
अ. . योजनेचे नाव िनकष उि ट
क शाळा तरावर ीडा पध  व बालआनंद 
मेळावे आयोजीत करणे.

िज हा पिरषदे या इ. 1 ली ते 8 वी या ाथिमक 
शाळेतील िव ाथ .

िव ा य या कलागुणांना वाव देणे. य तम व िवकासास मदत करणे. 
सामािजक िवकास करणे

िज हा पिरषद ाथिमक शाळेतील िश क व 
िश ण िव तार अिधकारी यांना काऊट 
गाईडचे िश ण आयोजीत करणे.

िज हा पिरषद ाथिमक शाळेतील िश क व िश ण 
िव तार अिधकारी.

या योजनेमधून िश क व िश ण िव तार अिधकारी यांना काऊट 
गाईड काय मातील नवनवीन उप मांची मािहती देणे. शाळेत काऊट 
गाईड काय मातील नवीन उप मां या मा यमातून िव ा य चा 
य तम व िवकास करणे. वावलंबनाची सवय िवकिसत करणे.

िज ातील गणुवान िव ाथ  व उ कृ ट
खेळाडू स कार समारंभ करणे

िज हा पिरषद शाळेतील इ. 5 व इ. 8 वी  िश यवृ ी
धारक िव ाथ

िव ा य म ये अ यासाची व पध  पिर ांची आवड िनम ण करणे. 
िव ा य या बौ दीक िवकासास चालना देणे

िश क िदन िज हा पिरषद शाळेतील आदश िश कांची िनवड
करताना यांची सेवा 15 वष पूण असणे, यांचे
गोपनीय अहवाल उ कृ ट असणे आव यक व चािर य
पडताळणी दाखला अिनवाय.

िव ाथ  व शाळां या िवकासासाठी उ कृ ट काम करणा  या िश कांना  
ो साहन देणे. िश क पुर कार देऊन यांचा स मान करणे.

िव ाथ  य तम व पध िज हा पिरषद ाथिमक शाळेतील इ. 1 ली ते 8 वी 
म ये िशकणारे िव ाथ

िव ा य या कलागुणांना वाव देणे. य तम व िवकासास मदत करणे. 
सामािजक िवकास करणे. िव ा य मधील अंगभूत कला कौश यां या 
िवकासासाठी वातावरण िन मती करणे.  िव ा य या कलागुणांचा 
िवकास हो यासाठी यांना ो साहन देणे. यश वी झाले या िव ा य चा 
ब ीस देऊन गणुगौरव करणे.

सािव ीबाई फुले द क पालक योजना िज हा पिरषद ाथिमक शाळेतील िशकणा  या ामीण 
भागातील गरजू व होतक  मुली

ामीण भागातील गरजू व होतक  मुल ना शाळेत ये यासाठी यां या
पालकांना  ो साहनपर र कम देऊन आ थक सहा य. मुल या
उप थतीचे माण वाढिवणे व िश णासाठी आ थक मदत करणे.



सुवण महो सवी आिदवासी पूव मा यिमक
िश यवृ ी

अनुसूिचत जमातीमधील इ. 1 ली ते 10 म ये िशकणारे 
िव ाथ

अनुसूिचत जमातीमधील सव िव ा य ना िश णा या वाहात आणणे 
व यांचेम ये िश णाची गोडी िनम ण करणे. िश णासाठी अथसहा य 
करणे.

वग य यशवंतराव च हाण बाल ीडा पध  
व िशबीरे आयोिजत करणे.

िज हा पिरषद ाथिमक शाळेतील इ. 1 ली ते 8 वी 
म ये िशकणारे िव ाथ

िव ा य या ीडा िवषयक कौश यांना वाव देणे व यांचा िवकास 
करणे. िव ा य म ये शारीिरक सु ढता िनम ण करणे. िव ा य म ये 
यायामाची आवड िनम ण करणे.

वग य खाशाबा जाधव कु ती पध िज हा पिरषद ाथिमक शाळेतील  िशकणारे िव ाथ िव ा य या ीडा िवषयक कौश यांना वाव देणे व यांचा िवकास 
करणे. िव ा य म ये शारीिरक सु ढता िनम ण करणे. िव ा य म ये 
यायामाची आवड िनम ण करणे.

