काय लय
िश णािधकारी (िनरं तर िश ण)
िज हा पिरषद, अमरावती

काय लय
िश णािधकारी (िनरं तर िश ण)
िज हा पिरषद, अमरावती
अ पसं यांक समाजातील िव ा य साठी / सं थांसाठी काय वीत
योजनांबाबत मािहती
1) मराठी भषा फाऊंडे शन योजना :शासन िनणय

. अिविव- 2004/405 . .33 (दोन) िद. 27 जुलै

2007 आिण 11 स टबर 2006, िद. 27.04.2015
शासकीय सेवांम ये िविवध पदां या पदभरती या
दर यान

परी ा

अ पसं यांक समाजातील उमे दवार मराठी िवषयाम ये मागे

पडतात. यासाठी अ पसं याक िव ा य ना मराठी भाषेवर भु व ा त
हावे व यांना िवकासा या मुळ वाहात ये यासाठी मदत हावी याकरीता
रा यातील इं जी व उदू मा यमं ◌ा या इय ा 8,9,व 10 वी

या

अ पसं यांक िव ा य साठी मराठी भाषा फाऊंडे शन वग अ पसं यांक
िश ण सं थं ◌ाम ये राबिव यात येत आहे त. सदरील योजनेअंतगत
अितिर त िश क मानसेवी त वावर नेमायचा असून अशा िश कास

आयोगाकडु न िद.27.04.2015
िश कं◌ाचे मानधन

या शासन िनणयानुसार मानसेवी

.5000/- ितमाह एवढे कर यात आले आहे .

2) मदरसामधून गुणव ापूण िश ण योजना (SPQEM) :(Scheme For Providing Quality Education in Madarsa)
शासन िनणय

. मदरसा -2008 (348/08) अ.सं.क. िद. 10 फे ुवारी

2009 नुसार मदरसांमधील धा मक िश ण घेणा या िव ा य ना आधुिनक
िवषय

िशकिव यासाठी भारत सरकार या

ेि य सधन काय माअंतगत

मदरसांमधून गुणव ापूवक िश ण दे याकरीता योजना (SPQEM) महारा
रा याम ये राबिव यात येत आहे . मदरसांमधील पारं पािरक िश णाबरोबरच
िव ान, गिणत, समाजशा , हदी व इं जी हे आधुिनक िवषय िशकिव यासाठी
आ थक सहा य पूरिवणे यायोगे मदरसामधील िव ा य ना पिहली ते बारावी
या िव ा य माणे गुणव ा/ यो यता ा त होईल व मदरसां या िव ा य ना
मा यिमक

तरावरील िश ण

घे याची संधी उपल ध होईल

तसेच

यां याकरीता नोकरी या अिधक चांग या संधी उपल ध होतील.
3) अ पसं यांक सं था/ शाळांसाठी पायाभूत सुिवधा िवकास योजना :(IDMI) Scheme for Infrastracture Development of Minority
Institution / School )

शासन िनणय शालेय िश ण व ि डा िवभाग

. आय.डी. एम.-

2008(378/08) अ.सं.क./ िद. 10 फे ु.2009 नुसार अ पसं यांक समाजातील
शै िणक िवकासासाठी

े ीय सधन काय मांतगत शै िणक टया मागास

असले या अ पसं यांक समाजा या िश ण सं थांना पायाभुत
पुरिव यासाठी क शासना या योजनेम ये सुधारणा क न क

सुिवधा
शासनाने

अ पसं यांक समाजा या सं था / शाळांसाठी पायाभूत िवकास योजना
(IDMI) सु केली आहे . सदर योजनेची अंमलबजावणी या काय लयामाफत
सन 2012-13 पासून कर यात आली आहे .
4) मॅ ीक पूव िश यवृ ी योजना : अ पसं यांक समाजातील आ थक या कमकुवत िव ा य या
िश णाला चालना दे यासाठी भारत सरकारची सदर योजना सु आहे . ही
योजना संपूण दे शभरात मु लम, ि

चन, िशख, बौ द तसेच पारसी या

अ पसं यांक समाजासाठी लागू कर यात आली आहे . ही योजना महारा
रा यातील शासकीय, खाजगी तसेच मा यता ा त शाळे त िशकणा या 1ली ते
10 वी पयत या िव ा य साठी लागु आहे . ते िव ाथ सदर योजनेचा लाभ घेऊ
शकतात. सदर योजनेअंतगत अज करणा या िव ाथ / िव ाथ न या
कुटुं बाचे वा षक उ प

.1,00000/- पे ा कमी असावी. 30 ट के िश यवृ ी

मुल साठी राखीव ठे व यात आली आहे . सदरहू योजना िश णािधकारी
( ाथिमक/ मा यिमक) यां या माफत ऑन लाईन प दतीने राबिव यात येते.
5) सांसद आिण आदश आमदार ाम योजना :मा. िज हािधकारी, काय लय अमरावती यांचे कडू न िमळिवले या मा.खासदार
आिण मा.

आमदार यांनी या योजनेअंतगत द क घेतले या गावां या

यादीनुसार तसेच मा. िश ण संचालक, अ पसं यांक व
संचालनालय- पुणे यांचे प

ौढ िश ण

. अ ौिश/सां. व आ.आ. ा.योजना / 2016-17

/ काय -5 /627 िद. 09.05.2016 अ वये ा त झाले या प ा नुसार :अमरावती िज हयासाठी मा. खासदार यांनी द क घेतले या एकूण 13
आिण मा. आमदार यांनी द क घेतले या एकूण 13 अशा अमरावती
िज हयातील एकंदरीत 26 गावातील वय वष 15 पे ा जा त असले या ौढ
िनर र तसेच इय ा 1 ली ते 8 वी पयत िश ण घेतले या कुटुं बातील
सद यांचा मा. िश ण संचालक, अ पसं याक व ौढ िश ण संचालनालयपुणे यां या उपरो त प ासोबत ा त झाले या प

. 1 ते 5 नुसार या

नमु यात स ह कर यात आलेला आहे .
अ ययन अ यापन :- ौढ िनर रांना िशकिव यासाठी "िशकवू आप या
घरी - शे जारी" या उप माची अंमलबजावणी करावयाची आहे . याम ये
गावातील

येक िशि त य तीने आप या घरातील ौढ िनर रांना थम

सा र करावयाचे आहे . आिण घराम ये
घरामधील कवा गावातील एका

ौढ िनर र नसेल तर शेजारील

ौढ िनर राला सा र करावयाचे आहे .

याकरीता गावातील िशि त, सेवािनवृ

कमचारी,

काऊट गाईड,

महािव ालयातील डी.एड, िब.एड. सामािजक काय महािव ालयातील
िव ाथ यांची मदत यावयाची आहे . िशकिवणा या आिण िशकणा या ौढ
िनर रांची मािहती ौढ िश ण क ावर ठे वावयाची आहे .
सदरील गावातील

ौढ िनर रांना अ र सा र (साधे िलिहणे व

वाचणे) व सं यासा र (सं याची ओळख, साधी बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार)
करावयाचे आहे . औपचािरक िश णातील वग पिहला आिण दुसरी मधील
भाषा व गिणत िवषयाचे आशय ान अपेि त आहे .

