केंद्र शासनाच्या "ननवासी शाळा" योजनेनुसार एकलव्य
ननवासी शाळा सुरू करणे, कर्मचाऱयाांचा सुधानरत आकृतीबांध
व वेतनश्रेणी/र्ानधन नननित करणेबाबत.
र्हाराष्ट्र शासन
आनिवासी नवकास नवभाग
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र्ािार् कार्ा रोड, हु तात्र्ा राजगुरु चौक,
र्ांत्रालय, र्ुांबई:- 400 32.
निनाांक :- 07 र्े, 2015.
वाचा :1) शासन ननणमय, आनिवासी नवकास नवभाग, क्रर्ाांक 1000/ प्र.क्र. 48/का- 13,

निनाांक 11 सप्टें बर 2000.
2) सांचालक, भारत सरकार, जनजाती कल्याण र्ांत्रालय, नवी निल्ली याांचे पत्र क्रर्ाांक
14020/4/2009/एसजी-1, निनाांक 11/06/2010.
3) अवर सनचव, जनजाती कल्याण र्ांत्रालय, नवी निल्ली याांचे पत्र इांग्रजी क्रर्ाांक F.No.11015 / 16

(१४)/2014-SG-I, निनाांक 19/09/2014.
प्रस्तावना :-

अनुसूनचत जर्ातीच्या नवद्यार्थ्यांना िजेिार नशक्षण नर्ळावे या हेतुने नवव्या पांचवार्षिक योजनेत भारतीय
सांनवधानाच्या अनुच्छे ि 275 (1) अन्वये नवतरीत होणाऱया ननधीतून आनिवासी नवद्यार्थ्यांसाठी राज्य स्तरावर
ननवासी शाळा स्थापन करण्याचा केंद्र शासनाने ननणमय घेतला आहे . सांिभम क्रर्ाांक 1 येथील शासन ननणमयानुसार
राज्यातील आनिवासी उपयोजना क्षेत्रात पनहल्या टप्प्यात सन 2000-01 पासून आनिवासी नवद्यार्थ्यांसाठी
1) नानशक (नानशक) 2) काांबळगाव (ठाणे ) 3) नचखलिरा ( अर्रावती ) 4) खैरीपरसोडा (नागपूर ) येथे इांग्रजी
र्ाध्यर्ाच्या इयत्ता 6 वी ते 12 वी पयंत वगम असलेल्या एकलव्य ननवासी शाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत.
तसेच सिर शाळाांसाठी नशक्षक/नशक्षकेतर कर्मचारी व त्याांची वेतनश्रेणी नननित करण्यात आली आहे.
केंद्र शासनाच्या र्ान्यतेनुसार आनिवासी / आनिर् जर्ातीच्या नवद्यार्थ्यांसाठी आणखी सात एकलव्य
ननवासी शाळा नव्याने सुरू करणे, केंद्र शासनाकडू न प्राप्त र्ागमिशमक तत्वानुसार भारतीय सांनवधानाच्या 275
(1) अन्वये केंद्र शासनाकडू न प्राप्त होणाऱया अनुिानाची रक्कर् व र्हाराष्ट्र रायबल पब्लीक स्कूल सोसायटी,
नानशक या सांस्थेच्या निनाांक 1 ऑक्टोबर 2014 च्या कायमकारी र्ांडळाच्या बैठकीतील केलेले ठराव लक्षात
घेऊन एकलव्य ननवासी शाळे तील नशक्षक / नशक्षकेतर कर्मचाऱयाांचा आकृतीबांध व शाळे तील कर्मचाऱयाांचे वेतन
/ र्ानधन तसेच कर्मचाऱयाांच्या नेर्णूका यार्ध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या नवचाराधीन होती.

शासन ननणमय :1.

केंद्र शासनाच्या ननवासी शाळा योजनेनुसार सन 2013-14 या शैक्षनणक विापासून खालील

नठकाणी इांग्रजी र्ाध्यर्ाच्या इयत्ता 6 वी ते 12 वी पयंत एकलव्य ननवासी शाळा सुरू करण्यास शासन र्ांजूरी
िे त आहे :1) पपप्रीसद्रोद्यीन, ता. इगतपूरी नज. नानशक
2) नांिुरबार, ता. नज. नांिुरबार
3) बोरगाव, ता. िे वरी, नज. गोंनिया
4) तुर्रगुांडा, ता. एटापल्ली नज. गडनचरोली .
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2.

