प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमाांतगयत
णिद्यार्थ्र्ांच्र्ा सांपादिूक पातळीत िाढ
करण्र्ाबाबत.
महाराष्ट्र शासन
शालेर् णशक्षि ि क्रीडा णिभाग
शासन णनियर् क्रमाांकः सीएसआर-4317/(प्र.क्र.30/17)/प्रणशक्षि
मादाम कामा मागय, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालर्, मुांबई-४०० ०३२
णदनाांक : 21 जून, २०१7
िाचा :
1) शालेर् णशक्षि ि क्रीडा णिभाग, शासन णनियर् क्र. सांकीिय-2411/(80/11)/अर्यसांकल्प,
णदनाांक 23/9/2011
2) शालेर् णशक्षि ि क्रीडा णिभाग, शासन णनियर् क्र. सांकीिय-9814/प्र.क्र.44(१)/एसडी-1 णदनाांक
2/6/2014
3) शालेर् णशक्षि ि क्रीडा णिभाग, शासन णनियर् क्र. शैगुणि-२०१५/(80/15)/एसडी-6 णदनाांक
22/6/2015
4) उद्योग, उजा ि कामगार णिभाग, शासन णनियर् क्र.भाांखसां-2014/प्र.क्र.82/भाग-|||/उद्योग4, णदनाांक 1/12/2016
5) णित्त णिभाग शासन पणरपत्रक क्र. अर्यसां-2017/प्र.क्र.75/अर्य-3 णदनाांक 18/4/2017
6) सांचालक, णिद्या प्राणिकरि, पुिे र्ाांचा अहिाल क्र.णिप्रा/1768/2016-17 णद 19/5/2017
7) राज्र् प्रकल्प सांचालक, महाराष्ट्र प्रार्णमक णशक्षि पणरषद, चनी रोड, मुांबई र्ाांचे पत्र क्र.
मप्राणशप/सणशअ/णनर्ोजन/2017-18/1115 णदनाांक 23/5/2017
प्रस्तािना :
बालकाांचा मोफत आणि सक्तीचा णशक्षिाचा अणिकार अणिणनर्म, 2009 ची राज्र्ात एणप्रल 2010
पासून अांमलबजाििी करण्र्ात र्ेत आहे. राज्र्ातील प्रत्र्ेक ६ ते १४ िर्ोगटातील मुलाांस गुिित्तापुिय
णशक्षि प्राप्त करण्र्ाचा अणिकार प्राप्त झालेला आहे. णिणिि सिेक्षि अहिालात सातत्र्ाने मुलाांच्र्ा
शैक्षणिक गुिित्तेत घसरि होत असल्र्ाचे णदसून आले. त्र्ाअनुषांगाने राज्र्ात णदनाांक २२ जून, 2015 च्र्ा
शासन णनियर्ानूसार प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमाची अांमलबजाििी सुरु करण्र्ात आली. मुलाांच्र्ा
शैक्षणिक गुिित्तेत िाढ करण्र्ासाठी िगातील शैक्षणिक िातािरि उत्साही, मुलाांना सतत णक्रर्ाशील
ठे ििारे असािर्ास हिे. त्र्ाांना णिचार करण्र्ास चालना दे िारे, त्र्ाांची सांशोिक िृती जोपासिारे,
नाणिन्र्ाचा माणहती णमळणििे ि त्र्ाचा िापर करण्र्ास प्रिृत्त करिारे कृतीस िाि णमळिून दे ण्र्ासाठी
