"प्रगत शैक्षणणक महाराष्ट्र काययक्रमाांतगयत सुसांगत"
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महाराष्ट्र शासन
शालेय णशक्षण व क्रीडा णवभाग
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मादाम कामा मागय हु तात्मा राजगुरु चौक
मांत्रालय, मुांबई- 400 032
णदनाांक: 01 जानेवारी, 2016

सांदभय प्रगत शैक्षणणक महाराष्ट्र काययक्रम णदनाांक 22 जून, 2015 चा शासन णनणयय

शासन पणरपत्रक "प्रगत शैक्षणणक महाराष्ट्र काययक्रमाची" अांमलबजावणी णदनाांक 22 जून, 2015 च्या शासन
णनणययानुसार राज्यात जोमाने काम सुरु आहे. त्यामधील णवचार व तत्वानुसार कायय होणे आवश्यक
आहे. समाांतर काययक्रम व वेगळयाने उपक्रम घेण्यास प्रगत शैक्षणणक महाराष्ट्र काययक्रमाांतगयत परवानगी
नसतानाही अदयाप काही णजल्ह्यात उपक्रमाच्या नावाने वेगवेगळया गोष्ट् ी सुरु आहेत. त्याची उदीषीष्ट् े
स्पष्ट् नाहीत. त्याचा मुलाांच्या प्रत्यक्ष णशकण्याशी सांबांध नाही.
2.

णशक्षक, पययवक्ष
े ीय यांत्रणा, डाय व राज्यस्तरीय सांस्थाांमधील लोकाांना मागणीणशवाय प्रणशक्षण

दे ण्यास बांदी आहे. परांतु, अदयापही अश्या प्रकारच्या प्रणशक्षणाचे आयोजन करण्यात येत आहे. यामध्ये
काही सांस्था आर्थथक व ताांणत्रक सहायता उपलब्धता करुन दे तात. तसेच, अांदाजपत्रक व कायययोजनेत
आर्थथक तरतूद मांजूर असल्ह्याने त्याचा णवणनयोग करण्याच्यादृष्ट् ीने अनाठायी प्रणशक्षणाचे आयोजन
णवणवध स्तरावरुन केले जात आहे. त्याची उणदीषष्ट्

णनणित नाहीत, पणरणाम णमळत नाहीत, वेळेचा व

णनधीचा अपव्यय होत आहे आणण त्याचा थे सांबांध मुलाांच्या णशकण्याशी नाही आणण उपयोणगता णदसून
येत नाही.
3.

यापुढे राज्यातील प्रत्येक मूल णशकेल यासाठीच समग्र कायय होणार आहे. त्यानुषांगाने

वरीलबाबी णवचारात घेता सवय स्थाणनक प्राणधकरण, णवभाग व राज्य स्तरीय सांस्थाांनी यापुढे कोणत्याही
प्रकारचे उपक्रम, प्रणशक्षण शासनाच्या मान्यते णशवाय घेवू नयेत. सन 2016-17 या आर्थथक वषासाठी
प्रगत शैक्षणणक महाराष्ट्र काययक्रमाची उणदीषष्ट्

णवचारात घेवून त्याच्याशी सुसांगत अांदाजपत्रक व

कायययोजना तयार करावी व ती शासनास मूल्ह्याांकन व मान्यतेसाठी सादर करावी.

शासन पणरपत्रक क्रमाांकः एसएसए-2016/प्र.क्र. 6/एस.डी-1

सदर शासन पणरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inया सांकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201601011621042221 असा आहे . हा आदे श
णडजी ल स्वाक्षरीने साक्षाांणकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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(बी.आर.माळी)
अवर सणचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
मा. मांत्री, शालेय णशक्षण णवभाग याांचे खाजगी सणचव, मांत्रालय, मुांबई
प्रत माणहती व आवश्यक काययवाहीसाठी
1)

आयुक्त (णशक्षण), आयुक्त णशक्षण याांचे कायालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

2)

राज्य प्रकल्ह्प सांचालक, महाराष्ट्र प्राथणमक णशक्षण पणरषद, मुांबई

3)

सांचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणणक सांशोधन व प्रणशक्षण पणरषद, पुणे

4)

णशक्षण सांचालक (माध्यणमक), माध्यणमक णशक्षण सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

5)

णशक्षण सांचालक (प्राथणमक), प्राथणमक णशक्षण सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

6)

आयुक्त, महानगरपाणलका (सवय)

7)

मुख्य काययकारी अणधकारी, णजल्ह्हा पणरषद (सवय)

8) णवभागीय णशक्षण उपसांचालक, सवय णवभाग
9)

प्राचायय, णजल्ह्हा णशक्षण व प्रणशक्षण सांस्था (सवय)

10) णशक्षणाणधकारी (प्राथणमक/माध्यणमक/णनरांतर), णजल्ह्हा पणरषद (सवय)
11) णशक्षण णनरीक्षक (दणक्षण / उत्तर / पणिम), बृहन्मुांबई
12) णशक्षण प्रमुख / णशक्षणाणधकारी / प्रशासन अणधकारी, महानगरपाणलका (सवय)
13) णनवड नस्ती (एस.डी.1)
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