राज्यातील अमराठी शाळाांमध्ये इयत्ता 8 वी, 9 वी
व 10 वी इयत्तेत शशकत असलेल्या अल्पसांख्याक
लोकसमूहातील
फौंडे शन

वर्ग

राबशवण्याबाबत.

शवद्यार्थ्यांसाठी

योजना

मराठी

सुधारीत

भाषा

स्वरुपात

महाराष्ट्र शासन

अल्पसांख्याक शवकास शवभार्

शासन शनर्गय क्र. मभायो-2013/प्र.क्र.67/का-9
मांत्रालय, मुांबई-400 032.

शिनाांक: 27 एशप्रल, 2015.

सांिभग :- सा.प्र.शव. शासन शनर्गय क्र. आरएमएन 2004/405/प्र.क्र.33(िोन)/04/35,
शि.2 नोव्हें बर,2004

प्रस्तावना :-

अल्पसांख्याकाांच्या कल्यार्ासाठी पांतप्रधानाांच्या नवीन 15 कलमी कायगक्रमाांतर्गत असे

प्रशतपािीत करण्यात आले आहे की, शासकीय सेवेतील अल्पसांख्याक उमेिवाराांचे प्रमार्

वाढशवण्याकरीता शासनाकडू न जार्ीवपूवगक प्रयत्न केले जातील. मराठी भाषेवर पुरेसे प्रभुत्व

नसल्याने राज्यातील अल्पसांख्याक लोकसमूहातील उमेिवार इतर सवगसाधारर् उमेिवाराांच्या
तुलनेत शवशवध स्पधा परीक्ाांमध्ये मार्े पडतात.

केंद्रीय लोकसेवा आयोर् / महाराष्ट्र लोकसेवा आयोर्ामाफगत घे ण्यात येर्ाऱ्या शवशवध स्पधा

परीक्ाांमध्ये अल्पसांख्याक उमेिवाराांना यशाच्या पुरेशा सां धी उपलब्ध करुन िे ण्याकरीता आशर्
त्यासाठी मराठी भाषेवर त्याांचे प्रभुत्व शनमार् करण्याकरीता राज्यातील इांग्रजी माध्यम वर्ळता इतर
अमराठी शाळाांमध्ये इ.8वी, 9वी, व 10 वी मध्ये शशकत असलेल्या अल्पसांख्याक शवद्यार्थ्यांकरीता
सन 2006 पासून मराठी भाषा फौंडे शन वर्ग योजना राबशवण्यात येत आहे .

कालौघात झालेल्या शैक्शर्क व आर्थिक बिलाांच्या पार्शवगभूमीवर या योजनेची

अांमलबजावर्ी सुधारीत स्वरुपात करण्यास मान्यता िे ण्याची बाब शासनाच्या शवचाराधीन होती.

सन 2015-16 पासून मराठी भाषा फौंडे शन वर्ग योजनेकरीता पुढीलप्रमार्े सुधारीत कायगपध्िती,
योजनेच्या अांमलबजावर्ीचा कालावधी, योजनेंतर्गत मानसेवी शशक्काांची शनयुक्ती व त्याांचे मानधन,
योजनेंतर्गत अभ्यासक्रम आशर् योजनेच्या अांमलबजावर्ीची पध्िती शवहीत करण्यास याद्वारे
शासनाची मान्यता िे ण्यात येत आहे .
शासन शनर्गय :अ)

मराठी फौंडे शन वर्ग योजनेच्या अांमलबजावर्ीकरीता सुधाशरत कायगपध्िती :-

अल्पसांख्याक लोकसमूहातील शवद्यार्थ्यांचे मराठी भाषेवर प्रभुत्व शनमार् करण्याकशरता

राज्यातील मराठी माध्यमेतर शाळे त शशकर्ाऱ्या इ.8वी,9वी व 10वी च्या अल्पसांख्याक समाजातील
शवद्यार्थ्यांसाठी मराठी भाषा फौंडे शन वर्ग योजना राबशवण्यात येत आहे .

शासन शनर्गय क्रमाांकः मभायो-2013/प्र.क्र.67/का-9

शाळाांना सुरुवात झाल्यानांतर मे मशहन्या अखेरीस ककवा जून मशहन्याच्या सुरुवातीला

शशक्र्ाशधकारी (शनरांतर), शजल्हा पशरषि याांनी सवग उिुग माध्यशमक / मराठी माध्यमेतर शाळाांच्या
मुख्याध्यापकाांची एक बैठक आयोशजत करुन सांबांशधत मुख्याध्यापकाांना सिर योजनेबाबत मार्गिशगन

करावे. या योजनेंतर्गत सांबांशधत शाळाांनी इ.8वी, 9वी व 10 वी मध्ये शशक्र् घे त असलेल्या

अल्पसांख्याक समुियातील अमराठी शवद्यािी सांख्या, तुकडयाांची सांख्या, सद्य:स्स्ितीत शाळे मध्ये

असलेल्या मराठी शशक्काांची सांख्या इ. बाबी नमूि करुन मानसेवी शशक्काांच्या शनयुक्तीचा प्रस्ताव
अमराठी शाळे च्या मुख्याध्यापकाांनी शशक्र्ाशधकारी (शनरांतर) याांच्या मान्यतेसाठी व शशक्र्ाशधकारी
(शनरांतर) याांनी शजल्हाशधकारी याांचेकडे मान्यतेसाठी सािर करावा.

