
वदय सानलगाातून प्राथमभक ल भाध्ममभक मळषकाांनी भुराांच्मा फौद्धिक, ळायीरयक, भानमवक 

त्माचप्रभाणे भुराांना कवे वभजालुन घ्माले, त्माांच्मा ळषैणणक प्रगतीफयोफय स्लबाल ल आयोग्म 
माभध्मे वभतोर कवा आणाला, तवेच भुराांच्मा ननभााण शोणाऱ्मा अनेक वभस्माांलय द्धलनाभलु्म 

भागादळान कयण्मात मेणाय आशे.  

मोजनेचे नाल : ळषैणिकदृष्टमा भागावलगीम वलद्मार्थमाांना वलळेऴ वलरती  

गणलेळ ऩुयलठा मोजना शी ळावन ननणाम ऩीआयई-१०९८/८७८१/९८/प्रामळ दद. १३ भाचा २००० अन्लमे 

जजल्शा ऩरयऴदेच्मा प्राथमभक ळाऱाांतीर अनुवुचचत जाती ल अनुवुचचत जभाती, बटक्मा द्धलभुक्त 

जाती जभातीच्मा दारयद्रम येऴेखारीर द्धलद्मार्थमाांना द्धलळेऴ वलरतीखारी गणलेळ ल रेखन वादशत्म 

ऩुयद्धलण्माची मोजना १९७९-८० ऩावून कामााजन्लत केरी आशे. त्माच अटी ल ळतीलय १९९९-२००० 

लऴााऩावून चारु ठेलण्माकयीता ळावनाने भांजुयी ददरी आशे. मा मोजनेवाठी खारीरप्रभाणे ननकऴ 
ठयलून ददरे आशेत.  

 इ. १ री ते ४ थी भधीर वला ऩात्र भरेु ल भरुी 

मा मोजनेवाठी दयलऴी उऩरब्ध शोणाऱ्मा ननधीतून वला द्धलद्मार्थमाांना गणलेळाचे लाटऩ कयणे ळक्म 
शोत नाशी. त्माभुऱे राबाथी मा मोजनेऩावून लांचचत याशतात म्शणून मा मोजनेच्मा वुयऱीत 
अांभरफजालणीवाठी राबार्थमाांभध्मे ननजचचत स्लरुऩाचे प्राथम्मक्रभ ठयद्धलण्मात आरेरे आशे. ळावन 
ननणाम क्र. ऩीआयई-२०००/९७८/२०००/प्रामळ-४ दद. १२ डडवेंफय २००१ नुवाय खारीर प्रभाणे गणलेळ ल 
रेखन वादशत्मावाठी राबाथी द्धलद्मार्थमाांना गणलेळाचा राब देण्मावाठी प्राधान्मक्रभ ननजचचत 
केरेरा आशे.  

 मा मोजनेअांतगात द्धलद्मार्थमाांव एकच गणलेळ वांच देण्मात माला.  
 वन २००१-०२ मा ळषैणणक लऴााऩावून लस्तीळाऱा वुरु कयण्मात आरेल्मा अवल्माने 

लस्तीळाऱेतीर वला द्धलद्मार्थमाांना गणलेळ ल रेखन वादशत्माचा राब देण्मात माला.  
 इ. १ री ते ४ थी भधीर दारयद्रम येऴेखारीर अनवुचूचत जाती / अनुवूचचत जभाती / 

द्धलभुक्त बटक्मा जाती / जभाती मा वांलगाातीर द्धलद्मार्थमाांना राब देण्मात माला. 
 लयीर गटातीर द्धलद्मार्थमाांना गणलेळ ऩुयलठा करुनशी ननधी मळल्रक यादशल्माव १०३ 

द्धलकाव गटातीर वलावाधायण वांलगाातीर दारयद्रम येऴखेारीर इ. १ री ते ४ थी भधीर 
भुरीांना माचा राब देण्मात माला.  

