
मानव ववकास कार्यक्रमाांतर्यत “तालकु्र्ाच्र्ा 
विकाणी बालभवन - ववज्ञान केन्द्र स्थापन 
करणे” र्ा र्ोजनेअांतर्यत बालभवन-ववज्ञान 
केन्द्राच्र्ा आवती खर्चात व प्रोत्साहन  
रक्कमेत वाढ करुन देणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
       वनर्ोजन ववभार् 

शासन वनणयर् क्र:- माववका-२017/प्र.क्र.15/का.1418 
मादाम कामा मार्य, हुतात्मा राजर्ुरू र्चौक, 

मांत्रालर्, मुांबई-400 032. 
वदनाांक :-  12 जानेवारी, 2018. 

वार्चा -      1) वनर्ोजन ववभार्,शासन वनणयर्, क्र मावववम-2010/प्र.क्र.81/का.1418,वद.19 जुलै,2011. 
                 2) वनर्ोजन ववभार्, शासन वनणयर्, क्र माववका-2012/प्र.क्र.69/का.1418,वद.12जुलै,2012. 

    3) आर्कु्त,मानव ववकास कार्ालर्,औरांर्ाबाद पत्र क्र.16/माववआ/वशक्षण/बालभवन/कावव-686,  
        वद.30 विसेंबर,2016. 

 

प्रस्तावना :-  

         वनर्ोजन ववभार्, शासन वनणयर्, क्र मावववम-2010/प्र.क्र.81/का.1418,वद.19 जुलै,2011च्र्ा शासन 
वनणयर्ान्द्वरे् राज्र्ातील वनविलेल्र्ा 22 अवतमार्ास वजल््ाांतील 125 तालुक्र्ाांमध्रे् मानव ववकास कार्यक्रम 
राबववण्र्ात रे्त आहे. तसेर्च वनर्ोजन ववभार्, शासन वनणयर्, क्र माववका-2012/ प्र.क्र.69/ का.1418, 
वद.12जुलै,2012 अन्द्वरे् मानव ववकास कार्यक्रम सन 2012-13 पासून वनविलेल्र्ा 125 तालुक्र्ातील “क” वर्य 
नर्रपावलकाांमध्रे् राबववण्र्ात रे्त आहे.  

2. उपरोक्त सांदभय क्र. 1 रे्थील शासन वनणयर्ान्द्वरे् मानव ववकास कार्यक्रमाांतर्यत राबववण्र्ात रे्त असलेल्र्ा 
वशक्षण ववषर्क र्ोजनाांतर्यत “तालुक्र्ाच्र्ा विकाणी बालभवन -ववज्ञान केन्द्र स्थापन करणे” ही र्ोजना राबववण्र्ात 
रे्त आहे. सदर र्ोजनेंतांर्यत प्रत्रे्क तालुक्र्ात एकर्च बालभवन -ववज्ञान केन्द्र स्थापन करावर्ार्च े आहे.  त्र्ानुसार 
एकूण 124 तालुक्र्ाच्र्ा विकाणी बालभवन-ववज्ञान कें न्द्रार्ची स्थापना करण्र्ात आलेली आहे.  मानव ववकास 
कार्यक्रमाांतर्यत  “तालुक्र्ाच्र्ा विकाणी बालभवन -ववज्ञान केन्द्र स्थापन करणे” र्ा र्ोजनेंतर्यत बालभवन कें र 
र्चालववण्र्ासािी प्रतीवषय प्रत्रे्क बालभवन -ववज्ञान कें रास  रु.10,000/- वार्षषक आवती खर्चय देण्र्ात रे्तो  तसरे्च 
बालभवन -ववज्ञान कें राना भेट देणा-र्ा ववद्यार्थ्र्ाना प्रत्रे्की रु.10/- प्रवत ववद्याथी प्रोत्साहन भत्ता देण्र्ात रे्तो. 
आर्ुक्त मानव ववकास र्ाांनी सांदभय क्र. 3 रे्थील पत्रान्द्वरे् केलेल्र्ा मार्णीस अनुसरुन  बालभवन-ववज्ञान कें रासािी 
देण्र्ात रे्णा-र्ा रु.10,000/-  वार्षषक आवती खर्चात तसेर्च ववद्यार्थ्र्ाना देण्र्ात रे्णा-र्ा  रु.10/- प्रोत्साहन भत्ता 
प्रवत ववद्याथी मर्ादा वाढववणेबाबतर्चा प्रस्ताव शासनाच्र्ा ववर्चाराधीन होता.     