रा ीय खेळाडंूना अथसहा य िज हयातील रा ीय तरावरील खेळाडू रा ीय खेळाडंूना भिव यकालीन वाटचालीसाठी आ थक मदत करणे व 
ो साहन देणे.

तालुका/िज हा तरावर िव ान दशन 
भरिवणे व शाळांना िव ान सािह य पुरिवणे.

िज हयातील सव यव थापना या, सव मा यमा या 
शाळेतील िश क व िव ाथ

िव ा य म ये वै ािनक टीकोन िनम ण करणे. यांचेमधील 
संशोधकवृ ीस चालना देणे.

12

धानमं ी पोषण श ती िनम ण योजना  
(शालेय पोषण आहार योजना)

थािनक वरा य सं था, शासकीय, खाजगी अनुदानीत 
व अंशत: अनुदानीत शाळेतील इय ा 1 ली ते 8 वी 
म ये  िश ण घेत असलेले सव िव ाथ

ाथिमक िश णाचे सावि कीकरण कर या या टीने तसेच ाथिमक 
शाळांतील िव ा य या पट न दणी व उप थतीचे माण वाढिवणे 
आिण शाळेतील िव ा य ची गळती थांबिवणे याकरीता, इय ा 1 ली ते 
5 वीतील ती िव ाथ  450 उ मांक आिण 12 ॅम िथनयु त आहार 
देणे, तसेच इय ा 6 वी ते 8 वीतील ती िव ाथ  700 उ मांक आिण 
20 ॅम िथनयु त िशजवलेला आहार (म या ह भोजन) देणे.

यशवंत गु कुल योजना ड गराळ व अित दगूम भागातील िव ा य ना िश ण िमळावे या हेतूने 
िज.प.माफत वसतीगहृ चालिवले जाते तेथील मुलांना जेवणासह 
िनवासाची यव था केली जाते यासाठी 100 ट के अनुदान िज.प. सेस 
मधून िदले जाते.सदर व तीगहृास यशवंत गु कुल असे संबोधले जाते. 
राजापुरी/सातारा, केरळ/पाटण, तापोळा-वाघावळे/म. वर या चार 
िठकाणी यशवंत गु कुले आहेत.
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व. यशवंराव च हाण जयंती समारंभ व. यशवंराव च हाण यां या यथोिचत काय चे मरण हावे यासाठी 
यांचा जयंती समारंभ तालूका तरावर साजरा केला जातो येक 

तालु यातनू लहान व मोठा गट यामधून थम, दतीय, तृतीय मांक 
काढले जातात यांना ब ीस िवतरण केले जाते.

ांती योती सािव ीबाई फुले जयंती नायगाव 
ता. खंडाळा

ांती योती सािव ीबाई फुले जयंती िदवशी मौजे नायगाव येथे काय म 
आयोजीत केला जातो. याम ये िज हयामधील िविवध पधम ये िवशेष 

ािव य िमळिवले या िव ा य चा स कार केला जातो.

16
सािव ीबाई फुले जयंती िज. प. तर 
सािदलसाठी
भारतर न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती 
व शाळा वेश िदन साजरा करणे

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यां या यथोिचत काय चे मरण हावे यासाठी 
यांचा जयंती समारंभ साजरा केला जातो येक तालू यातनू इ.7 वीचे 

तीन मागासवग  िव ा य ना गणुानु मे थम, दतीय व तृतीय 
मांकाना ब ीस िदली जातात तसेच या सामािजक स थेचे उ कृ ठ 

काय करणा-या स थेस पुर काराने स मािनत केले जाते जयंती िदवशी 
मुख वक याचे भाषण ठेवले जाते.

18
कै. आबासाहेब वीर जयंती लोकनेते कै. आबासाहेब वीर यां या यथोिचत काय चे मरण हावे 

यासाठी यांचा जयंती समारंभ पंचायत सिमती पाटण माफत साजरा 
केला जातो.

ताप सह हाय कूल या शेती फामम ये 
कप ड/नसरी/ लॅटेशन

1. ताप सह हाय कूल शेती फामची िनगा 
राख यासाठी संर क भत बांधणे.
2. ताप सह हाय कूल येथील नसरी िवकसीत करणे.
3. ताप सह फामम ये िवदया य ना कृिष िश ण देणे.

