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िाचा –  
1) शासन वनर्यर्, वनर्ोजन ववभाग, क्रमाांक: मावववम-2010/प्र.क्र.81/ का-1418, 
वि.19 ज ल,ै 2011 

2) शासन वनर्यर्, वनर्ोजन ववभाग, क्रमाांक: माववका-2012/प्र.क्र.69/ का-1418, 
वि.12 ज ल,ै 2012 

प्रस्तािना – 
राज्र्ातील मानव ववकास कार्यक्रमाची व्र्ाप्ती 12 वजल्ह्ाांतील 25 ताल कर्ाांवरुन वाढवून 

सिर कार्यक्रम सन 2011-12 पासून ठारे्, रार्गड, ससध ि गय, नावशक, ध ळे, नांिूरबार, जळगाव, 
जालना, परभर्ी, सहगोली, नाांिेड, बीड, ब लढार्ा, अकोला, वावशम, अमरावती, र्वतमाळ, नागपूर, 
भांडारा, गोंविर्ा, चांद्रपूर व गडवचरोली र्ा 22 वजल्हहर्ाांतील 125 ताल कर्ाांमध्रे् राबववण्र्ाचा वनर्यर् 
शासनाने सांिभांवकत क्र.(1) अन्वरे् घेतला आहे.  सिर कार्यक्रम वनवडलेल्हर्ा ताल कर्ाांतील ग्रावमर् 
भागात तसेच 'क' वगय नगरपावलका के्षत्रात राबववण्र्ात रे्त आहे.  सिर कार्यक्रमाची अांमलबजावर्ी 
अवधक प्रभावीपरे् व्हावी तसेच कार्यक्रमाचा लाभ अवधकावधक लोकाांना वमळावा र्ा दृष्ष्ट्िकोनातून 
सिर कार्यक्रमाची व्र्ाप्ती वाढववण्र्ाचा प्रस्ताव शासनाच्र्ा ववचाराधीन होता. 
शासन ननर्णय–  
2. मानव ववकास कार्यक्रमाांतगयत सध्र्ा राबववण्र्ात रे्त असलेल्हर्ा र्ोजनाांव्र्वतवरकत खालील 
िोन र्ोजनाांचा नव्र्ाने समावेश करण्र्ाचा शासनाने वनर्यर् घेतला आहे:- 

