्ाच्या समन्वयाने या भवभार्ाशी

मदत

संबंभित

बालभवकास

अंर्णवाडी/बालवाडी

प्रकल्प

अभिकारी,

सेभवका,

एकाक्त्मक

बालभवकास योजना पयगवक्ष
े क, प्रशासक,
पालक

इत्यादी

मध्ये

जार्रुकता

व

सक्षमीकरण यासाठी उपक्रमांचे आयोजन
करणे.
 अंर्णवाडी/बालवाडी

सेभवकांसाठी त्यांच्या

सक्षमीकरणाचे उपक्रम आयोभजत करणे.
 अंर्णवाडी/बालवाडी स्तरावर मार्गदशगनपर

पुस्तके, अध्ययन-अध्यापन सामुग्री, भजल्हा
भशक्षण व प्रभशक्षण संस्थेच्या मदतीने तयार
करणे. साभहत्याचे अंर्णवाडी स्तरावर भवतरण
व वापर याची खात्री करणे.
ग्रामपंचायत

स्थाभनक

व

शाळा व भशक्षक यांना

शालेय
सभमती

व्यवस्थापन मदत

पातळीवर  या अभभयानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी
लोकसहभार्

तसेच

भवत्त

आयोर्ाच्या

तरतुदीतून शाळांना आर्थथक मदत.
 100 टक्के पटनोंदणी करणे व उपक्स्थती
कायम राखणे.
 3-4 मुलांच्या र्टामध्ये मोहल्ला/वस्ती स्तरावर
वर्ग घेणे, सहाध्यायींबरोबर अभ्यासास चालना
दे णे.
 या अभभयानाचे महत्व सवग पालकांना करून
दे णे.
 भवद्याथी व पालकांशी सातत्यपूणग संवाद,
अध्ययनातील

प्रर्ती

समजावून

घेणे.

अभ्यासात मार्े राभहलेल्या व शाळा सोडू न
जाणाऱ्या भवद्यार्थ्यांना भशकण्यास प्रवृत्त करणे.
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8.

अभभयानाभवियी जाणीव जार्ृती (माभहती, भशक्षण व संपकग):पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान अभभयानाभवियी अभिक जार्रूकता भनमाण करण्यासाठी

खालील बाबी केल्या जाव्यात:मुलभूत साक्षरता व संख्याज्ञान अभभयानाबाबत माभहती आभण भनकालांचा आलेख सवग शाळा



ठळकपणे सावगजभनक भठकाणी प्रदर्थशत करतील.
सदर अभभयानातून शाळे तील भशक्षणाद्वारे भवियवार व इयत्तावार प्राप्त करावयाची अध्ययन



भनष्ट्पत्ती (Learning Outcomes) शाळे चे मुख्याध्यापक व भशक्षक यांना अवर्त केल्या जातील.
राज्य शैक्षभणक संशोिन व प्रभशक्षण पभरिद यांच्या माध्यमातून शाळा, भशक्षक व पालक



यांचेकरीता भभत्तीपत्रके, पत्रे, सामाभजक माध्यमे संदेश, आकाशवाणी व दू रदशगन वरील
भािणे इत्यादी संपकग सामग्री तयार करून प्रसाभरत करेल.
मुलांना घरी भशकण्यासाठी तंत्रज्ञानावर आिाभरत सोपी सामग्री, र्मतीदार अशा कृती व



कृतीपुक्स्तका उपलब्ि करण्यात येतील.
सदर अभभयान ही एक लोकचळवळ होण्यासाठी वेळोवेळी ग्राम जार्रूकता बैठक/सभा,



शालेय मेळा, पुस्तक जत्रा, वाचनाचे कायगक्रम, र्ोष्ट्टींचा मेळा, र्भणत मेळा इत्यादी उपक्रमांचे
आयोजन करण्यात येईल. यामध्ये ग्रामपंचायत/शाळा व्यवस्थापन सभमती यांची भूभमका
महत्वाची असेल.
9.

आर्थथक तरतूद व त्याचा वापर:मुलभूत साक्षरता व संख्याज्ञान अभभयानासाठी समग्र भशक्षा व इतर संबंभित प्रकल्प

(उदा. STARS) वार्थिक कायगयोजना व अंदाजपत्रकातील तरतुदीचे अिीन राहू न भनिी उपलब्ि
करुन दे ण्यात येईल. समग्र भशक्षा च्या भनयमावलीनुसार भनिी भवतरण व लेखा पभरक्षण केले जाईल.
याव्यभतभरक्त स्थाभनक स्वराज्य संस्था त्यांचेकडील तरतूद अन्य उपक्रमांसाठी स्थाभनक पातळीवर
उपलब्ि करून दे ऊ शकतील.
सदर शासन भनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याच्या संर्णक संकेतांक 202110271456565021 असा आहे .
हा शासन भनणगय भडभजटल स्वाक्षरीने साक्षांभकत करून भनर्गभमत करण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार आभण नावाने.
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SHANKARRAO PAWAR

Digitally signed by RAJENDRA SHANKARRAO PAWAR
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=SCHOOL EDUCATION
& SPORT DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=679184b88f7019ef64ad6ddc2495ca280267c0d4755ce63fa
70c45cf755d9373,
serialNumber=01d5ac9d227fcf738d4d5a366976c83175db4f058411
807fb1031c17dd155677, cn=RAJENDRA SHANKARRAO PAWAR
Date: 2021.10.27 15:01:37 +05'30'

( राजेंद्र पवार )
सह सभचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत:
1) राज्यपाल यांचे सभचव, राजभवन, मुंबई.
2) मा.मुख्यमंत्री/मा.उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रिान सभचव, मंत्रालय, मुंबई.
3) मा. मंत्री/मा. राज्यमंत्री, ( शालेय भशक्षण ) यांचे खाजर्ी सभचव, मंत्रालय, मुंबई.
4) अपर मुख्य सभचव, शालेय भशक्षण व क्रीडा भवभार्, मंत्रालय, मुंबई
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5) प्रिान सभचव तथा मुख्य भनवडणूक अभिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
6) आयुक्त (भशक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
7) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथभमक भशक्षण पभरिद, मुंबई.
8) संचालक, राज्य शैक्षभणक संशोिन व प्रभशक्षण पभरिद, महाराष्ट्र, पुणे.
9) भशक्षण संचालक (माध्यभमक व उच्च माध्यभमक), भशक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
10) भशक्षण संचालक (प्राथभमक), भशक्षण संचालनालय, महाराष्र राज्य, पुणे.
11) सवग भवभार्ीय भशक्षण उपसंचालक.
12) प्राचायग, भजल्हा भशक्षण व प्रभशक्षण संस्था (सवग).
13) भशक्षणाभिकारी (प्राथभमक/माध्यभमक)/सवग भशक्षण भनरीक्षक बृहन्मुंबई महानर्रपाभलका.
14)प्रशासन अभिकारी, महानर्रपाभलका, (सवग).
15) भनवड नस्ती (कायासन एसडी-6).
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