ताप सह फाम म ये यावष  सोयाबीन, गहू इ.िपके घेणे, गांढूळ खत 
िन मती करणे.

20

ताप सह हाय कूल या गुणव ावाढीसाठी 
त  मागदशक स लागार सेवा घेणे

रयत िश ण सं थे या सहकाय करारानुसार मु य 
सम वयक िवषय सम वयक व अितथी िनदशक 
अधवेळ िश ण नेमणे.

1. मु य सम वयक माहे एि ल 22 ते माच 23 या कालावधीकरीता 
नेमले आहेत. 
2. िच कला सम वयक माहे स टबर 2022 पासून नेमले आहेत.
3. संगणक व संगीत सम वय नेमणे बाकी आहे.



ी.छ. ताप सह हाय कूल या शाळेसाठी भैाितक 
व शै िणक सुधारणा करणे शै िणक गरजा बचेस, लोखंडी दरवाजे, पाणी, यव था, 

लाईट िबल व छता मटेन स, ाऊंड सुिवधा व शै िणक 
सािह या करीता तरतूद कर यात आली आहे.

ी.छ. ताप सह हाय कूल येथील शाळे या भैाितक व शै िणक सुिवधा 
िनम ण  क न शहरातील िवदया य ना आक षत करणे व शाळेचा पट 
वाढ यास िवदयाथी नेही वातावरण िनम ण करणे.

22
व. मा. अभय सह राजेभोसले जयंती साजरी 

करणे
िज हयातील िश यवृ ी धारक िव ा य चा गुणगौरव करणेत येतो 
यामुळे िव ा य म ये अ यास कर याची आवड िनम ण होवून अ यास 

कर याची िजद िनम ण होते.
भारतर न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मारक 
उभारणी

24
िज.प.माफत राबिव यात येणा या योजनांचा 

चार व िस दी करणे
म. योितबा फुले पु यितथी कटगणु ता. 
खटाव

थोर महा या यांची काय ची ओळख िनम ण हावी यासाठी नामवंत 
व यांची या याने आयोजीत केली जातात.

26

क शाळा वसतीगहृ तळदेव ड गराळ व अित दगूम भागातील िव ा य ना िश ण िमळावे या हेतूने 
िज.प.माफत क शाळा वसतीगहृ तळदेव हे वसतीगहृ चालिवले जाते 
तेथील मुलांना जेवणासह िनवासाची यव था केली जाते यासाठी 100 
ट के अनुदान िज.प.सेस मधून िदले जाते.

लोकनेते बाळासाहेब देसाई जयंती साजरी 
करणे

लोकनेते कै. बाळासाहेब देसाई यां या यथोिचत काय चे मरण हावे 
यासाठी यांचा जयंती समारंभ पंचायत सिमती पाटण माफत साजरा 
केला जातो.

28

हुता मा िदन साजरा करणे वडूज ता. खटाव हुता मा िदनाचे यथोिचत काय चे मरण हावे यासाठी यांचा जयंती 
समारंभ तालूका तरावर साजरा केला जातो येक तालु यातनू लहान 
व मोठा गट यामधून थम, दतीय, तृतीय मांक काढले जातात यांना 
ब ीस िवतरण केले जाते.

ांती सह नाना पाटील जयंती साजरी करणे ांतीिसह नाना पाटील यां या यथोिचत काय चे मरण हावे यासाठी 
यांचा जयंती समारंभ तालूका तरावर साजरा केला जातो येक 

तालु यातनू लहान व मोठा गट यामधून थम, दतीय, तृतीय मांक 
काढले जातात यांना ब ीस िवतरण केले जात.



30
महाबळे वर तालु यातील ाथिमक शाळेस 
कोळसा पुरिवणे व झडी बांधणेसाठी अनुदान

या शाळांना अितवृ ठीमुळे पावसाळी सुटटी िदली जाते या 
महाबळे वर तालू यातील अितवृ टी होणा-या 63 ाथिमक शाळांना 
झडी व कोळसा पुरिवला जातो.

