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मादाम कामा रोड , 

राजगुरूहुतात्मा  चौक , मांत्रालय मुांबई-400032. 
तारीख:24 जुल ै2014 

णशक्षि हक्क कायद्याची अांमलबजाविी तसेच सवव णशक्षा अणभयान , राष्ट्रीय माध्यणमक णशक्षा 
अणभयान , माध्यान्ह भोजन आहार योजना , इत्यादी याांच्या माध्यमातून णशक्षिाच्या साववणत्रकरिाचे लक्ष 
साध्य करण्यात कें द्र शासन महाराष्ट्र शासन प्रयत्नणशल आहे . कें द्र शासनामार्व त राज्यातील णनवडक 
शाळाांमधील णवद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती जािनू घेण्यासाठी अणलकडेच राष्ट्रीय सांपादिकू सवके्षि 
करण्यात आल ेआहे तसेच राज्य शासनाव्दारा सवव णजल्हयातील णनवडक शाळाांमध्ये घेण्यात आल ेआहे 
.  या प्रयत्नाांचा पुढील भाग म्हिनू गुिवत्तेची साववणत्रकरि व्हाव ेयासाठी राज्य शासन कणिबद्ध आहे . 
शाळेत प्रणवष्ट्ठ झालेल्या णवद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुिवत्ता वाढणवण्याबाबत शासन स्तरावरून णवणवध 
प्रयत्न केल ेजात आहेत . त्यामध्य ेप्रामुख्याने णशक्षकाांच्या प्रणशक्षिावर भर देण्यात आला आहे . राज्य 
शैक्षणिक व प्रणशक्षि पणरषदेबरोबरच णििीश कौणशल , ॲक्सेन्च्युर, IIT , यासारख्या सांस्थाांची मदत 
घेऊन इांग्रजी , णवज्ञान , गणित तसेच बहुणवध बुध्दीमत्ता (Multiple Intelligence) आणि learning 
outcome (अध्ययन णनष्ट्पत्ती ) या णवषयाांच्या प्रणशक्षिावर भर देण्यात आला आहे .  

या खेरीज प्रथम सारख्या स्वयांसेवी सांस्थेच्या मदतीने 35 णजल्हयातील 3500 शाळा तसेच 
काही महानगर पाणलका क्षते्रातील शाळा  याांच्या मध्य ेवाचन , लेखन प्रकल्पाची यशस्वी अांमलबजाविी 
करण्यात आली .त्याांची कायवकक्षा वाढणवण्याचीही शासनाचे प्रयत्न आहेत. थोडक्यात णवणवध 
माध्यमातून शैक्षणिक गुिवत्ता वाढणवण्याचे प्रयत्न शासन स्तरावरून होत आहेत . याखेरीज अनेक 
स्वयांसेवी सांस्था , वचैारीक व्यासपीठे , णशक्षक सांघिना , नामाांणकत णशक्षि सांस्था तसेच णशक्षक त्याांच्या 
पातळीवर अनेक उपक्रम राबवून  शैक्षणिक गुिवत्ता वाढणवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत .अशा 
उपक्रमाांची दखल घेिे व शासन स्तरावरून होिाऱ्या प्रयत्नाांशी त्याांची साांगड घालावी व 
आवश्यकतेनुसार गुिवत्ता वाढणवण्याच्या दृष्ट्िीने धोरिात्मक बदल घडवून आििे आवश्यक झाले 
आहे. 

तसेच णशक्षि हक्क कायद्यानुसार णशक्षिाची गुिवत्ता वाढणविे व प्रत्येक बालकास दजेदार 
गुिवत्तापूिव णशक्षि देण्याची जबाबदारी शासन व स्थाणनक प्राणधकरिाची आहे.  

त्या अनुषांगाने क्षणेत्रय यांत्रिा व शाळा , याांच्याशी सांवाद साधून त्याांना प्रोत्साणहत करिे आणि 
शैक्षणिक गुिवत्तेत वाढ करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यास्तव णशक्षि णवभागामध्ये शैक्षणिक 
गुिवत्ता कक्ष स्थापन करण्यात येत आहे .   