तसेच केंद्र शासनाने निलेल्या र्ांजूरीस अनुसरुन सन 2015-16 या शैक्षनणक विापासून

खालील नठकाणी इांग्रजी र्ाध्यर्ाच्या इयत्ता 6 वी ते 12 वी पयंतच्या शाळा सुरु करण्यास र्ान्यता िे ण्यात येत
आहे.
१) शेंडगाांव ( भातसानगर ), ता. शहापूर, नज. ठाणे.
२) अजर्ेर सौंिाने, ता. सटाणा, नज. नानशक
३) र्ावेशी ( राजूर ) , ता. अकोले, नज. अहर्िनगर.
सिर सवम शाळाांर्ध्ये केंद्रीय र्ाध्यनर्क नशक्षा बोडम , नवी निल्ली याांच्या अभ्यासक्रर्ानुसार नवद्यार्थ्यांना
नशक्षण निले जाईल.
3.

नवद्याथी सुनवधा:अ) एकलव्य ननवासी शाळाांर्ध्ये नवद्यार्थ्यांना नशक्षण पूणमपणे र्ोफत िे ण्यात येईल. नवद्यार्थ्यांना
नशक्षणाबरोबरच ननवास, अांथरूण-पाांघरूण, भोजन, गणवेश, पाठयपुस्तके, वहया व शैक्षनणक
सानहत्य इत्यानि सुनवधा र्ोफत िे ण्यात येतील.
आ) नवद्याथी अष्ट्टपैलू व्हावेत म्हणून नशक्षणाबरोबर खेळ, साांस्कृनतक कायमक्रर्, व्यवसाय प्रनशक्षण
आनण इतर नवशेि पाठ्येतर कायमक्रर् ( एक्स्रा कनरक्युलर ॲक्क्टक्व्हटीज् ) याांना पुरेसा वेळ
नर्ळे ल अशाप्रकारे या शाळाांचे वेळापत्रक तयार करण्यात येईल.

4.

नवद्याथी प्रवेश प्रनक्रया:अ) सिर ननवासी शाळा इयत्ता 6 वी च्या वगापासून सुरू करण्यात येतील. प्रत्येक एकलव्य ननवासी
शाळे त इयत्ता 6 वी ते 12 वी चे वगम असतील. इयत्ता 5 वी च्या वगात नशक्षण घेणाऱया आनिवासी /
आनिर् जर्ातीच्या नवद्यार्थ्यांची प्रवेशपूवम स्पधा परीक्षा घेवून त्यार्धून गुणानुक्रर्ानुसार ननवड
करण्यात येईल. प्रत्येक एकलव्य ननवासी शाळे त र्ुला- र्ुलींची सांख्या शक्यतोवर सर्ान
ठे वण्यासाठी 30 र्ुले व 30 र्ुली अशा एकूण 60 नवद्यार्थ्यांना इयत्ता 6वी च्या वगात प्रवेश िे ण्यात
येईल.
आ) प्रवेश िे ताना आनिर् जर्ातीच्या नवद्यार्थ्यांना प्राधान्य िे ण्यात येईल. तसेच प्रत्येक एकलव्य
ननवासी शाळे र्ध्ये आनिर् जर्ातीच्या नवद्यार्थ्यांसाठी 05 जागा राखीव ठे वण्यात येतील. अनुसूनचत
जर्ातीच्या अपांग नवद्यार्थ्यांसाठी 03 टक्के जागा राखून ठे वण्यात येतील.
इ)

इयत्ता 7 वी च्या वगाची 60 एवढी प्रवेश क्षर्ता पूणम होत नसेल तर शासकीय व अनुिाननत

आश्रर्शाळाांर्धील इयत्ता 6 वी च्या वगातील हु शार आनिवासी नवद्यार्थ्यांची अपर आयुक्त / प्रकल्प
अनधकारी व सांबांनधत प्राचायम याांच्या नत्रसिस्य सनर्तीर्ाफमत स्पधा पनरक्षा घेऊन गुणानुक्रर्ानुसार
नरक्त असलेल्या जागाांवर नवद्यार्थ्यांना प्रवेश िे ण्यात येईल.
ई)

प्रार्ुख्याने ज्या अनुसूनचत / आनिर् जर्ातीच्या पालकाांचे वार्षिक सरासरी उत्पन्न रूपये एक

लाखापेक्षा ( रू. 1,00,000/- पेक्षा ) कर्ी आहे , अशाच पालकाांच्या पाल्याांना प्रवेशपूवम स्पधा
परीक्षेस बसण्यास परवानगी िे ण्यात येईल.
उ)