ंथालय सु  करणे िज हा पिरषदे या इ. 1 ली ते 8 वी या ाथिमक शाळेतील मुलांम ये 
वाचनाची आवड िनम ण करणे

32
थोर महा मे व समाजसुधारक यां या जयंती 
व  पु यितथी साजरी करणे

थोर महा मे व समाजसुधारक यां या यथोिचत काय चे मरण हावे 
यासाठी यां या जयंती व पु यितथी साजरा केली जाते.

सुबेदार म हारराव होळकर जयंती साजरी 
करणे

सुभेदार म हारराव हेाळकर यां या यथोिचत काय चे मरण हावे 
यासाठी यांचा जयंती समारंभ तालूका तरावर साजरा केला जातो 

येक तालु यातनू लहान व मोठा गट यामधून थम, दतीय, तृतीय 
मांक काढले जातात यांना ब ीस िवतरण केले जाते.

34 कै.िकसनवीर जयंती समारंभ कै. िकसनवीर यां या यथोिचत काय चे मरण हावे यासाठी यांचा 
जयंती समारंभ पंचायत सिमती वाई माफत साजरा केला जातो

इय ा 1 ली ते 12 वी पयत िशकणा-या 
िवदया य साठी या राजीव गांधी िवदयाथ  
अपघात सानु ह अनुदान योजना

1. िवदया य चा अपघाती मृ यू झा यास
2. अपघातामुळे कायमचे अंपग व (दोन अवयव/ दोन 
डोळे कवा एक अवयव कवा एक डोळा िनकामी 
झा यास
३. अपघातामुळे कायमचे अंपग व (एकअवयव/ एक 
डोळा कवा एक अवयव कवा एक डोळा िनकामी 
झा यास
4. िवदया य स अपघातामुळे श ि या करावी 
लाग यास 
5. िवदयाथ  आजारी पडून, सपदंशाने कवा पोहताना 
मृ यू झा यास 
6. िवदयाथ  कोण याही कारणाने जखमी झा यास 
( ीडा पधत खेळताना, शाळेतील जड व तू पडून, 
आगीमुळे वीजेचा ध का, वीज अंगावर पडून

अपघातामुळे मृ यू कवा अपंग व आले या िवदया य ना सदर 
योजनेतंगत आ थक व पात लाभ देणे
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िज.प. ाथ शाळांना संगणक पुरिवणे या िज हा पिरषद ाथिमक शाळांना संगणक नाहीत 
व या शाळांना िव ुत कने शन आहेत अशा शाळांना 
िवतरण करणे

1. िव ा य ना संगणकाची गोडी िनम ण
2. संगणकाचा उपयोग अ यापनासाठी करणे
3. संगणक वापरात िव ा य ना वयंपूण करणे
4. निवन तं ानाचा अ यापन वापर करणे

िज.प. ाथ शाळांसाइी िडजीटल लास म व 
संगणक आवली पुरिवणे/ ई-लिनग

या िज हा पिरषद ाथिमक शाळांना संगणक नाहीत  
व या शाळांना िव ुत कने शन आहेत या शाळेना 
संगणक िवतरण करणे तसेच या शाळांना संगणक 
आहेत अशा शाळांना ोजे टर िवतरण करणे

1. िव ा य ना संगणक व ोजे टर गोडी िनम ण करणे
2. संगणक व ोजे टरचा उपयोग अ यापनासाठी करणे
3. संगणक व ोजे टरचा वापरात िव ा य ना वयंपूण करणे
4. निवन तं ानाचा अ यापन वापर करणे
5. ई-लिनगसाठी िश क व िव ा य ना मदत करणे
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िज.प.शळांना शालेय उपयोगी तसेच 
अ यापन उपयु त सािह य पुरवठा करणे

सव िज हा पिरषद शाळांना 1. अ यापन ि या भावी करणे
2. िव ा य ना अ यनाम ये सािह य वापरासाठी ेरणा देणे
3. िव ा य ना शै िणक सािह या या मदतीने वयंअ ययनास ेरणा देणे
4. िश कांना संक पना,संबोध प ट कर यासाठी अ यापनात सािह य 
वापरासाठी वृ  करणे