1) अांगर्वाडीसाठी नवीन इमारतीचे बाांधकाम कररे् 
2) आरोग्र् उपकें द्राच्र्ा नवीन इमारतीचे बाांधकाम कररे् 
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र्ावशवार् सांिभय क्र. (1) रे्थील शासनवनर्यर्ान्वरे् राबववण्र्ात रे्त असलेल्हर्ा "ताल कर्ातील 
मोठ्या गावाांमध्रे् अभ्र्ावसका स रु कररे्" र्ा र्ोजनेच्र्ा वनकषाांमध्रे् बिल करण्र्ात रे्त असून, सिर 
र्ोजना "ताल कर्ातील 'क' वगय नगरपावलका आवर् मोठ्या गावाांमध्रे् अभ्र्ावसका स रु कररे्" अशी 
स धावरत करण्र्ात रे्त आहे.  सिर र्ोजनाांचे सववस्तर वनकष पवरवशष्ट्ि 'अ' मध्रे् िेण्र्ात आले आहेत. 
3. त्र्ाचप्रमारे्, मानव ववकास कार्यक्रमाांतगयत सध्र्ा राबववण्र्ात रे्त असलेल्हर्ा "वकशोरवर्ीन 
म लींना आरोग्र् ववषर्क बाबी व व्र्वसार् कौशल्हर् ववकवसत करण्र्ाबाबत प्रवशक्षर् िेरे्" र्ा 
र्ोजनेअांतगयत वनवड करण्र्ात रे्र्ाऱ्र्ा पे्ररीकाांना जे प्रवशक्षर् िेण्र्ात रे्ते, त्र्ामध्रे् "पोषर् व आहार" 
र्ा ववषर्ाबाबतच्र्ा प्रवशक्षर्ाचाही समावेश करण्र्ात रे्त आहे.  जेरे्करुन, त्र्ा गावातील लाभाथी 
मवहलाांना सिर ववषर्ाबाबतचे सम पिेशन करु शकतील.  सिर "पोषर् व आहार" सांबांधीची 
तपशीलवार मावहती मवहला व बाल ववकास ववभागाकडून उपलब्ध करुन िेण्र्ात रे्ईल.   
4. मानव ववकास कार्यक्रमाची व्र्ाप्ती वाढववण्र्ाच्र्ा दृष्ट्िीने सांिभय क्र. (2) रे्थील वि. 12 ज लै, 
2012 च्र्ा शासनवनर्यर्ान्वरे्, मानव ववकास कार्यक्रमाांतगयत ताल कर्ास प्राप्त होर्ाऱ्र्ा एकूर् 
वनधीपैकी 10 िकके वनधीतून वजल्हहा मानव ववकास सवमतीच्र्ा मान्र्तेने मानव ववकास वनिेशाांक 
उांचाववण्र्ासांबांधीच्र्ा नाववण्र्पूर्य र्ोजना राबववण्र्ास मान्र्ता िेण्र्ात आली आहे.  तथावप, सिर 
नाववण्र्पूर्य र्ोजनाांऐवजी वजल्हहा आवर् ताल का स्पेवसविक र्ोजना मानव ववकास कार्यक्रमात 
राबववण्र्ाचा वनर्यर् र्ा शासन वनर्यर्ान्वरे् घेण्र्ात रे्त आहे.  मानव ववकास कार्यक्रमाअांतगयत 
ताल कर्ासाठी वमळर्ाऱ्र्ा एकूर् वनधीच्र्ा 20 िकके वनधी वजल्हहा / ताल का स्पेवसविक र्ोजनाांवरच 
खचय करण्र्ात र्ावा.  
5.  वजल्हहा/ताल कर्ाांची भौगोवलक, आर्थथक तसेच सामावजक पवरष्स्थती ववचाराांत घेऊन, 
वजल्हहावधकारी र्ाांनी वजल्हहा/ताल का स्पेवसविक र्ोजना तर्ार कराव्र्ात आवर् िरवषी 30 जूनपरं्त 
र्ोजनावनहार् तपशीलवार कार्यक्रम तर्ार करून, सिरचा प्रस्ताव आर् कत (मानव ववकास), 
मानव ववकास आर् कतालर्  र्ाांच्र्ाकडे मान्र्तेस्तव सािर करावा. आर् कत, मानव ववकास र्ाांची 
मांजूरी प्राप्त झाल्हर्ानांतर सिर र्ोजनेची अांमलबजावर्ी करण्र्ात र्ावी.  सध्र्ा राबववण्र्ात रे्त 
असलेल्हर्ा नाववण्र्पूर्य र्ोजनाांचा समावेशही र्ा वजल्हहा/ताल का स्पेवसविक र्ोजनाांमध्रे् करण्र्ात 
रे्त आहे.   
6. तसेच, सांिभय क्र. (1) रे्थील शासनवनर्यर्ामध्रे् नमूि करण्र्ात आलेल्हर्ा खालील िोन 
र्ोजना, त्र्ाांना प रेसा वाव नसल्हर्ाने रद्द करण्र्ात रे्त आहेत:-  

1.  रेषीम कोश ववकवसत करण्र्ाकरीता कीिक सांगोपनगृह बाांधरे्. 
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2.  स्वर्ांसहार्ता बचत गिाच्र्ा माध्र्मातून परसबाग/वकचनगाडयन र्ोजना राबववरे्. 
सदर शासन ननर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201307241240335016 असा आहे. हा आदेश 
निजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांनकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  

 (अ.कृ. जगताप) 
 सह सवचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. मा.राज्र्पालांचे सवचव 
2. मा.म ख्र्मांत्री र्ाांचे सवचव 
3. मा.उपम ख्र्मांत्री र्ाांचे सवचव 
4. मा. मांत्री/राज्र्मांत्री , र्ाांचे खाजगी सवचव, 
5. मा.कार्यकारी अध्र्क्ष, राज्र् वनर्ोजन मांडळ, नवीन प्रशासकीर् भवन, 18 वा मजला, 

मांत्रालर्ासमोर, म ांबई-32 
6. महालेखापाल-1 (लेखा व अन जे्ञर्ता), महाराष्ट्र, म ांबई, 
7. महालेखापाल-2 (लेखा व अन जे्ञर्ता), महाराष्ट्र, नागपूर, 
8. महालेखापाल-1 (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, म ांबई, 
9. महालेखापाल-2 (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर, 
10. शासनाचे म ख्र् सवचव, 
11. शासनाचे सवय अपर म ख्र् सवचव/प्रधान सवचव/सवचव, 
12. महासांचालक, र्शिा, प रे् 
13. सिस्र्सवचव, उवयरीत वैधावनक ववकास मांडळ, नवीन प्रशासकीर् भवन, 18वा मजला, 