णिणिि सांसािने िगात उपलब्ि असािर्ास हिी. िगात फक्त श्रििािर भर न दे ता प्रत्र्क्ष कृतीच्र्ा
माध्र्मातून उत्सुकता िाढणिण्र्ास प्रोत्साहन दे िाऱ्र्ा आणि णिचारास चालना दे िाऱ्र्ा उपक्रमाची सांिी
मुलाांना दे िे अगत्र्ाचे आहे . जेिेकरून णिज्ञान र्ा णिषर्ातील सांकल्पनाचे दृढीकरि होण्र्ास मुलाांना मदत
होईल, त्र्ाांना स्िणन्मतीचा आनांद घेता र्ेईल.
मुलाांमिील चौकसपिा ि सृजनशील कला गुिाांना िाि णमळािा, णिज्ञान ि गणित णिषर्ाची आिड
णनमाि व्हािी, ज्र्ा मुलाांचा णिशेष कल ि प्रणतभा र्ा णिषर्ाकडे आहे त्र्ाांना आिखीन प्रोत्साहन दे िून
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तश्र्ा प्रकारच्र्ा सांिी उपलब्ि करून दे ण्र्ाच्र्ा अनुषांगाने भारत सरकारने ९ जुलै २०१५ रोजी भूतपूिय
राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे. अब्दु ल कलाम र्ाांच्र्ा हस्ते राष्ट्रीर् अणिष्ट्कार अणभर्ानाची दे शभरात सुरुिात केली
आहे.
र्ा कार्यक्रमाांतगयत शाळाांमध्र्े नाणिन्र्पुिय असे णिज्ञान ि गणिताच्र्ा णशक्षिासाठी आिश्र्क साणहत्र्
सांचासह प्रर्ोगशाळा, अध्र्र्न अध्र्ापन केंद्रे , शैक्षणिक सामुग्री, तांत्रज्ञानाचा िापर र्ा सारखे उपक्रम
घ्र्ािेत असे सूणचत करण्र्ात आले आहे. त्र्ाअनुषांगाने सन 2017-18 र्ा आ्र्क िषात राज्र्ात
णिद्यार्थ्र्ांसाठी नाणिन्र्पुिय णिज्ञान केंद्र उभारण्र्ाची णशफारस णिद्या प्राणिकरि, पुिे र्ाांनी केली आहे.
र्ासाठी आिश्र्क आ्र्क तरतूदीचा तपणशल महाराष्ट्र प्रार्णमक णशक्षि पणरषदे ने शासनास सादर
केलेला आहे. र्ासाठी सिय णशक्षा अणभर्ानाांतगयत राष्ट्रीर् आणिष्ट्कार अणभर्ान र्ा कार्यक्रमासाठी णनिी
उपलब्ि असल्र्ाचे कळणिले असून राज्र्ात सिय तालुक्र्ाांमध्र्े असे णिद्यार्थ्र्ांसाठी णिज्ञान केंद्र
उभारण्र्ासाठी अणतणरक्त णनिी राज्र् शासनाने महाराष्ट्र प्रार्णमक णशक्षि पणरषदे स उपलब्ि करुन
दे ण्र्ासाठी शासनास सांदभािीन पत्रान्िर्े प्रस्ताि सादर केला आहे. र्ानुसार णनिडक 551 शाळाांमध्र्े
नाणिन्र्पुिय णिज्ञान केंद्र उभारण्र्ास ि र्ासाठी णनिी उपलब्ि करुन दे ण्र्ाची बाब शासनाच्र्ा णिचारािीन
होती.
शासन णनियर् :
1.