 उऩयोक्त तीनशी गटातीर द्धलद्मार्थमाांना गणलेळ लाटऩ करुनशी ननधी मळल्रक यादशल्माव 
१०३ द्धलकाव गटातीर वलावाधायण वांलगाातीर दारयद्रम येऴेखारीर इ. १ री ते ४ थी भधीर 



भुराांना माचा राब देण्मात माला.  

ळावन ननणाम ऩीआयई-२००३/(१७/२००३)/प्रामळ-४ दद. २० भे २००४ अन्लमे वन २००४-०५ मा 
ळषैणणक लऴााऩावून गणलेळ लाटऩाची मोजना शी ग्राभमळषण वमभती भापा त याफद्धलण्मावाठी आदेळ 
आशेत. वदय गणलेळ लाटऩावाठी ळावन ननणाम ऩीआयई-२००४(२०९)/०४/प्रामळ-४ दद. ४ पेब्रुलायी 
२००५ नुवाय गणलेळाचे कभार दय काऩड मळराईवश खारीर प्रभाणे ददरेरे आशेत. 

 भुराांवाठी गणलेळाचा कभार दय (ळटा ल ऩॅन्ट मळराईवश) रु. ५७.२१ ऩैवे  

 भुरीांवाठी गणलेळाचा कभार दय (ब्राउज ल स्कटा मळराईवश) रु. ६९.७५ ऩैवे माप्रभाणे 
गणलेळाचे दय ननजचचत करुन ददल्माप्रभाणे दयलऴी प्राप्त शोणाऱ्मा तयतुदीच्मा अधीन याशून 
गणलेळ ल रेखन वादशत्म ऩात्र राबाथी द्धलद्मार्थमाांना ग्राभमळषण वमभतीभापा त लाटऩ 
कयण्मात मेते.  

मोजनेचे नाल: वभाजातीर दफुबर घटकातीर भरु ींवाठी उऩस्थिती बत्ता 
उद्देळ: प्राथमभक ळाऱेत जाणा-मा भुरीांचे गऱतीचे प्रभाण कभी कयणे.  

प्राथमभक ळाऱेत जाणा-मा भुरीांचे प्रभाण कभी अवल्माभुऱे गऱतीचे प्रभाण कभी कयण्मावाठी ल 
उऩजस्थतीचे प्रभाण लाढद्धलण्मावाठी, मळषणाव प्रोत्वाशन मभऱाले मा शेतूने इमत्ता १ री ते ४ थी 
भधीर ळाऱेत जाणा-मा आददलावी उऩ मोजना षेत्रातीर तवेच आददलावी उऩमोजना 
षेत्राव्मनतरयक्त याज्मातीर अन्म बागातीर अनवुुचीत जाती, बटक्मा जाती ल द्धलभुक्त 
जभातीतीर दारयद्रम येऴेखारीर द्धलद्माथीनीांना ननमभीत ळाऱेत उऩजस्थत याशण्मावाठी प्रोत्वाशन 
म्शणून प्रनतददनी, प्रत्मेक भुरी भागे रु. १/- मा दयाने ७५% उऩजस्थती अवरेल्मा ऩात्र भरुीांच्मा 
ऩारकाांना कभार रु. २२०/- उऩजस्थती बत्ता ददरा जातो.  
वदय मोजना वन १९९२ ऩावून मळषण ल वेलामोजन द्धलबाग ळावन ननणाम - ऩीआयई 
१०९१/(९६१४) प्रामळ १ भुफांई दद. १०/०१/१९९२ नुवाय याफद्धलण्मात मेत आशे. वदय मोजना बफगय 
आददलावी, द्धलळेऴ घटक ल आदीलावी षेत्राफाशेयीर उऩमोजना अळी याफद्धलरी जाते.  