मांत्रालर्ासमोर, म ांबई-32 
14. सिस्र्सवचव, मराठवाडा वैधावनक ववकास मांडळ, नवीन प्रशासकीर् इमारत, तळ मजला, 

औरांगाबाि 

http://www.maharashtra.gov.in/


शासन ननर्णय क्रमाांकः माववका-2013/प्र.क्र. 04/का.1418 

पषृ्ठ 8 पैकी 4  
 

15. सिस्र्सवचव, वविभय वैधावनक ववकास मांडळ, B-23/1, साऊथ अांबाजरी मागय, अांध 
ववद्यालर्ाजवळ, नागपूर 

16. आर् कत, मानव ववकास आर् कतालर्, बाबा पेरोलपांपजवळ, अिालत रोड, औरांगाबाि 
17. ववभागीर् आर् कत, (सवय) 
18. वजल्हहावधकारी, (सवय) 
19.  म ख्र् कार्यकारी अवधकारी,(सवय) 
20. सांचालक, अथय व साांष्ख्र्की सांचालनालर् 
21. सांचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र शासन, म ांबई. 
22.  अवधिान व लेखा अवधकारी, महाराष्ट्र शासन, म ांबई. 
23.  उपार् कत, वनर्ोजन, ववभागीर् आर् कत कार्ालर्, (सवय) 
24.  वजल्हहा वनर्ोजन अवधकारी, वजल्हहा वनर्ोजन सवमती, वजल्हहावधकारी कार्ालर् (सवय) 
25.  गि ववकास अवधकारी, पांचार्त सवमती, (सवय) 
26.  सांचालक, आरोग्र् सेवा सांचालनालर्, म ांबई 
27.  सांचालक, वशक्षर् सांचालनालर्, प रे् 
28.  सांचालक, व्र्वसार् वशक्षर् व प्रवशक्षर्, म ांबई 
29. आर् कत, कृषी आर् कतालर्, प रे् 
30. प्रकल्हप अवधकारी, एकाष्त्मक आविवासी ववकास प्रकल्हप, (सवय) 
31. वजल्हहा कोषागार अवधकारी, (सवय) 
32. मांत्रालर्ीन प्रशासकीर् ववभाग, (सवय) 
33. वनर्ोजन ववभागातील सवय सह सवचव/उपसवचव 
34. वनवड नस्ती (का.1418), वनर्ोजन ववभाग  
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पवरवशष्ट्ि 1 
र्ोजना क्रमाांक (एक) 

र्ोजनेचे नाांव:  अांगर्वाडी इमारतीचे नवीन बाांधकाम कररे् 
र्ोजनेची व्र्ाप्ती: 

मानव ववकास कार्यक्रमात समाववष्ट्ि 125 ताल कर्ाांमध्रे् अांिाजे 20,000 अांगर्वाड्या 
कार्यरत आहेत. र्ा वशवार् िरवषी काही अांगर्वाड्या नव्र्ाने मांजूर केल्हर्ा जातात. सद्यष्स्थतीत 
मानव ववकास कार्यक्रमात समाववष्ट्ि 125 ताल कर्ामध्रे् अांिाजे 5,000 अांगर्वाड्याकवरता स्वतांत्र 
इमारत नाहीत.  

ही बाब ववचाराांत घेऊन, मानव ववकास कार्यक्रमाांतगयत समाववष्ट्ि प्रत्रे्क ताल कर्ामध्रे् 11 
वठकार्ी अांगर्वाडी इमारतीचे बांधकाम हाती घेण्र्ात र्ावे. अशा प्रकारे 125 ताल कर्ामध्रे् 1,375 
अांगर्वाडी इमारतींचे बाांधकाम करण्र्ात र्ावे. 
र्ोजनेवरील अपेक्षीत खचय : 

राज्र् शासनाच्र्ा मवहला व बालकल्हर्ार् ववभागाने तर्ार केलेल्हर्ा िाईप वडझाईनन सार प्रत्रे्क 
अांगर्वाडी इमारतीच्र्ा बाांधकामावर अांिाजे रु.4.50 लक्ष खचय अपेवक्षत आहे. अशाप्रकारे 1375 
अांगर्वाडी इमारतीच्र्ा बाांधकामाकवरता अांिाजे रु. 6188 लक्ष खचय होईल अपेवक्षत आहे. 
कार्ान्वर्ीन र्ांत्रर्ा: 