शजल्हाशधकाऱ्याांनी त्याांच्या शजल्यातील सांबांशधत शाळाांकडू न शशक्र्ाशधकारी (शनरांतर) याांच्या

मान्यतेने आलेले प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानांतर सांबांशधत शाळे तील शवद्यािी सांख्या, मानसेवी शशक्काांची

शैक्शर्क अहग ता (बी.एड/ एम.एड) शवचारात घे ऊन प्रस्तावास मांजूरी द्यावी. त्यानांतर शशक्र्ाशधकारी
(शनरांतर) याांच्या मितीने शजल्हाशधकारी याांनी शशक्काांची नोंि घे ऊन, त्याांचा कालावधी व त्या
कालावधीचे त्याांचे मानधन याचे अांिाजपत्रक / माशहती महाराष्ट्र राज्य अल्पसांख्याक आयोर्ास व
शासनास सािर करावी.

ब) योजनेचा कालावधी :- या योजनेचा कालावधी 1 जुलै ते 31 माचग असा 9 मशहन्याांचा राहील.

क) शशक्काांची शनयुक्ती :- शशक्र्ाशधकारी (शनरांतर) याांनी सिर योजनेंतर्गत शवशहत अहग ताधारक

अशतशरक्त शशक्काांचे पॅनल तयार करुन त्यातील शशक्काांच्या मानसेवी तत्वावर नेमर्ूका करताना
पुढीलप्रमार्े शवद्यािीसांख्या शवचारात घ्यावी.

मराठी भाषा फौंडे शन वर्ग योजनेंतर्गत मराठी भाषा हा शवषय शशकशवण्यासाठी इ.8वी, 9वी व

10 वी या शतन्ही वर्ांमध्ये शमळू न एकूर् 180 ते 200 शवद्यार्थ्यांसाठी एक मानसेवी शशक्क नेमण्यात

येईल. 200 पेक्ा जास्त मात्र 300 पेक्ा कमी असल्यास िोन मानसेवी शशक्क नेमण्यात येतील
आशर् त्यापुढील प्रत्येक 150 शवद्यािी सांख्येसाठी एका मानसेवी शशक्काांची नेमर्ूक करण्यात येईल.

र्ैरहजर राहर्ाऱ्या व अशोभनीय वतगन करर्ाऱ्या शशक्काांना बिलर्े, त्याांच्या शनयुक्त्या रद्द करर्े,
त्याऐवजी इतर शशक्काांची नेमर्ूक करर्े इ. बाबी शशक्र्ाशधकारी (शनरांतर) हे शजल्हाशधकाऱ्याांच्या
मान्यतेने करतील.

ड) शशक्काांचे मानधन :- या योजनेंतर्गत नेमर्ूक झालेल्या शशक्काने इ.8वी, 9वी व 10 वी च्या

शवद्यार्थ्यांना शाळे च्या वेळेनांतर अशतशरक्त शशकवर्ी (Extra Coaching) करर्े अपेशक्त असल्याने

शशक्काांना सन 2015-16 पासून रु.5000/- िरमहा िे ण्यात यावे. सिर मानधन सांबांशधत
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शशक्काांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात यावे. या व्यशतशरक्त त्याांना कोर्तेही लाभ अनुज्ञेय

असर्ार नाही. शैक्शर्क वषग सांपल्यानांतर या तात्पुरत्या शनयुक्त्या आपोआप सांपुष्ट्टात येतील.
त्यानांतर पुढील शैक्शर्क वषासाठी नव्याने शनयुक्त्या करण्यात याव्यात.
इ) अभ्यासक्रम :-

1) इयत्ता 8 वी :- महाराष्ट्र राज्य माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शशक्र् मांडळ याांनी शवशहत केलेला
इ.8वी साठीचा अभ्यासक्रम (क्रशमक पुस्तक)

मराठी व्याकरर् :- नाम, सवगनाम, शक्रयापि, शवशेषर्, शक्रयाशवशेषर्, काळ (भूतकाळ, वतगमानकाळ,

भशवष्ट्यकाळ) शब्िाांच्या जाती ओळखर्े, वाक्प्रचार, साधे वाक्य, केवल वाक्य, सांधी वाक्प्रचार, म्हर्ी
त्याांचे अिग, वाक्यात उपयोर्, शनबांध लेखन.