  

मोजनेचे नाल: स्जल्शा (अ) ऩरयऴदेच्मा भाध्ममभक ळाऱाींच्मा फाींधकाभावाठी ल वलळेऴ दरुुथतीवाठी 
(फ) प्रािमभक ळाऱाींच्मा वलळेऴ दरुुथतीवाठी स्जल्शा ऩरयऴदाींना अनुदान 

उद्देळ:ळाऱाांची अऩूणा फाांधकाभे ऩूणा कयणे ल नलीन फाांधकाभे प्रस्ताद्धलत कयणे.  

जजल्शा ऩरयऴदेच्मा (भाजी ळावकीम) भाध्ममभक ळाऱा लऴा १९६२ च्मा अचधवुचनेनुवाय जजल्शा 
ऩरयऴदाांना शस्ताांतयीत केरेल्मा आशेत. ळाऱाांची अऩूणा फाांधकाभे ऩूणा कयणे ल नलीन फाांधकाभे 

प्रस्ताद्धलत कयणे मावाठी अनुदान प्राप्त शोते. तवेच आऩत्कारीन लादऱी लाये ल ऩालवाने 

  



जजल्शमात जजल्शा ऩरयऴदेच्मा भारकीच्मा ळाऱा / भाध्ममभक ळाऱाांची द्धलळेऴ ल ककयकोऱ दरुुस्ती 
जजल्शमातीर जजल्शा ऩरयऴदेच्मा भाजी ळावकीम भाध्ममभक ळाऱा फाांधकाभावाठी अनुदान ददरे 

जाते. वदय अनुदान बफगय आदीलावी मोजने अांतगात प्राप्त शोते.  
मोजनेचे नाल: वावलत्रीफाई पुरे दत्तक ऩारक मोजना  
उद्देळ: आचथाकदृष्ट्मा दफुार घटकातीर भरुीांची ळाऱेतीर उऩजस्थती लाढद्धलणे.  

आचथाकदृष्टटमा दफुार घटकातीर भुरी आचथाक ऩरयजस्थतीभुऱे ळाऱा वोडून जाऊ नमेत म्शणून 

त्माांच्मा वशाय्मावाठी शी मोजना आशे. वभाजातीर मळषणपे्रभी, दानळयू व्मक्तीकडून स्लमांस्पूता 
मभऱणाया ननधी फॅकेत ठेल म्शणून ठेलरा जातो. त्मा भुदत ठैलीतून आरेल्मा व्माजातून इमत्ता ८ 
ली ऩमांतच्मा द्धलद्माथीनीव मळषणावाठी दयभशा रु. ३०/- माप्रभाणे १० भदशन्माचे ळषैणणक 
लऴाावाठी रु. ३००/- द्धलद्माथीनीच्मा ऩारकाांना ददरे जातात. शी भदत ग्राभ मळषण वमभतीच्मा 
भापा त ददरी जाते.  

  

मोजनेचे नाल: १०३ वलकाव गटाअींतगबत भोपत ऩाठमऩुथतके  

ळावन ननणाम क्र. ऩीआयई-१०९६/(४८/९६)/प्रामळ-४ दद. १३/०९/१९९६ अन्लमे वदय मोजना रागू 
कयण्मात आरेरी आशे. जस्त्रमाांच्मा वाषयतेचे प्रभाण याष्टटीम भदशरा वाषयतेच्मा ३९% ऩेषा कभी 
आशे. अळा १०३ द्धलकाव गटाांना शी मोजना रागू कयण्मात आरी आशे. मा द्धलकाव गटातीर 