राज्र्ातील गट/शहर सािन केंद्र अांतगयत ५५१ स्र्ाणनक स्िराज्र् सांस्र्ाांच्र्ा णनिडक शाळाांमध्र्े

णिद्यार्थ्र्ांसाठी नाणिन्र्पुिय णिज्ञान केंद्र उभारण्र्ासाठी राज्र् प्रकल्प सांचालक र्ाांच्र्ा प्रस्तािास शासनाची
प्रशासकीर् मान्र्ता दे ण्र्ात र्ेत आहे.
2.

णिद्यार्थ्र्ांसाठी नाणिन्र्पुिय णिज्ञान केंद्र उभारण्र्ासाठी रुपर्े 92.20 कोटी इतका णनिी महाराष्ट्र

प्रार्णमक णशक्षि पणरषदे स उपलब्ि करुन दे ण्र्ास मान्र्ता दे ण्र्ात र्ेत आहे.
3.

सदर बाबीकरीता “मागिी क्रमाांक ई-२, २२०२, सियसािारि णशक्षि, ८००-इतर खचय, (०१)(1०)

णिद्यार्थ्र्ांना शैक्षणिक साणहत्र् पुरणििे (2202H679), ३१ सहाय्र्क अनुदाने (िेतनेत्तर)” र्ा
लेखाणशषांतगयत सन 2017-18 र्ा आ्र्क िषात अर्यसांकल्पीत तरतुदीमिून रु. 92.20 कोटी इतका
णनिी खचय करण्र्ात र्ािा.
4.

र्ासाठी सहसणचि (प्रशासन), शालेर् णशक्षि ि क्रीडा णिभाग, मांत्रालर्, मुांबई-३२ र्ाांना “णनर्ांत्रक

अणिकारी” आणि अिर सणचि (रोख शाखा), शालेर् णशक्षि ि णक्रडा णिभाग, मांत्रालर् मुांबई-३२ र्ाांना
“आहरि ि सांणितरि अणिकारी” म्हिून घोणषत करण्र्ात र्ेत आहे . णनर्ांत्रक, आहरि ि सांणितरि
अणिकारी र्ाांनी राज्र् प्रकल्प सांचालक, महाराष्ट्र प्रार्णमक णशक्षि पणरषद मुांबई र्ाांना णिणनर्ोगाकरीता
सदरचा णनिी तातडीने उपलब्ि करुन द्यािा.
5.

सांचालक, णिद्या प्राणिकरि, पुिे र्ाांच्र्ा अहिालातील णशफारशी णिचारात घेऊन राज्र् प्रकल्प

सांचालक, महाराष्ट्र प्रार्णमक णशक्षि पणरषद, मुांबई र्ाांनी उद्योग, उजा ि कामगार णिभागाच्र्ा णदनाांक १
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णडसेंबर, २०१६ च्र्ा शासन णनियर्ातील नमूद तरतुदींचे पालन करुन ई-णनणिदा प्रणक्रर्ा राबिून णिज्ञान
केंद्र उभारिी करािी.
5.

सदरचा शासन णनियर् णित्त णिभागाच्र्ा सांदभािीन णदनाांक 18/4/2017 च्र्ा पणरपत्रकाच्र्ा

मान्र्तेच्र्ा अनुषांगाने णनगयणमत करण्र्ात र्ेत आहे. पणरपत्रकाच्र्ा पणरणशष्ट्ठातील अनु.क्र.8 मध्र्े नमूद
अटींची पुतयता होत आहे . सदर पणरपत्रकाच्र्ा पणरणशष्ट्ठातील मुद्दा क्रमाांक १ ते 7 मिील बाबी र्ा
आदे शासाठी लागू नाहीत. सदरचा णनिी खचय करताांना उद्योग णिभागाच्र्ा णदनाांक १/१२/२०१६ च्र्ा
शासन णनियर्ाप्रमािे कार्यिाही करण्र्ात र्ािी ि सदरचा णनिी चालू आ्र्क िषातच पुियपिे खचय होईल
र्ाची आणि चालू आ्र्क िषात खचय न झाल्र्ास शासनास णनिी परत करण्र्ाची दक्षता राज्र् प्रकल्प
सांचालक, महाराष्ट्र प्रार्णमक णशक्षि पणरषद र्ाांनी घ्र्ािी.
6.

तसेच सदरचा शासन णनियर् णित्तीर् अणिकार णनर्म पुस्स्तका 1978 मिील भाग पणहला

149/प.णि. उपणिभाग-3, अनुक्रमाांक-4 पणरच्छे द क्र.27(2)(ब) नुसार आणि णित्त णिभागाच्र्ा क्रमाांक अर्यसां2017/प्र.क्र.75/अर्य-3 णदनाांक 18/4/2017 अन्िर्े णिभागाला प्रदान करण्र्ात आलेल्र्ा णित्तीर्
अणिकारानुसार णनगयणमत करण्र्ात र्ेत आहे.
7.