ही र्ोजना राज्र् शासनाच्र्ा मवहला व बालकल्हर्ार् ववभागामािय त आवर् वजल्हहा पातळीवर 
वजल्हहावधकाऱ्र्ाांच्र्ा अध्र्क्षतेखाली गवठत केलेल्हर्ा वजल्हहा सवमतीच्र्ा वनर्ांत्रर्ाखाली राबववली 
जाईल. अांगर्वाडीचे बाांधकाम  पारांपावरक पद्धतीने सावयजवनक बाांधकाम ववभागाकडून करण्र्ाऐवजी 
र्ा कवरता, वजल्हहास्तरावरून िेंडर प्रवसध्ि करून वनवविा मागववल्हर्ा जातील.  र्ोग्र् वनवविेची वनवड 
वजल्हहावधकारी र्ाांच्र्ा अध्र्क्षतेखाली गवठत केलेल्हर्ा तज्ञ सवमतीकडून करण्र्ात र्ावी.   सिर 
सवमतीमध्रे् वजल्हहावधकारी, म ख्र् कार्यकारी अवधकारी (वजल्हहा पवरषि), उपम ख्र् कार्यकारी अवधकारी 
(बालववकास), वजल्हहा पवरषि, कार्यकारी अवभर्ांता, सावयजवनक बाांधकाम ववभाग (वजल्हहा पवरषि), 
वजल्हहा वनर्ोजन अवधकारी आवर् वजल्हहावधकारी र्ाांनी वनमांवत्रत केलेले इतर अवधकारी असतील. 
र्ोजना रावववण्र्ाचा कालावधी: 

 ही सांपूर्य र्ोजना साधारर्त: 9 मवहन्र्ाच्र्ा कालावधीत राबववली जाईल. 
र्ोजनेचे म ल्हर्मापन :  

अांगर्वाडी इमारतींचे बाांधकाम पूर्य झाल्हर्ानांतर प ढील 6 मवहन्र्ाांच्र्ा आांत र्ा र्ोजनेचे 
म ल्हर्मापन करण्र्ात रे्ईल. हे म ल्हर्मापन शकर्तो, र्शिा, प रे् र्ा प्रवशक्षर् सांस्थेमािय त सकवा इतर 
सक्षम खाजगी सेवाभावी सांस्थेमािय त करण्र्ात रे्ईल. 
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र्ोजना क्रमाांक (िोन) 
र्ोजनेचे नाांव:  आरोग्र् उपकें द्राच्र्ा नवीन इमारतीचे बाांधकाम कररे् 
र्ोजनेची व्र्ाप्ती:  

प्राथवमक आरोग्र् कें द्राअांतगयत साधारर्त: 4 ते 5 उपकें द्र आहेत. अशा प्रकारे प्रत्रे्क 
ताल कर्ात साधारर्त: 20 ते 25 आरोग्र् उपकें द्र आहेत. मानव ववकास कार्यक्रमात समाववष्ट्ि 125 
ताल कर्ाांमध्रे् अांिाजे 3000 उपकें द्र कार्यरत आहेत. र्ापैकी अनेक आरोग्र् उपकें द्राांना स्वतांत्र 
इमारती नाहीत. ही बाब ववचारात घेऊन,  मानव ववकास कार्यक्रमात समाववष्ट्ि प्रत्रे्क तालूकर्ात 3 
आरोग्र् उपकें द्राच्र्ा इमारतींचे बाांधकाम करण्र्ात र्ावे. अशा प्रकारे 125 ताल कर्ामध्रे् 375 
इमारतींचे बाांधकाम करण्र्ात रे्ईल.  
र्ोजना राबववण्र्ाकवरता अपेक्षीत खचय :  