इमत्ता १ री ते ४ थी ऩमांत मळकत अवणा-मा वला द्धलद्मार्थमाांना भोपत ऩाठमऩुस्तके ऩुयद्धलरी 
जातात. इमत्ता १ री ल २ यी रा दयलऴी ल इमत्ता ३ यी ल ४ थी रा दोन लऴाांनी भोपत 
ऩाठमऩुस्तके ऩुयद्धलरी जातात. १०३ द्धलकाव गटात मळकत अवरेल्मा १ री ते ४ थी भधीर वला 
द्धलद्माथी आणण द्धलद्माथीनीांची इमत्तालाय वांख्मा ळाऱेचे भुख्माध्माऩक गटमळषणाचधकायी माांना 
कऱद्धलतात. गटमळषणाचधकायी ननमभाप्रभाणे मळषणाचधकायी (प्राथमभक) माांना द्धलद्माथी वांख्मा 
कऱद्धलतात. नांतय गटमळषणाचधकायी ननमभाप्रभाणे वला ळाऱाांना ऩाठमऩुस्तके ळाऱेव ऩाठद्धलतात. 
उऩरब्ध ननधीनुवाय भोपत ऩाठमऩुस्तकाांचे द्धलतयण ळाऱा वुरु झाल्मानांतय रगेचच केरे जाते.  

  

मोजनेचे नाल: १०३ वलकाव गटातीर वलद्मार्थमाांना गिलेळ ल रेखन वाहशत्म भोपत ऩुयलठा 
फाफत  

१०३ द्धलकाव गटातीर जजल्शा ऩरयऴदेच्मा प्राथमभक ळाऱेतीर इ. १ री ते ४ थी च्मा वला 
द्धलद्मार्थमाांना ळावन ननणाम ऩीआयई-१०९८/८७८१/(५१४/९८) प्रामळ-४ दद. १३ भाचा २००० अन्लमे 

द्धलद्मार्थमाांची गऱती योखून उऩजस्थती लाढद्धलण्माच्मा दृष्टटीने शी मोजना ळावनाने वन १९७९-८० 
ऩावून राग ूकेरी आशे. मा दोन्शी मोजनेवाठी दयलऴी उऩरब्ध शोणा-मा ननधीतून वला 
द्धलद्मार्थमाांना गणलेळाचे लाटऩ कयणे ळक्म शोत नाशी त्माभुऱे राबाथी मा मोजनेऩावून लांचचत 
याशतात म्शणून मा मोजनेच्मा वुयऱीत अांभरफजालणीवाठी राबार्थमाांभध्मे ननजचचत स्लरुऩाचे 

  



प्राथम्मक्रभ ठयद्धलण्मात आरेरे आशे. ळावन ननणाम क्र. ऩीआयई-२०००/९७८/२०००/प्रामळ-४ दद. १२ 
डडवेंफय २००१ नुवाय खारीर प्रभाणे गणलेळ ल रेखन वादशत्मावाठी राबाथी द्धलद्मार्थमाांना 
गणलेळाचा राब देण्मावाठी प्राथम्मक्रभ ननजचचत केरेरा आशे.  

 मा मोजनेअांतगात द्धलद्मार्थमााव एकच गणलेळ वांच देण्मात माला.  
 वन २००१-०२ मा ळषैणणक लऴााऩावून लस्तीळाऱा वुरु कयण्मात आरेल्मा अवल्माने 

लस्तीळाऱेतीर वला द्धलद्मार्थमाांना गणलेळ ल रेखन वादशत्माचा राब देण्मात माला.  
 इ. १ री ते ४ थी भधीर दारयद्रम येऴेखारीर अनवुचूचत जाती /अनुवूचचत जभाती/ 

द्धलभुक्त बटक्मा जाती/जभाती मा वांलगाातीर द्धलद्मार्थमाांना राब. 
 लयीर १ ल २ गटातीर द्धलद्मार्थमाांना गणलेळ ऩुयलठा करुनशी ननधी मळल्रक यादशल्माव 

१०३ द्धलकाव गटातीर वलावाधायण वांलगाातीर दारयद्रम येऴेखारीर इ. १ री ते ४ थी 
भधीर भरुीांना माचा राब देण्मात माला.  

 उऩयोक्त तीनशी गटातीर द्धलद्मार्थमाांना गणलेळ लाटऩ करुनशी ननधी मळल्रक यादशल्माव 
१०३ द्धलकाव गटातीर वलावाधायण वांलगाातीर दारयद्रम येऴेखारीर इ १ री ते ४ थी भधीर 
भुराांना माचा राब देण्मात माला.  