सदर कक्षाची रचना पुढीलप्रमािे राहील .  
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अ.क्र. नाव े पद 
1. सह सणचव (णवद्यार्थ्यी णवकास) अध्यक्ष 
2. श्री. प्रकाश साबळे , अवर सणचव (एसडी-1) सदस्य 
3. श्रीमती रीना र्िसेकर, अवर सणचव (प्रणशक्षि) सदस्य 
4. श्रीमती नांदा राऊत , कक्ष अणधकारी सदस्य 
5. डॉ. श्रीमती सुविा खरात , उप सणचव तथा राज्य प्रकल्प 

समन्वयक , राष्ट्रीय माध्यणमक णशक्षा अणभयान  
णनमांणत्रत 

6. श्री. णसध्देश वाडकर , महाराष्ट्र प्राथणमक णशक्षि पणरषद , 
(सवव णशक्षा अणभयान) 

णनमांणत्रत 

7. श्री. श्रीणनवास शास्त्री , अवर सणचव (एसडी-6) सदस्य सणचव 
 
2. कक्षाची कतवव्ये .  

अ) णवणवध व्यक्ती , सांस्था, शाळाांतील तसेच इतर राज्याांतील गुिवत्ता णवषयक प्राप्त होिाऱ्या 
अहवालाांचा अभ्यास करून त्यामधील व्यवहायव सुचनाांवरअांमलबजाविीच्या दृष्ट्िीने णवचार करिे.  

ब) गुिवत्तेशी णनगडीत नाणवन्यपूिव व व्यवहायव उपक्रम Pilot Project म्हिनू राबणविे .  
क) शैक्षणिक गुिवत्तेच्या अनुषांगाने णवणवध खाजगी स्वयांसेवी सांस्था , णशक्षक सांघिना , तसेच 

वचैाणरक व्यासपीठाांकडून प्राप्त होिाऱ्या सुचनाांवर णवचार करून , त्या सूचनाांचा समावशे शासनाच्या 
धोरिाांमध्ये करण्याच्या अनुषांगाने अभ्यास करिे , व आवश्यक वािल्यास सांबांणधत णठकािाांना भिेी देिे. 

ड) गुिवत्ता णवषयक उपाययोजना शासन स्तरावर कशाप्रकारे करता येतील याबाबत णशक्षक 
सांघिना , Unicef सारख्या  नामाांणकत सांस्था ,  णशक्षक , णशक्षि तज्ञ याांच्याशी णवचार णवणनमय करिे , 
व  गुिवत्तेबाबतच्या प्रयोगाांच्या अांमलबजाविीमध्ये त्या सवांना सहभागी करून घेिे, तसेच 
आवश्यकतेनुसार महाराष्ट्र प्राथणमक णशक्षि पणरषद व राष्ट्रीय माध्यणमक णशक्षा अणभयान 
कायालयामार्व  त्याांच्या बैठका आयोणजत  करिे . 

यासांदभात मा. सणचव (शालये णशक्षि) याांच्याकडून दर मणहन्याच्या चौर्थ्या शुक्रवारी शैक्षणिक 
गुिवत्ता कक्षाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात येईल . 
3. याच धतीवर आयुक्त णशक्षि याांनी क्षणेत्रय स्तरावर सांचालक राज्य शैक्षणिक व प्रणशक्षि सांस्था  
याांच्या सहकायाने SCERT पुिे येथे कक्ष स्थापन करावा व त्यामध्ये णशक्षि सांचालक प्राथणमक व 
माध्यणमक तसेच अन्य अणधकाऱ्याांचा समावशे करावा व राज्य स्तरावरील कक्षाच्या कामकाजास 
अनुसरून क्षणेत्रय स्तरावर कायववाही करावी . 

