नवीन लेखाशिर्ष उघडणेबाबत
25

टक्के

शवद्यार्थी

कोटा

प्रवेिाांतर्षत िाळाांना करावयाची
प्रशतपुती.

महाराष्ट्र िासन
िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभार्
िासन शनणषय क्रमाांकः सांकीणष 2413/(29/13)/अर्थषसांकल्प
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजर्ुरु चौक, मांत्रालय शवस्तार भवन,
मुांबई - 400 032.

तारीख: 4 जून, 2013

प्रस्तावना:बालकाांना मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क अशिशनयम, 2009 अन्वये वांशचत व दुबषल

घटकातील बालकाांना कलम 2 च्या खांड (घ) व (ड) आशण कलम 8 च्या खांड (च) आशण कलम 38 च्या

कलम 1 व 2 अन्वये प्रार्थशमक शिक्षणाची सोय करण्याकरीता 25 टक्के कोटया अांतर्षत शदनाांक 24 मे ,
2012 रोजी अशिसूचना प्रशसध्द करण्यात आलेली आहे . सदर अशिसूचनेच्या अनुर्ांर्ाने या कोटया
अांतर्षत प्रवेि पात्र शवद्यार्थ्यांच्या िुल्काची प्रशतपूती सांबांशित िाळाांना करावयाची आहे . त्याकशरता नवीन
लेखाशिर्ष उडण्याची बाब िासनाच्या शवचारािीन होती.

िासन शनणषय :शनयोजन व शवत्त शवभार्ाने शदलेल्या मान्यतेनुसार खालील प्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास

मांजूरी दे ण्यात येत आहे .

मार्णी क्रमाांक ई - 2

2202 - सवषसािारण शिक्षण,
01 - प्रार्थशमक शिक्षण,

िासन शनणषय क्रमाांकः संकीर्ण 2413/(29/13)/अर्ण संकल्प

पांचवार्षर्क योजनाांतर्षत योजना, राज्य योजनाांतर्षत योजना,
103 - प्रार्थशमक शिक्षणासाठी स्र्थाशनक सांस्र्थाांना सहाय्य,
(01) प्रार्थशमक शिक्षणासाठी स्र्थाशनक सांस्र्थाांना सहाय्य

(11) 25 टक्के शवद्यार्थी कोटा प्रवेिाांतर्षत िाळाांना करावयाची प्रशतपूती
(2202 H875 )

सदर िासन शनणषय प्रिान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुांबई याांच्या अनौपचाशरक सांदभष

क्रमाांक TM/Ch.I/SESD/UOR/226, शदनाांक 14 मे, 2013 अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेने तसेच शवत्त
शवभार्ाच्या अनौपचाशरक सांदभष क्रमाांक 195/अर्थष -8 शदनाांक 1 जून, 2013 अन्वये शनर्षशमत करण्यात येत
आहे .

सदर िासन शनणषय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्थळावर उपलब्ि

करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201306041630265421 असा आहे . हा आदे ि शडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षाांशकत करुन काढण्यात येत आहे .

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे िानुसार व नावाने .

Ravindra
Ramdas
Petkar

Digitally signed by Ravindra Ramdas
Petkar
DN: c=IN, o=Government of
Maharashtra, ou=School Education &
Sports Dept, postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Ravindra Ramdas
Petkar
Date: 2013.06.04 17:20:47 +05'30'

( र. रा. पेटकर )

कायासन अशिकारी, महाराष्ट्र िासन
प्रत,

1. मा. मांत्री (िालेय शिक्षण) याांचे स्वीय सहायक

2. मा. राज्यमांत्री (िालेय शिक्षण) याांचे स्वीय सहायक

3. मा. अप्पर मुख्य सशचव (िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभार्) याांचे स्वीय सहायक
4. मा. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र - 1 / 2, मुांबई / नार्पूर
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5. मा. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - 1 / 2, मुांबई / नार्पूर
6. अशिदान व लेखा अशिकारी, मुांबई
7. शनवासी लेखा अशिकारी, मुांबई

8. मा. प्रिान सशचव, शवत्त शवभार्, मांत्रालय, मुांबई
9. सांचालक, लेखा व कोर्ार्ारे, मुांबई

10. शिक्षण सांचालक (प्रार्थशमक / माध्यशमक व उच्च माध्यशमक / प्रौढ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
11. सांचालक (क्रीडा व युवक सेवा), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
12. सवष शिक्षण उपसांचालक

13. सवष उपसांचालक, लेखा व कोर्र्ारे

14. शवत्त शवभार् (व्यय-5 / अर्थष सांकल्प), मांत्रालय, मुांबई
15. सवष कायासने, िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभार्
16. शनवड नस्ती अर्थषसांकल्प
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