या व्यनतनरक्त या ननवासी शाळाांर्धील कायमरत असणाऱया नशक्षक व नशक्षकेतर कर्मचाऱयाांच्या

र्ुलाांनासुद्धा बनहस्थ नवद्याथी म्हणून प्रवेश िे ण्यात येईल. तथानप, एकूण कर्मचाऱयाांच्या र्ुलाांची
पृष्ट्ठ 10 पैकी 2
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एकूण सांख्या 10 पयंतच र्यानित राहील. या बनहस्थ नवद्यार्थ्यांना शासनार्ाफमत र्ोफत निल्या
जाणाऱया कोणत्याही सुनवधा अनुज्ञय
े राहणार नाहीत.
5.

नशक्षक व नशक्षकेतर कर्मचारी सांख्या, त्याांची ननयुक्ती व त्याांची वेतनश्रेणी :(1) प्रत्येक शाळे तील नशक्षक / नशक्षकेतर कर्मचाऱयाांची पनरनशष्ट्ट-ब र्ध्ये िशमनवल्याप्रर्ाणे प्रनत
शाळा 18 प्रर्ाणे पिे र्ांजूर करण्यात येत आहेत. नशक्षक / नशक्षकेतर पिाांचा हाच आकृतीबांध या
पुवी सुरु झालेल्या ४ एकलव्य ननवासी शाळे साठीही लागू करण्यात येत आहे. ननवन शाळाांर्ध्ये
सिरची पिे नैसर्षगक वगम वाढीनुसार पनरनशष्ट्ट- अ र्ध्ये नर्ूि केल्याप्रर्ाणे टप्याटप्याने भरण्यात
येतील.
(2) ननवन शाळाांर्ध्ये पनरनशष्ट्ट-अ र्ध्ये िशमनवलेली पिव्युत्तर पिवीधर प्रनशनक्षत नशक्षक, प्रनशनक्षत
पिवीधर नशक्षक, क्रीडा नशक्षक नन नविय अध्यापक ही पिे नेर्णूकीच्या निनाांकापासून प्रथर्
तीन विासाठी त्यार्ध्ये िशमनवल्याप्रर्ाणे प्रनतर्हा एकनत्रत र्ानधनावर नवहीत कायमपद्धतीनुसार
भरण्यात येतील.
(3) प्राचायम हे पि सेवा जेष्ट्ठता व कायमक्षर्ता यानुसार अन्य शाळाांर्धील ननयर्ीत पिवीधर
नशक्षकाांर्धून ननवड प्रक्रीयेद्वारे भरण्यात येईल.
(4) पुरूि अनधक्षक, स्त्री अनधनक्षका कम् नसम, कननष्ट्ठ नलनपक कम् कॉम्युटर ऑपरेटर, प्रयोगशाळा
पनरचर ही पिे 11 र्नहन्याच्या करारावर व पनरनशष्ट्ट अ र्ध्ये पिननहाय िशमनवलेल्या
र्ानधनानुसार र्ानधन तत्वावर भरण्यात येतील. तथानप, निनाांक 1 नोव्हेंबर 2011 पूवी सांस्थेत
कायमरत असलेल्या या सांवगातील ज्या नशक्षकेतर कर्मचाऱयाांना वेतनश्रेणीनुसार वेतन निले जात
आहे. अशा कर्मचाऱयाांच्या नेर्णूका यापुढेही पिननहाय वेतनश्रेणीनुसार सुरू ठे वण्यात येतील.
तसेच एकनत्रत र्ानधन तत्वावर नेर्लेल्या व ज्याांना नि. 01-11-2014 रोजी तीन पकवा त्यापेक्षा
अनधक कालावधी झालेला असेल अशा नशक्षक कर्मचा-याांना या निनाांकापासून वेतनश्रेणी लागू
करण्यात येईल. वेतनश्रेणीवरील नशक्षक कर्मचा-याांना सहाव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणी व
ग्रेड पे नुसार र्ुळ वेतन नननिती करण्यात येईल.
(5) र्ानधन तत्वावर ननयुक्त केलेल्या ज्या नशक्षक कर्मचाऱयाांचा नि.01-11-2014 रोजी तीन विे
अथवा त्यापेक्षा अनधक सेवा कालावधी होत आहे त्याांच्या शैक्षनणक कार्ाचे आनिवासी नवकास
आयुक्तालयातील उपआयुक्त (नशक्षण ) याांच्या नेतृत्वाखाली ननयुक्त केलेल्या शाळा तपासणी
पथकार्ाफमत र्ूल्यर्ापन करण्यात येईल व ज्याांचे कार् सर्ाधानकारक असल्याचे आढळू न येईल
अशा कर्मचाऱयाांना सांस्थेच्या कायमकारी र्ांडळाच्या ननणमयानुसार पनरनशष्ट्ट-ब र्ध्ये िशमनवण्यात
आलेली पिननहाय वेतनश्रेणी अनुज्ञय
े राहील.