2) इयत्ता 9 वी:- महाराष्ट्र राज्य माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शशक्र् मांडळ याांनी शवहीत केलेला इ.
9वी साठीची अभ्यासक्रम (क्रशमक पुस्तक)

मराठी व्याकरर् :- वाक्प्रचार, म्हर्ी त्याांचे अिग, वाक्यात उपयोर्, मराठी उताऱ्याचे साराांश
लेखन,

उताऱ्यावरील प्रर्शन उत्तरे, इांग्रजी उताऱ्याचे मराठीमध्ये भाषाांतर, िोन व्यक्तींमधील

सांवाि, र्ट चचा, भाषर् कला, पत्र व्यवहार, शनबांध लेखन, अजग लेखन, अहवाल / वृताांत
लेखन इ.

3) इयत्ता 10 वी :- महाराष्ट्र राज्य माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शशक्र् मांडळ याांनी शवशहत

केलेला इ. 10 वी साठीचा अभ्यासक्रम (क्रशमक पुस्तक)

मराठी व्याकरर् :- शब्िाांच्या जाती, काळ, वाक्प्रचार, म्हर्ी त्याांचे अिग, वाक्यात उपयोर्,

मराठी उताऱ्याचे साराांश लेखन, उताऱ्यावरील प्रर्शन उत्तरे, इांग्रजी उताऱ्याचे मराठीमध्ये

भाषाांतर, िोन व्यक्तींमधील सांवाि, र्ट चचा, भाषर् कला, पत्र व्यवहार, शनबांध लेखन, अजग
लेखन, अहवाल / वृताांत लेखन, शनमांत्रर् पशत्रका / कायगक्रम पशत्रका तयार करर्े, छोटे भाषर्

तयार करर्े इ. शशक्र्ाशधकारी (शनरांतर) याांनी महाराष्ट्र राज्य शैक्शर्क सांशोधन पशरषिे कडू न

शवद्यार्थ्यांसाठी level gauging test तयार करुन घे ण्यात यावी. तसेच िर शतमाहीला शवद्यार्थ्यांची

level gauging test घे ण्यात यावी. यामध्ये पास / नापास शवद्यार्थ्यांचा अहवाल शजल्हाशधकारी

याांना सािर करावा. तसेच या वर्ासाठीचे शवद्यार्थ्यांचे वेर्ळे हजेरीपत्रक ठे वण्यात यावे. तसेच
मानसेवी शशक्काांच्या मानधनाचे व डायऱ्याांचे मूल्यमापन शशक्र्ाशधकारी (शनरांतर) याांच्यामाफगत
करण्यात यावे. मानसेवी शशक्काांनी अभ्यासक्रमानुसार शशकशवण्याच्या बाबींची डायरीमध्ये
शैक्शर्क वषातील मशहनाशनहाय नोंि ठे वावी.
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फ ) अांमलबजावर्ी :- सिर योजनेची अांमलबजावर्ी शजल्हास्तरावर शजल्हाशधकारी याांचेकडू न
शशक्र्ाशधकारी (शनरांतर) याांच्या मितीने करण्यात येईल. शजल्हाशधकारी याांनी शशक्र्ाशधकारी

(शनरांतर) याांच्या मितीने मानसेवी शशक्काांची शनयुक्ती केल्यानांतर सवग मानसेवी शशक्काांची नोंि

घे ऊन, त्याांचा कालावधी व त्या कालावधीचे त्याांचे वेतन याचे अांिाजपत्रक / माशहती महाराष्ट्र

राज्य अल्पसांख्याक आयोर्ास व शासनास सािर करावे. आयोर्ाने सवग शजल्याांसाठी एकशत्रत
शनधी मार्र्ीचा प्रस्ताव शासनास सािर करावा. शासनाकडू न शनधी प्राप्त झाल्यानांतर आयोर्ाने

सांबांशधत शजल्हाशधकाऱ्याांना अनुज्ञेय असर्ारा शनधी शवतरीत करावा. शजल्हाशधकाऱ्याकडू न

अनुिान प्राप्त झाल्यानांतर शशक्र्ाशधकारी (शनरांतर) याांनी प्रत्येक शजल्यात या योजनेसाठी
सांबांशधत शाळाांना अनुिानाचे वाटप करावे. तसेच त्याांनी शशकवर्ी वर्ांना िर िोन मशहन्याांनी

अचानक भेटी िे वून शशक्काांचे तसेच शवद्यार्थ्यांचे हजेरीपत्रक तपासर्ी करावी व याचा अहवाल
शासनास सािर करावा.