िज हयातील येक क  शाळेत ओपन जीम 
सु  करणे

या िज हा पिरषद शाळांना ीडांगण उपल ध आहे 
अशा शाळाम ये ओपन जीम

1. िज हा पिरषदे या शाळांमधील िव ा य मधील ीडा कौश याचा 
िवकास करणे
2. िव ा य ना ीडा सािह य वापराचे कौश य ा त कर यासाठी 

िश ण देणे 
3. िव ा य म ये ीडा े ाची आवड िनम ण करणे
4. िज हा पिरषदे या शाळांमधील ीडांगण सुधारणा करणे

40 समाजातील दबुल घटकातील मुल ना 
उप थती भ ा सवसाधारण

सवसाधारण घटकातील मधील इतर मागास,भट या 
जाती, िवमु त जाती व िवशेष मागास वग या 

1. शाळे या कामा या एकूण िदवसा या 57% उप थती
2. लाभाथ  दािर य रेषेखालील असणे

दबुल घटकातील मुल ना शाळेत िनयिमत 
ये यासाठी भ ा िवशेष घटक

िवशेष घटकातील अनुसूिचत जाती व जमाती वग या 
वग तील दा.रे.रेषेखालील मुल ना उप थती भ ा 

1.शाळे या कामा या एकूण िदवसा या 57% उप थती 
2. लाभाथ  दािर य रेषेखालील असणे
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सातारा िज हा पिरषदेकडील ाथिमक 
शाळांम ये माट बोड लास म उप म 
राबिवणे (नािव यपूण योजना)

सातारा िज हयातील 11 िवकास गटाकडील एकूण 
223 क  शाळा कायरत असन सदर क  शाळा व 
यादा पट सं या असणा-या शाळांना माट बोड 

पुरिवणे

1. सातारा िज हा पिरषदे या ाथिमक शाळेतील िव ा य ना आधुिनक 
तं ाना दारे िश ण िमळ यास मदत करणे
2. अ ययन अ यापन ि या िव ा य क ीत आनंददायी करणे
3. िज हा पिरषदे या बहुतांश शाळा ामीण  भागाम ये अस याने 

ामीण भागातील िव ा य ची उप थती सं या व गणुव ा वाढिवणे
सातारा  िज हा पिरषद शाळेतील ितभावंत 
व गणुवंत ि़व ा य ची भारतीय अंतराळ 
संशोधन सं था (ISRO) बंगळूर येथे सहल 
आयोिजत करणे.

िज हा पिरषद शाळेतील 40 िवा ा य ची भारतीय 
अंतराळ संशोधन सं था (ISRO) बंगळूर येथे सहल 
आयोिजत करणे

1. सातारा िज हा पिरषद ामीण भागातील ितभावंत व गणुवंत 
िव ा य ची (ISRO) ची सहल आयोिजत करणे.
2. ितभावंत व गणुवंत िव ा य ना अवकाश े ातील मािहती हो यास 
मदत करणे.
3. ितभावंत व गणुवंत िव ा य ना यां या भावी आयु यात शा  व 
आवकाश संशोधन े ातील िविवध किरअर या संधी यांना िमळतील 
असा य न करणे.
4. या सहलीम ये समािव ठ होणा-या ितभावंत िव ाथ   यासहलीची 
ेरणा घेऊन सातारा िज हयाचे नाव अवकाश े ात आणतील असा 
य न करणे.

5. भारतीय वातं याचा अमृतमहो स या उप माअंतगत सां कृतीक, 
वै ािनक, अवकाश शा ीय ऐितहािसक मारकांना भेटी देणे हे उि ट 
साध यास मदत करणे.
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सातारा  िज हयातील अनुसूिचत जाती व 
नवबौ द  ितभावंत व गणुवंत एकूण 40 
ि़व ा य चा इ ो बंगलोर येथे अ यास दौरा 
आयोिजत करणे.