राज्र् शासनाच्र्ा सावयजवनक आरोग्र् ववभागाने तर्ार केलेल्हर्ा िाईप / वडझाईनन सार 
प्रत्रे्क आरोग्र् उपकें द्राच्र्ा इमारत बाांधकामाकवरता अांिाजे रु.25 लक्ष  इतका खचय अपेवक्षत आहे. 
ही बाब ववचारात घेता  375 इमारतींच्र्ा बाांधकामाकवरता अांिाजे रु. 9375 लक्ष खचय अपेवक्षत आहे. 
कार्ान्वर्ीन र्ांत्रर्ा:  
 ही र्ोजना राज्र् शासनाच्र्ा आरोग्र् ववभागामािय त आवर् वजल्हहा पातळीवर 
वजल्हहावधकाऱ्र्ाांच्र्ा अध्र्क्षतेखाली गवठत केलेल्हर्ा वजल्हहा सवमतीच्र्ा वनर्ांत्रर्ाखाली राबववली 
जाईल. आरोग्र् उपकें द्राचे बाांधकाम  पारांपावरक पद्धतीने सावयजवनक बाांधकाम ववभागाकडून 
करण्र्ाऐवजी र्ा कवरता, वजल्हहास्तरावरून िेंडर प्रवसध्ि करून वनवविा मागववल्हर्ा जातील.  र्ोग्र् 
वनवविेची वनवड वजल्हहावधकारी र्ाांच्र्ा अध्र्क्षतेखाली गवठत केलेल्हर्ा तज्ञ सवमतीकडून करण्र्ात 
र्ावी.   सिर सवमतीमध्रे् वजल्हहावधकारी, म ख्र् कार्यकारी अवधकारी (वजल्हहा पवरषि), वजल्हहा आरोग्र् 
अवधकारी, कार्यकारी अवभर्ांता, सावयजवनक बाांधकाम ववभाग, वजल्हहा वनर्ोजन अवधकारी आवर् 
वजल्हहावधकारी र्ाांनी वनमांवत्रत केलेले इतर अवधकारी असतील. 
र्ोजना रावववण्र्ाचा कालावधी: 
 ही सांपूर्य र्ोजना साधारर्त: 9 मवहन्र्ाच्र्ा कालावधीत राबववली जाईल अशी अपेक्षा आहे. 
र्ा कवरता वजल्हहा पातळीवरून सवय कामाांचे एकवत्रत िेंडर काढून वनवविा मागववल्हर्ा जातील. तसेच 
वजल्हहावधकाऱ्र्ाांनी गठीत केलेल्हर्ा सवमतीकडून र्ोग्र् वनवविेची वनवड केली जाईल. 
र्ोजनेचे म ल्हर्मापन : 
 सवय इमारतींचे बाांधकाम पूर्य झाल्हर्ानांतर त्र्ाप ढील 6 मवहन्र्ाांच्र्ा कालावधीत र्ा र्ोजनेचे 
म ल्हर्मापन करण्र्ात रे्ईल. र्ोजनेचे म ल्हर्मापन र्शिा, प रे्  र्ा प्रवशक्षर् सांस्थेच्र्ा माध्र्मातून  सकवा 
इतर सक्षम खाजगी सेवाभावी सांस्थेच्र्ा माध्र्मातून केल ेजाईल. म ल्हर्ामापनाचा कार्यक्रम मानव 
ववकास आर् कतातर्ातिे राबववला जाईल. 
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र्ोजना क्रमाांक (तीन) 

र्ोजनेचे नाांव:  "क" वगय नगरपावलका आवर् मोठ्या गावाांमध्रे् अभ्र्ावसका स्थापन कररे् बाबत. 
र्ोजनेची व्र्ाप्ती: 
 