त्याचप्रर्ाणे नि. 01-11-2014 नांतर सेवा

कालावधी ३ विांचा होणा-या कर्मचा-याांच्या कार्ाांचे र्ुल्यर्ापन तीन विाचा सेवा कालावधी पूणम
झाल्याच्या तारखेनांतर करण्यात येईल.
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(6) एकलव्य ननवासी शाळा या पूणमपणे ननवासी शाळा असल्याने नशक्षक व नशक्षकेतर कर्मचाऱयाांना
शाळे तील उपलब्ध असलेल्या ननवासस्थानातच राहाणे बांधनकारक राहील.
(7) या ननवासी शाळाांर्ध्ये प्राचायम, पिव्युत्तर पिवीधर प्रनशनक्षत नशक्षक व प्रनशनक्षत पिवीधर नशक्षक
हे उच्च प्रनतभािाली असणे आवश्यक आहे.
(8) सांिभम क्रर्ाांक 1 येनथल निनाांक 11 सप्टें र 2000 च्या शासन ननणमयातील क्रीडा नशक्षक,गृहप्रर्ुख,
स्त्री - अनधनक्षका , स्टाफ नसम व प्रयोगशाळा सहाय्यक ही पिे व्यपगत करण्यात येत असून
त्याऐवजी अनुक्रर्े क्रीडा नशक्षक नन नविय अध्यापक,पुरूि अनधक्षक, स्त्री अनधनक्षका कर् नसम व
प्रयोगशाळा पनरचर अशी सुधारीत पिे ननर्ाण करण्यात येत आहे त. या अनुिांगाने सध्या कायमरत
असलेल्या क्रीडा नशक्षकाांना यापुढे क्रीडा नशक्षकाचे कार् करून स्थाननक प्राचायांच्या
ननिे शानुसार शालेय नविय अध्यापनाचेही कार् करावे लागेल. गृहप्रर्ुख पिावरील कर्मचाऱयाांना
यापुढे पुरूि अनधक्षक पिाची कार्े करावी लागतील. स्त्री - अनधनक्षका व स्टाफ नसम या वेगवेगळया
पिावर कायमरत असलेल्या र्नहला कर्मचाऱयाांना यापुढे स्त्री-अनधनक्षका कम् नसम या पिावर स्त्री
अनधनक्षकेच्या कार्ासह शालेय नवद्याथीनींच्या आरोग्य व वैद्यकीय सेवा नवियक कार् करावे
लागेल. तसेच सध्या प्रयोगशाळा सहायक या पिावर कायमरत असलेल्या कर्मचाऱयाांना
प्रयोगशाळा पनरचर या पिावर कार् करावे लागेल.
(9) केंद्र शासनाकडू न प्राप्त होणारे अनुिान व ननवासी शाळे चे स्वरूप नवचारात घेवून घरभाडे भत्ता,
वाहतूक भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता पकवा अन्य कोणतेही आर्षथक लाभ अनुज्ञेय राहणार नाहीत.
एकलव्य ननवासी शाळे तील ज्या कर्मचाऱयाांची ननयुक्ती नेर्णूक प्रथर्पासूनच वेतनश्रेणीवर
करण्यात आली आहे पकवा सांस्थेच्या कायमकारी र्ांडळाच्या ननणमयानुसार ज्या निनाांकापासून
वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे अशा कर्मचाऱयाांना वेळोवेळी िे य असलेले र्ुळ वेतन व
त्यावर अनुज्ञय
े असलेला र्हागाई भत्ता असे एकूण वेतन सहाव्या वेतन आयोगानुसार िे य राहील.
र्ानधनावरील पि ननहाय ननयुक्त कर्मचाऱयाांना नननित केलेले एकनत्रत र्ानधन िे ण्यात येईल.
त्याांना कोणतेही भत्ते अनुज्ञय
े राहणार नाहीत.
(10) भारतीय सांनवधानाच्या 275 (1) अन्वये "एकलव्य ननवासी शाळा " या योजनेसाठी केंद्र
शासनाकडू न प्राप्त होणारे अनुिान नवचारात घेवून सांस्थेच्या एकलव्य ननवासी शाळे तील कोणाही
कर्मचाऱयाांना भनवष्ट्य ननवाह ननधी, गटनवर्ा,