याच प्रकारचे कक्ष णवभागीय णशक्षि उपसांचालक व णशक्षिाणधकारी प्राथणमक व माध्यणमक 
याांच्या कायालयात स्थापन करण्यात यावते . णशक्षि सांचालक प्राथणमक व माध्यणमक याांनी णवभागीय 
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णशक्षि उपसांचालक , व णशक्षिाणधकाऱ्याांचा आढावा घेऊन त्याांचा त्रैमाणसक अहवाल शासनास सादर 
करावा . 
4.   याप्रकारे शैक्षणिक गुिवत्ता कक्ष राज्यातील सवव कें द्र शाळा तसेच खाजगी अनुदाणनत 
शाळाांमध्ये स्थाणपत करण्यासाठी सांचालक / उप सांचालक स्तरावरून त्याांना प्रोत्साणहत करण्यात याव.े 
5. तसेच मुख्य कायवकारी अणधकारी, णजल्हा पणरषद व आयुक्त, महानगरपाणलका याांनीही त्याांच्या 
कायवक्षते्रातील अणधकाऱ्याांच्या व णजल्हा स्तरावरील शैक्षणिक गुिवत्ता कक्षाव्दारा करण्यात येत 
असलेल्या कामकाजाचा आढावा घ्यावा. 
6. शैक्षणिक गुिवत्ता वाढीसाठी गि/शहर साधन कें द्र णजल्हा णशक्षि व प्रणशक्षि सांस्थेस (DIET) 
जोडण्यात आल ेआहेत. त्याअनुषांगाने DIET ने णजल्हा स्तरावरील गुिवत्ता कक्षात महत्त्वाची भणूमका 
बजाविे गरजेचे आहे. 
7. शैक्षणिक गुिवत्ता वाढीच्या प्रयत्नाांमध्ये क्षणेत्रय कायालयाांशी समन्वय राखण्यासाठी क्षणेत्रय 
प्रमुखाांच्या या कामाबाबतचा आढावा राज्य शासनामार्व त वळेोवळी घेण्यात येईल.     

सदर शासन णनिवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inया सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201407231117598421 असा आहे. हा आदेश 
णडजीिल स्वाक्षरीने साक्षाांणकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपालाांयाच्या आदेशानुसार व नावाने. 

 (अणिनी णभडे) 
 सणचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1) मा.मांत्री (शालेय णशक्षि) याांचे स्स्वय सहायक , मांत्रालय , मुांबई  
2) मा. राज्यमांत्री (शालेय णशक्षि) याांचे स्स्वय सहायक , मांत्रालय , मुांबई  
3) मा.मुख्य सणचव याांचे स्स्वय सहायक , मांत्रालय , मुांबई  
4) मा. सणचव , (शालेय णशक्षि) याांचे स्स्वय सहायक , मांत्रालय , मुांबई. 
5) आयुक्त णशक्षि , पुिे  
6) सह सणचव , (णवद्यार्थ्यी णवकास) शालेय णशक्षि णवभाग मांत्रालय , मुांबई  
7) णशक्षि सांचालक (माध्यणमक व उच्च माध्यणमक ) महारष्ट्र राज्य पुिे . 
8) णशक्षि सांचालक (प्राथणमक) महारष्ट्र राज्य पुिे . 

http://www.maharashtra.gov.in/
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9) सांचालक , SCERT पुिे . 
10) सवव महानगरपाणलका आयुक्त  
11) सवव मुख्य कायवकारी अणधकारी णजल्हा पणरषद 
12) सवव मुख्याणधकारी नगरपाणलका /पणरषद  
13) सवव णजल्हा  णशक्षि व प्रणशक्षि सांस्था. 
14)सवव णशक्षिाणधकारी , प्राथणमक  
15 )सवव णशक्षिाणधकारी . माध्यणमक  
16)सवव मांत्रालयीन उप सणचव , अवर सणचव , कक्ष अणधकारी . 
17) णनवडनस्ती एसडी -6 
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