शासन वनणयर् :- 

1.     मानव ववकास कार्यक्रमाांतर्यत, “तालुक्र्ाच्र्ा विकाणी बालभवन -ववज्ञान केन्द्र स्थापन करणे” र्ा 
र्ोजनेअांतर्यत बालभवन कें र र्चालववण्र्ासािी सांदभय क्र. 1 अन्द्वरे् ववहीत केलेली वार्षषक आवती खर्चार्ची मर्ादा 
वाढवून आता ती प्रती बालभवन -ववज्ञान कें र प्रती वषय रु.25,000/-आवण ववद्यार्थ्र्ाना देण्र्ात रे्णारा प्रोत्साहन भत्ता 
प्रती ववद्याथी रु.25/-करण्र्ाबाबत शासन मान्द्र्ता देण्र्ात रे्त आहे.  



शासन वनणयर् क्रमाांकः माववका-२017/प्र.क्र.15/का.1418 
 

पृष्ट्ि 2 पैकी 2 

2.      हा शासन वनणयर् महाराष्ट्र शासनाच्र्ा www.maharashtra.gov.in र्ा शासनाच्र्ा सांकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्र्ात आला असनू त्र्ार्चा सांर्णक सांकेताांक क्र. 201801151222384016 असा आहे. हा आदेश विजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करून काढण्र्ात रे्त आहे. 

             महाराष्ट्रार्चे राज्र्पाल र्ाांच्र्ा आदेशानुसार व नावाने, 

 

 

                                                                                                                                       ( वव. फ. वसाव े) 
                                                                                                                               उप सवर्चव, महाराष्ट्र शासन                                               

प्रवत, 
1. मा.मुख्र्मांत्री र्ाांर्च ेप्रधान सवर्चव. 
2. मा.मांत्री(ववत्त व वनर्ोजन) र्ाांर्चे प्रधान सवर्चव. 
3. मा.राज्र्मांत्री/मांत्री र्ाांर्चे खाजर्ी सवर्चव. 
4. मा.मुख्र् सवर्चव, महाराष्ट्र शासन 
5. मा.ववरोधी पक्ष नेते,ववधान सभा/ववधानपवरषद र्ाांर्च ेखाजर्ी सवर्चव 
6. महालेखापाल-1 (लेखा व अनुज्ञेर्ता), महाराष्ट्र, मुांबई. 
7. महालेखापाल-2 (लेखा व अनुज्ञेर्ता), महाराष्ट्र, नार्परू, 
8. महालेखापाल-1 (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुांबई, 
9. महालेखापाल-2 (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, नार्परू, 
10. शासनार्चे मुख्र् सवर्चव, 
11. शासनार्चे सवय अपर मुख्र् सवर्चव/ प्रधान सवर्चव/ सवर्चव 
12. आर्ुक्त ,मानव ववकास आर्कु्तालर्,बाबा पेरोलपांपजवळ,अदालत रोि, औरांर्ाबाद 
13. ववभार्ीर् आर्ुक्त , (सांबवधत) 
14. वजल्हावधकारी , (सांबवधत)   
15. मुख्र् कार्यकारी अवधकारी, (सांबवधत) 
16. सांर्चालक, लेखा व कोषार्ारे, महाराष्ट्र शासन, मुांबई. 
17. अवधदान व लेखा अवधकारी,महाराष्ट्र शासन 
18. उपार्ुक्त, वनर्ोजन, ववभार्ीर् आर्ुक्त कार्ालर्,(सांबवधत) 
19. वजल्हा वनर्ोजन अवधकारी ,(सांबवधत) 
20. वजल्हा कोषार्ार अवधकारी (सांबवधत) 
21. वनर्ोजन ववभार्ातील सवय सह सवर्चव/ उप सवर्चव 
22. वनवि नस्ती (का.1418), वनर्ोजन ववभार्. 
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