अांशिान ननवृत्ती वेतन योजना तसेच

सेवाननवृत्तीनांतर ननवृत्ती वेतन, र्ृत्यू-नन-सेवा उपिान यासह अन्य कोणतेही आर्षथक लाभ
अनुज्ञय
े राहणार नाहीत.
(11) सांस्थेत कायर्स्वरूपी नोकरीचा हक्क साांगता येणार नाही या अटीच्या अनधन राहू न प्रत्येक
एकलव्य ननवासी शाळे त नशपाई व चौकीिार ही चतुथमश्रेणी सेवकाांची पिे आनिवासी र्नहला बचत
गटार्ाफमत 11 र्नहन्याच्या करारावर पनरनशष्ट्ट अ र्ध्ये िशमनवलेल्या एकनत्रत र्ानधनावर
तात्पुरत्या स्वरूपात कांत्राटी पद्धतीने भरण्यात येतील.
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(12) सवम एकलव्य शाळाांर्धील सफाईचे कार् बाह्य सांस्थाांर्ाफमत नननविा र्ागवून करण्यात येईल.
यार्ध्ये स्थाननक बचतगटाांना प्राधान्य राहील.
6.
(1)

शाळा व्यवस्थापन:एकलव्य ननवासी शाळा सुरू करणे, त्याांचे पनररक्षण व व्यवस्थापन करणे यासाठी यापूवी र्हाराष्ट्र

रायबल पब्लीक स्कूल सोसायटी नानशक या सांस्थेची धर्ािाय आयुक्ताांकडे नोंिणी
करण्यात आली आहे. सिर सांस्थेची रचना खालीलप्रर्ाणे राहील:अ.क्र.
1

सिस्य
प्रधान सनचव/सनचव, आनिवासी नवकास नवभाग,र्हाराष्ट्र राज्य,

पिनार्
अध्यक्ष

र्ुांबई
2

आयुक्त, आनिवासी नवकास आयुक्तालय, र्हाराष्ट्र राज्य, नानशक सिस्य सनचव

3

सनचव, नवत्त नवभाग अथवा त्याांनी नार्ननिे नशत केलेला उपसनचव

सिस्य

याांच्या िजापेक्षा कर्ी नसलेला अनधकारी
4

सनचव,सावमजननक बाांधकार् नवभाग अथवा त्याांनी नार्ननिे नशत

सिस्य

केलेला अनधकारी
5

नशक्षण सांचालक, नशक्षण सांचालनालय, र्हाराष्ट्र राज्य, पुणे.

सिस्य

6

सांस्थेच्या अध्यक्षाांनी नार्ननिे नशत केलेले अपर आयुक्त आनिवासी

सिस्य

नवकास
7

सांस्थेच्या अध्यक्षाांनी नार्ननिे नशत केलेले अपर आयुक्त आनिवासी

सिस्य

नवकास
8

केंद्र शासनाच्या जनजातीय कायम र्ांत्रालय, भारत सरकार, नवी

सिस्य

निल्ली, याांनी नार्ननिे नशत केलेला अनधकारी
9

एन.सी.ई. आर. टी. नवी निल्ली या सांस्थेचा प्रनतननधी

सिस्य

10

सांस्थेच्या अध्यक्षाांनी नार्ननिे नशत केलेला र्हाराष्ट्र राज्यातील

सिस्य

नशक्षणतज्ञ
11

सांस्थेच्या अध्यक्षाांनी नार्ननिे नशत केलेला र्हाराष्ट्र राज्यातील

सिस्य

नशक्षणतज्ञ
12

सांस्थेच्या अध्यक्षाांनी नार्ननिे नशत केलेला र्हाराष्ट्र राज्यातील

सिस्य

एकलव्य रेनसडें नशयल पब्लीक स्कूल या ननवासी शाळे चे एक
प्राचायम
(2)

सांस्थेची व्यवस्थापकीय सनर्ती ननवासी शाळे च्या व्यवस्थापनेसाठी सांस्थेच्या बायलॉजर्धील