अनुसूिचत जाती व नवबौ दमधील 40  िवा ा य ची 
इ ो बंगलोर येथे अ यास दौरा आयोिजत करणे

1. सातारा िज हा पिरषद ामीण भागातील अनुसूिचत जाती व 
नवबौ द, ितभावंत व गणुवंत िव ा य ची (ISRO) ची सहल 
आयोिजत करणे.
2. अनुसूिचत जाती व नवबौ द , ितभावंत व गणुवंत िव ा य ना 
अवकाश े ातील मािहती हो यास मदत करणे.
3. अनुसूिचत जाती व नवबौ द, ितभावंत व गणुवंत िव ा य ना 
यां या भावी आयु यात शा  व आवकाश संशोधन े ातील िविवध 

किरअर या संधी यांना िमळतील असा य न करणे.
4. या सहलीम ये समािव ठ होणा-या अनुसूिचत जाती व नवबौ द 

ितभावंत िव ाथ   या सहलीची ेरणा घेऊन सातारा िज हयाचे नाव 
अवकाश े ात आणतील असा य न करणे.
5. भारतीय वातं याचा अमृतमहो स या उप माअंतगत सां कृतीक, 
वै ािनक, अवकाश शा ीय ऐितहािसक मारकांना भेटी देणे हे उि ट 
साध यास मदत करणे.



सातारा  िज हयातील अनुसूिचत जाती 
वग तील िज हा पिरषद व नगरपािलकेतील 
ाथिमक िश कांचा िद ली येथील ाथिमक 

शाळांची पहाणी करणे अ यास दौरा 
आयोिजत करणे

अनुसूिचत जातीतील 40 िश कांना िद ली येथील 
ाथिमक शाळांची पाहणी करणे अ यास दौरा करणे

1. िद ली रा य शासनाने ाथिमक व मा यिमक शाळांम ये केले या 
सुधारणांचा अ यास सातारा िज हयातील अनु.जाती या िश कांमाफत 
करणे
2. सातारा िज हयातील थािमक वरा यसं थेतील अनुसूिचत 
जाती या िश कांची यावसाियक काय मता वाढिवणे
3. सातारा िज हयातील अनुसूिचत िज हयातील अनुसूिचत जातीमधील 
िश कां या नविन मती सुजना मक व शालेय गती िवषयक संक पना 
अ यास दै-यातनू वाढीव लावणे
4. सातारा िज हयातील थािनक वरा य सं थेतील अनु.जातीतील 
िश कांचे मनोबल उंचावणे 
5. िद ली रा य शासन शालेय मं ालयामाफत केले या शै िणक 
सुधारणांचा अ यास क न या सातारा िज हयाम ये अंमलबजावणी 
कर यासाठी व िज हयातील  िव ा य ची शै िणक गती साधणे
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मोफत गणवेश वाटप शासकीय व थािनक वरा य सं थां या शाळांमधील 
इ. 1 ली ते 8 वी या सव मुली, तसेच  अनु.जाती, 
अनु.जमाती व दािर य रेषेखालील मुलांसाठी 2 
गणवेश संच पुरिव याकिरता ती िव ाथ  . 600/- 

माणे अनुदान िवतरीत केले जाते.

1. 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना मोफत व स तीचे इय ा 8 वी पयतचे 
ाथिमक  िश ण देणे                

2. ाथिमक  शाळा व उ च ाथिमक  शाळेतील मुलांची 100 ट के 
पटन दणी करणे. 
3. ाथिमक शाळा व उ च ाथिमक  शाळेतील मुलांची 100 ट के 
उप थती िटकवणे.                          
4. गुणव ापूण व दजदार िश ण उपल ध क न देणे.



संयु त शाळा अनुदान ( ाथिमक) संयु त शाळा अनुदान हे सव त वरचा वग इय ा 8 वी 
चा असणा-या थािनक वरा य ाथिमक शाळांना 
शाळे या पटसं ये या िनकषानुसार त वत: मंजूर 
कर यात आले आहे. संयु त शाळा अनुदान हे 
िज हापिरषद, नगरपािलका/नगरपिरषद/ 
महानगरपािलका,कटक मंडळे इ. साठी मंजूर आहेत.