मानव ववकास कार्यक्रमात समाववष्ट्ि 125 ताल कर्ाांमधील प्रत्रे्क ताल कर्ात अांिाजे 30 
माध्र्वमक / उच्च माध्र्वमक शाळा आहेत. अशाप्रकारे मानव ववकास कार्यक्रमात समाववष्ट्ि 125 
ताल कर्ाांमध्रे् अांिाजे 3,077 माध्र्वमक / उच्च माध्र्वमक शाळा आहेत र्ापैकी बहूतेक शाळाांमध्रे् 
स्वतांत्र अभ्र्ावसका नाहीत. ग्रामीर् भागातील वनवासी घरे िार छोिी असतात.  तसेच तेथे 
अभ्र्ासाकवरता  पोषक वातावरर् स ध्िा नसते. हीच पवरष्स्थती “क” वगय नगरपावलका के्षत्रातील 
झोपडपट्टी व गरीब वसाहतीमधील आहे. लोड शेडींगची समस्र्ास ध्िा अजूनही पूर्यत: सांपूष्ट्िात आललेी 
नाही.  
 ही पवरष्स्थती ववचारात घेता, प्रत्रे्क मोठ्या गावामध्रे् आवर् “क” वगय नगरपावलका कार्यके्षत्रात 
सध्र्ा अष्स्तत्वात असलेल्हर्ा माध्र्वमक /उच्च माध्र्वमक शाळाांमध्रे् इर्त्ता 8 वी ते इर्त्ता 12 वी मध्रे् 
वशक्षर् घेर्ाऱ्र्ा ववद्यार्थ्र्ांच्र्ा सोर्ीकवरता अभ्र्ावसका स रू करण्र्ात र्ाव्र्ात. अशा प्रकारच्र्ा 
अभ्र्ावसका स रू करण्र्ाकवरता वेगळ्र्ा इमारतींचे बाांधकाम करण्र्ात रे्र्ार नाही.   माध्र्वमक /उच्च 
माध्र्वमक शाळाांतील खोल्हर्ाांचा  वापर अभ्र्ावसका स रू करण्र्ाकवरता करण्र्ात र्ावा. र्ा 
अभ्र्ावसकाांवर वनर्ांत्रर् सांबांवधत माध्र्वमक / उच्च माध्र्वमक शाळाांचे राहील.  
 प्रत्रे्क ताल कर्ाांमध्रे् 25 अभ्र्ावसका र्ाप्रमारे् 125 ताल कर्ामध्रे् 3,125 अभ्र्ावसका स रू 
करण्र्ात र्ाव्र्ात. 
  
र्ोजना राबववण्र्ाकवरता अपेक्षीत खचय :प्रत्रे्क अभ्र्ावसकेकवरता अांिाजे रु. 1 लक्ष खचय अपेवक्षतआहे. 
र्ा खचाची ववगतवारी खालीलप्रमारे् असेल:- 
अ) प स्तकाांची खरेिी =  रु. 30 हजार 
ब) प स्तके ठेवण्र्ाकवरता  कपािे रॅक इ., =  रु. 15 हजार 
क) सोलार लाईिची व्र्वस्था सकवा  इन्व्हियर ची व्र्वस्था =   रु. 30 हजार 
ड) व्र्वस्थापक व सेवकाच्र्ा मानधनावरील खचय  =   रु. 10 हजार 
इ) अवतवरकत प स्तके (MPSC/UPSC अभ्र्ासक्रमाची) =   रु. 10 हजार 
ि) इतर वकरकाळ खचय =   रु.  5 हजार 

 एक र् =   रु. 1 लक्ष 
वर नम ि केल्हर्ाप्रमारे् 3125 अभ्र्ावसका स रू करण्र्कवरता अांिाजे रु. 3,125 लक्ष खचय अपेवक्षत आहे. 
अभ्र्ावसकेचे व्र्वस्थापन:  
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र्ा र्ोजनेअांतगयत स रू करण्र्ात आलेल्हर्ा सवय अभ्र्ावसकाांचे व्र्वस्थापन सांबांवधत माध्र्वमक / 
उच्च माध्र्वमक शाळाांमािय तच केल ेजाईल.  अभ्र्ावसकाांसाठी क ठल्हर्ाही प्रकारचा आवती (वरकरींग) 
सकवा महसूली खचय र्ा कार्यक्रमाांतगयत अन जे्ञर् राहर्ार नाही.  
कार्ान्वर्ीन र्ांत्रर्ा:  
 ही र्ोजना राज्र् शासनाच्र्ा माध्र्वमक वशक्षर् ववभागामािय त आवर् वजल्हहा पातळीवर 
वजल्हहावधकाऱ्र्ाांच्र्ा अध्र्के्षतेखाली गवठत करण्र्ात आलेल्हर्ा वजल्हहा मानव ववकास सवमतीच्र्ा 
वनर्ांत्रर्ाखाली राबववली जाईल.   
र्ोजनेचे म ल्हर्मापन :  
 र्ा र्ोजनेचे म ल्हर्मापन करण्र्ात रे्ईल. साधारर्त: हे म ल्हर्मापन जानेवारी  ते माचय र्ा तीन 
मवहन्र्ाांच्र्ा कालावधीत पूर्य केल ेजाईल.  हे म ल्हर्मापन र्शिा, प रे् र्ा प्रवशक्षर् सांस्थेच्र्ा माध्र्मातून 
सकवा इतर सक्षम खाजगी सेवाभावी सांस्थेच्र्ा माध्र्मातून केल ेजाईल. मूल्हर्मापनाचा कार्यक्रम मानव 
ववकास आर् कतालर्ातिे राबववला जाईल. 
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