वदय गणलेळ लाटऩावाठी ळा.नन.ऩीआयई-२००४/(२०९)/०४/प्रामळ-४ ददनाांक ०४ पेब्रुलायी २००५ नुवाय 
गणलेळाचे कभार दय काऩड मळराईवश खारीरप्रभाणे ददरेरे आशेत. 

 भुराांवाठी गणलेळाचा कभार दय (ळटा ल ऩॅन्ट मळराईवश) रु. ५७.२१ ऩैवे  

 भुरीांवाठी गणलेळाचा कभार दय (ब्राउज ल स्कटा मळराईवश) रु. ६९.७५ ऩैवे 

माप्रभाणे गणलेळाचे दय ननजचचत करुन ददल्माप्रभाणे दयलऴी प्राप्त शोणा-मा तयतूदीच्मा अधीन 
याशून गणलेळ ल रेखन वादशत्म ऩात्र राबाथी द्धलद्मार्थमाांना ग्राभमळषण वमभतीभापा त लाटऩ 
कयण्मात मेते.  
मोजनेचे नाल: ळारेम ऩोऴि आशाय मोजना  
उद्देळ: प्राथमभक ळाऱेतीर द्धलद्मार्थमाांच्मा उऩजस्थतीचे प्रभाण लाढद्धलणे. 

प्राथमभक मळषणाचे वालाबत्रकीकयण कयण्माच्मा दृष्टटीने तवेच प्राथमभक ळाऱेतीर द्धलद्मार्थमाांच्मा 
ऩटनोंदणी ल उऩजस्थतीचे प्रभाण लाढद्धलण्मावाठी आणण ळाऱेतीर द्धलद्मार्थमाांची गऱती 
थाांफद्धलण्माकयीता याज्माभध्मे २२ नोव्शेंफय १९९५ ऩावून इमत्ता १ री ते ५ लीच्मा द्धलद्मार्थमाांवाठी 
कें द्र ळावन ऩुयस्कृत ळारेम ऩोऴण आशाय मोजना याफद्धलण्मात मेते. याज्माभध्मे शी मोजना याज्म 

ल कें द्र ळावनाच्मा स्थाननक स्लयाज्म वांस्थाांच्मा, खाजगी अनुदानीत ल अांळत: अनुदानीत ळाऱा, 

  



लस्तीळाऱा, भशात्भा पुरे मळषण शभी मोजना कें दे्र माांभधीर द्धलद्मार्थमाांवाठी याफद्धलण्मात मेते.  

कें द्र ळावनाने २००७-०८ मा लऴी मा मोजनेचा द्धलस्ताय कयण्माचे दृष्टटीकोनातून ळषैणणकदृष्टटमा 
भागावरेल्मा गटातीर इमत्ता ६ ली ते ८ ली च्मा द्धलद्मार्थमाांव तय २००८-०९ ऩावून याज्मातीर 

इमत्ता ६ ली ते ८ ली च्मा वला द्धलद्मार्थमाांना शी मोजना रागू केरी गेरी.  

ळारेम ऩोऴण आशाय मोजना शी कें द्र ळावनाने वन १९९५-९६ भध्मे वुरु केरी त्मालेऱी मा 
मोजनेचे स्लरुऩ शे द्धलद्मार्थमाांना प्रनतभाश ३ ककरो भोपत ताांदऱू देणे (Take Home Supplement) 

अळा स्लरुऩाचे शोते. त्मानांतय वन २००१ भध्मे भा. वलोच्च न्मामारमाने ळारेम ऩोऴण आशाय 

मोजनेभध्मे द्धलद्मार्थमाांना ताांदऱू घयी न देता मळजलरेरे अन्न (Cooked Food) द्माले, अळा 
स्लरुऩाचे आदेळ ददरे. त्मानुवाय वन २००२ ऩावून मा मोजनेचे स्लरुऩ फदरनू घयी ताांदऱू 