अनुिानाचा शहशेब ठे वर्े, शाळा / सांस्िाांकडू न उपयोशर्ता प्रमार्पत्र प्राप्त करुन

घे ऊन शजल्हाशधकारी याांच्या मान्यतेने महाराष्ट्र राज्य अल्पसांख्याक आयोर्ास सािर करावे इ.

कामे पार पाडावीत. सिर योजनेच्या प्रर्तीबाबत शासनास प्रशत वषाचा अहवाल / अशभप्राय माहे
एशप्रल मशहन्यात शासनास सािर करावे.

शासनाकडू न िरवषी शाळाांना 8 वी, 9 वी व 10वी च्या तुकड्ाांना मान्यता शमळाली

त्याबाबत नोंि घे वून पुढील वषी त्या शाळाांचा या योजनेमध्ये समावेश करण्यात यावा. महाराष्ट्र

राज्य अल्पसांख्याक आयोर्ाने त्या शैक्शर्क वषाच्या 30 एशप्रल अखे रपयंत सवग शजल्हाशधकारी
व शशक्र्ाशधकारी (शनरांतर) याांच्याकडू न शनधीची उपयोशर्ता प्रमार्पत्र प्राप्त करुन घे वून,

त्याआधारे एकशत्रत उपयोशर्ता प्रमार्पत्र आयोर्ास व शासनास सािर करावे, त्याशशवाय
शासनामाफगत पुढील वषाचा शनधी शवतरीत करण्यात येऊ नये.

2. सिर शासन शनर्गयाची अांमलबजावर्ी सन 2015-16 या शैक्शर्क वषापासून सुरु होईल.
3.

या योजनेवरील खचग “मार्र्ी क्रमाांक 2235, सामाशजक सुरक्ा व कल्यार्, 02

समाजकल्यार् 200 इतर कायगक्रम (01) (17) राज्य अल्पसांख्याक आयोर् 2235 ए 258, 31

सहायक अनुिाने” या लेखाशशषांतर्गत उपलब्ध करुन िे ण्यात आलेल्या तरतुिींमधून
भार्शवण्यात येईल.

4. हा शासन शनर्गय, शालेय शशक्र् व क्रीडा शवभार्ाच्या अनौपचारीक सांिभग क्र. 45276, शि. 7

सप्टें बर,2013 व शनयोजन शवभार्ाच्या अनौपचारीक सांिभग क्र.273/ का1471, शि.28
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शासन शनर्गय क्रमाांकः मभायो-2013/प्र.क्र.67/का-9

ऑक्टोबर, 2013 आशर् शवत्त शवभार्ाच्या अनौपचारीक सांिभग क्र.1126/14/व्यय-4, शि.22
शडसेंबर,2014 अन्वये शिलेल्या मान्यतेनुसार शनर्गशमत करण्यात येत आहे .
5.

सिर शासन शनर्गय महाराष्ट्र शासनाच्या सांकेतस्िळावर www.maharashtra.gov.in

उपलब्ध करण्यायत आला असून त्याचा सांर्र्क साांकेताांक क्रमाांक 201504281058157614
असा आहे . हा आिे श शडशजटल स्वाक्रीने साक्ाांशकत करुन शनर्गशमत करण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिे शानुसार व नावाने,

Ashok Hari
Gaikwad

Digitally signed by Ashok Hari
Gaikwad
DN: c=IN, o=Government of
Maharashtra, ou=Planning
Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Ashok Hari
Gaikwad
Date: 2015.04.28 11:14:48 +05'30'

( अशोक र्ायकवाड )

प्रत,

अवर सशचव, महाराष्ट्र शासन

1. मा.राज्यपालाांचे सशचव,

2. मा.मुख्यमांत्रयाांचे प्रधान सशचव,

3. मा.मांत्री/ राज्यमांत्री (अल्पसांख्याक शवकास) याांचे खाजर्ी सशचव,
4. मा.मुख्य सशचव, महाराष्ट्र शासन,

5. महालेखापाल 1/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मुांबई / नार्पूर,
6. महालेखापाल 1/2 (लेखापरीक्ा) , मुांबई / नार्पूर,

7. अशधिान व लेखा अशधकारी, मुांबई,

8. शनवासी लेखा परीक्ा अशधकारी, मुांबई,

9. सांचालक, तांत्रशशक्र्, तांत्र शशक्र् सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मांुुबई,
10. आयुक्त, रोजर्ार व स्वयांरोजर्ार शवभार्, मुांबई,

11. कक् अशधकारी, शवत्त शवभार्(व्यय-4/अिग -14), मांत्रालय, मुांबई,

12. शनवडनस्ती.
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