सदर शासन णनियर् महाराष्ट्र शासनाच्र्ा www.maharashtra.gov.in र्ा सांकेतस्र्ळािर उपलब्ि

करण्र्ात आला असून त्र्ाचा सांकेताक 201706211412424721 असा आहे . हा आदे श णडजीटल
स्िाक्षरीने साक्षाांणकत करुन काढण्र्ात र्ेत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्र्पाल र्ाांच्र्ा आदे शानुसार ि नािाने.

Suvarna
S Kharat

Digitally signed by Suvarna S Kharat
DN: c=IN, o=Government Of
Maharashtra, ou=School And Education
Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=8a98fe3e5a45c818668168cffd
366aced9a44c59607f616a36d403a80e7
4d0df, cn=Suvarna S Kharat
Date: 2017.06.21 17:25:29 +05'30'

(डॉ. सुििा खरात)
सह सणचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1.

मा.मांत्री, शालेर् णशक्षि र्ाांचे णिशेष कार्य अणिकारी

2.

मा.प्रिान सणचि, शालेर् णशक्षि ि क्रीडा णिभाग र्ाांचे स्स्िर् सहाय्र्क

3.

राज्र् प्रकल्प सांचालक, महाराष्ट्र प्रार्णमक णशक्षि पणरषद, चनी रोड, मुांबई

4.

आर्ुक्त (णशक्षि), महाराष्ट्र राज्र्, पुिे

5.

मा.णिरोिी पक्ष नेता (णििान सभा/णििान पणरषद)र्ाांचे स्िीर् सहाय्र्क

6.

मा.सदस्र्, महाराष्ट्र णििानसभा/णििान पणरषद

7.

महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञर्
े ता), महाराष्ट्र १/२, मुांबई/नागपूर

8. महालेखापाल (लेखा पणरक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुांबई/नागपूर
9.

णिकास आर्ुक्त (उद्योग), उद्योग सांचालनालर्, मुांबई

10. सांचालक, लेखा ि कोषागारे, महाराष्ट्र राज्र्, मुांबई
11. िणरष्ट्ठ कोषागार अणिकारी, मुांबई
12. अणिदान ि लेखाणिकारी, मुांबई
13. सांचालक, महाराष्ट्र णिद्या प्राणिकरि, पुिे
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14. णशक्षि सांचालक (प्रार्णमक), महाराष्ट्र राज्र्, पुिे
15. णशक्षि सांचालक (माध्र्णमक ि उच्च माध्र्णमक), महाराष्ट्र राज्र्, पुिे
16. सिय णिभागीर् णशक्षि उपसांचालक
17. मुख्र् कार्यकारी अणिकारी, णजल्हा पणरषद सिय
18. णशक्षिाणिकारी (प्रार्णमक), णजल्हा पणरषद सिय
19. गटणशक्षिाणिकारी, पांचार्त सणमती सिय
20. स्र्ाणनक णनिासी लेखापणरक्षा अणिकारी, मुांबई
21. सहसणचि (प्रशासन) शालेर् णशक्षि ि क्रीडा णिभाग, मांत्रालर्, मुांबई.
22. उपसणचि (एसएम/अर्यसांकल्प), शालेर् णशक्षि ि णक्रडा णिभाग, मांत्रालर्, मुांबई.
23. उपसणचि, णित्त / णनर्ोजन णिभाग, मांत्रालर्, मुांबई
24. अिर सणचि (रोख शाखा/एस.डी.1), शालेर् णशक्षि ि क्रीडा णिभाग, मांत्रालर्, मुांबई.
25. णित्त णिभाग (व्र्र्-5 / अर्यसांकल्प -8), मांत्रालर्, मुांबई
26. णनिडनस्ती, (प्रणशक्षि/एसडी-1) शालेर् णशक्षि ि क्रीडा णिभाग, मांत्रालर्, मुांबई
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