देण्माऐलजी द्धलद्मार्थमाांना ळाऱेतच मळजद्धलरेरे अन्न देण्मात मेत आशे.  
मोजनेचे नाल: १०३ वलकाव गटातीर १ र  ते ४ िी च्मा वलद्मार्थमाांना भोपत मळषि 

वदय मोजनेअांतगात १०३ द्धलकाव गटातीर १ री ते ४ थी च्मा द्धलद्मार्थमाांना भोपत ऩाठमऩुस्तके 

ल रेखन वादशत्म मा लऴााऩावून ऩुयद्धलरे जाणाय आशे. 
  

मोजनेचे नाल: प्रािमभक ळाऱेतीर उत्कृष्ठ काभ कयिा-मा मळषकाींना ऩुयथकाय  

प्राथमभक ळाऱेतीर भुरीांची ऩटनोंदणी लाढद्धलण्मावाठी कामा कयणा-मा प्राथमभक मळषकाांना 
ऩुयस्काय देण्माची मोजना वन २०१०-११ ऩावून याफद्धलण्मात मेत आशे. 

  

मोजनेचे नाल: उच्च प्रािमभक ळाऱा ल भाध्ममभक ळाऱा मळष्मलतृ्ती मोजना  
उद्देळ: ऩुलब भाध्ममभक ल भाध्ममभक ळाऱातीर गुिलान वलद्मार्थमाांना प्रात्वाशन देिे.  

ऩुला भाध्ममभक ल भाध्ममभक ळाऱातीर गुणलान द्धलद्मार्थमाांना प्रात्वाशन देण्मावाठी खरुी 
गुणलत्ता मळष्टमलतृ्ती देण्माची शी मोजना वन १९४५-५५ ऩावून कामान्लीत आशे. वध्मा भशायाष्टर 

याज्म ऩरयषा ऩरयऴद ऩुणे माांचेभापा त शी ऩरयषा दयलऴी घेण्मात मेते. 

शी ऩरयषा कननष्टठ प्राथमभक स्तयालय ळेलटच्मा इमत्तेत म्शणजे इ. ४ थी भध्मे ल प्राथमभक 

स्तयालय इ. ७ ली भध्मे घेण्मात मेते. 

कें द्र ळावनाने फारकाांचा भोपत वक्तीच्मा मळषणाचा अचधकाय अचधननमभ २००९ ऩारयत केरा 
अवून याज्मात कामद्माची अभांरफजालणी दद. ०१ एद्धप्रर २०१० ऩावून वुरु झारेरी आशे. मा 
कामद्मान्लमे इ. १ री ते ८ ली ऩमांतचे मळषण प्राथमभक मळषण म्शणुन द्धलदशत केरेरे आशे. मा 
कामाद्मातीर तयतुदी द्धलचायात घेऊन ळारेम मळषण ल कक्रडा द्धलबाग ळा.नन.दद. २०/०६/२०१५ 

  



याज्मात कामाजन्लत अवरेरी इ. ४ ऐलजी ५ ली आणण इ. ७ ली ऐलजी ८ ली भध्मे भशायाष्टर याज्म 
ऩरयषा ऩरयऴद, ऩुणे माांचे भापा त घेण्मात मेते. 

ऩरयषेचे आमोजन भशायाष्टर याज्म ऩरयषा ऩरयऴद, ऩुणे भापा त वन २०१६-१७ ऩावून इ. ५ ली ल इ. 
८ ली भध्मे ननममभत घेण्मात मेईर. मळस्ली द्धलद्मार्थमाांना ऩुयस्काय मळष्टमलतृ्ती प्रदान कयण्मात 
मेते. मळष्टमलतृ्तीवाठी जजल्शा ल तारुका ऩातऱीलय ननलड शोते.  
 