1. िश कांना गणुव ापुण शै िणक वातावरण िन मतीस  ो साहन 
देणे.   
2. गुणव ापूण व दजदार िश ण उपल ध क न देणे. 
3. सव ाथिमक  व उ च ाथिमक शाळांना भौितक सुिवधा िनम ण 
करणे.
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संयु त शाळा अनुदान (मा य.)
संयु त शाळा अनुदान हे सव त वरचा वग 10 वी 
कवा 12 वी पयतचे वग असले या एकूण 7 
मा यिमक शाळांना शाळे या पटसं ये या िनकषानुसार 
त वत: मंजूर कर यात आले आहे. सदर अनुदान हे 
शासकीय आिदवासी िवकास िवभागाकडून 
चालिवले या आ मशाळा, समाजक याण 
िवभागाकडून चालिवले या शाळा, िवदयािनकेतन 
तसेच थािनक वरा य सं था या शाळा (िज हा 
पिरषद, नगरपािलका) संयु त शाळा अनुदान हे 
शासकीय मा यिमक शाळांसाठी तरतूद मंजूर आहे.

1. िश कांना गणुव ापुण शै िणक वातावरण िन मतीस  ो साहन 
देणे.  
2. गुणव ापूण व दजदार िश ण उपल ध क न देणे.  
3. सव ाथिमक  व उ च ाथिमक शाळांना भौितक सुिवधा िनम ण 
करणे.

मोफत पाठयपु तक वाटप शासकीय, थािनक वरा य सं था, नगरपािलका व 
खाजगी मा यता ा त अनुदािनत शाळांमधील इ. 1 ली 
ते 8 वी मधील सव मुला-मुल ना पाठयपु तके िवतरीत 
केली जातात.

1. 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना मोफत व स तीचे इय ा 8 वी पयतचे 
ाथिमक  िश ण देणे         

2. ाथिमक  शाळा व उ च ाथिमक  शाळेतील मुलांची 100 ट के 
पटन दणी करणे.   
3. ाथिमक शाळा व उ च ाथिमक  शाळेतील मुलांची 100 ट के 
उप थती िटकवणे 
4. गुणव ापूण व दजदार िश ण उपल ध क न देणे.
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िवदयाथ  वाहतकू भ ा अनुदान
बालकांचा मोफत व स त या िश णाचा अिधकार 
अिधिनयम भाग 3 कलम 6 (3 ) (1) नुसार निजक या 
शाळे या े ाम ये कवा हदी या आत शाळा उपल ध 
नाहीत अशा व यामधील 6 ते 14 वष वयोगटातील 
मुलांना ाथिमक िश ण दे या या योजनाथ मोफत 
पिरवहन सूिवधा कवा अ य सूिवधा उपल ध क न 
दे यात येईल.अशी तरतूद आहे.

6 ते 14 वयोगटातील मुलांना मोफत व स तीचे इय ा 8 वी पयतचे 
ाथिमक  िश ण देणे

िद यांग समावेिशत सम  िश ा िद यांग समावेिशत िश ण योजनेकिरता 
येक मुलांसाठी पये 3000/- ती वष  तरतूद केली 

जाते.  याउप मांतगत वषभर िविवध उप म 
राबिव यात येवून याचे िज हा व तालुका तरावर 
अंमलबजावणी कर यात येते.

िद यांग व शाळाबाहय मुलांना िनयिमत शाळे या वाहात आणणे.
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आदश शाळा िवकिसत करणे आदश शाळेम ये तीन मह वाचे भाग असतील याम ये 
भौितक सुिवधा, शै िणक गुणव ा आिण काही 

शासकीय बाबीआहे. भौितक सुिवधाम ये वतं  
शौचालये, िप या या पा याची यव था,सु थतीत 
असलेले वग,आकषक इमारत, ि डांगण, ीडा 
सािह य आयसीटी लॅब,साय स लॅब, ंथालय 
यासारखा व आजूबाजू या गावांपासून व शाळांपासून 
दळवळणासाठी र ते असतील. व भिव यात िवदयाथ  

सव ाथिमक  व उ च ाथिमक शाळांना भौितक सुिवधा िनम ण करणे.

िज.प. सेस अंतगत शाळां या देखभाल व 
दु तीसाठी 5% िनधी

िज.प. ाथिमक शाळा 985 शाळा

54 सवसाधारण िज हा वा षक योजनेअंतगत 
िज.प.  ाथिमक शाळां या खो या बांधणे

िज.प. ाथिमक शाळा 466 शाळा 

सवसाधारण िज हा वा षक योजनेअंतगत 
िज.प.  ाथिमक शाळांची िवशेष दु ती 
करणे

िज.प. ाथिमक शाळा 985 शाळा 