शक्तींचा वापर करील. नवत्तीय व्यवस्थापन, शाळाांचे नठकाण, नवद्यार्थ्यांची ननवड आनण या शाळाांचे कायम सुरळीत
चालण्यासाठी धोरण नननित करण्यास सांस्था जबाबिार राहील. सांस्थेचे अध्यक्ष व सिस्य हे या ननवासी शाळा
सांस्थेच्या बायलॉजर्ध्ये व र्ेर्ोरेंडर् ऑफ असोनसएशन र्धील ननयर्ाांचे काटे कोरपणे पालन करतील.
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(3)

आयुक्त, आनिवासी नवकास, र्हाराष्ट्र राज्य, नानशक तथा सिस्य सनचव, र्हाराष्ट्र रायबल

पब्लीक स्कूल सोसायटी नानशक याांनी यापुढे िरविी वरील ननवासी शाळाांच्या नैसर्षगक वगमवाढीस र्ान्यता
िे तील.
(4) सांस्था बायलॉजर्ध्ये योग्य ती तरतूि करून नवनवध व्यक्ती, उद्योग, सांस्था, व्यावसानयक आनण
शासन इत्यापिकडू न िे णग्या पकवा अनुिान स्वीकारण्यास पात्र राहील.
(5) सांस्थेचे सिस्य-सनचव तथा आयुक्त, आनिवासी नवकास नवभाग र्हाराष्ट्र राज्य नानशक याांनी र्ांजूर
पिाांपैकी नरक्त पिे नवहीत कायमपद्धतीनुसार वेळोवेळी भरण्याबाबत तातडीने कायमवाही करतील.
(6) सिरच्या शासन ननणमयातील तरतूिी या पुवी सुरू झालेल्या, या आिे शान्वये सुरू होणा-या व
यापुढे सुरू होणा-या सवम शाळासाांठी लागू राहील.
(7) या शाळाांचा खचम भारतीय सांनवधानाच्या अनुच्छे ि 275(1) अन्वये केंद्र शासनाकडू न प्राप्त झालेल्या
ननधीतून भागनवण्यात येईल. सिर खचम र्ागणी क्रर्ाांक नट-5, 2225, अनुसूनचत जाती, अनुसूनचत जर्ाती व
इतर र्ागासवगीयाांचे कल्याण - पांचवार्षिक योजनाांतगमत योजना-जनजाती क्षेत्र उपयोजना - 02 - अनुसूनचत
जर्ातीचे कल्याण- 277- नशक्षण - ( 4 ) आश्रर्शाळा सर्ूह( डी.) भारतीय सांनवधानाच्या अनुच्छे ि 275 (1) अन्वये
केंनद्रय सहाय्य ( 2225 2587 ) या लेखानशिाखाली खची टाकण्यात यावा.
7.

सिरचा शासन ननणमय र्हाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in सांकेतस्थळावर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्याचा साांकेताांक 201505071454397924 असा आहे. हा आिे श नडजीटल स्वाक्षरीने
साक्षाांनकत करुन काढण्यात येत आहे.
र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिे शानुसार व नाांवाने,

Navnath
Ravaji Wath

Digitally signed by Navnath Ravaji
Wath
DN: CN = Navnath Ravaji Wath, C
= IN, S = Maharashtra, O =
Government Of Maharashtra, OU
= Section Officer
Date: 2015.05.07 14:58:01 +05'30'

( नवनाथ वाठ )
कायासन अनधकारी, आनिवासी नवकास नवभाग.
प्रत,
1.

आयुक्त, आनिवासी नवकास आयुक्तालय, नानशक . ( ५ प्रती )

2.

अप्पर आयुक्त, आनिवासी नवकास, ठाणे / नानशक / अर्रावती / नागपूर

3.

र्हालेखापाल ( लेखा पनरक्षा ) / ( लेखा व अनुज्ञेयता ), र्हाराष्ट्र- 1, र्ांबई .

4.

र्हालेखापाल ( लेखा पनरक्षा ) / ( लेखा व अनुज्ञय
े ता ), र्हाराष्ट्र- 2, नागपूर.

5.

प्रकल्प अनधकारी (सवम), एकाक्त्र्क आनिवासी नवकास प्रकल्प.

6.

नशक्षण सांचालक, र्हाराष्ट्र राज्य, पुणे

7.

आयुक्त, आनिवासी सांशोधन व प्रनशक्षण सांस्था, पुणे.

8.

नजल्हानधकारी, नानशक, नांिूरबार, गोंनिया, गडनचरोली.

9.

नशक्षणानधकारी ( प्राथनर्क व र्ाध्यनर्क ) नजल्हा पनरिि, नानशक / नांिूरबार/ गोंनिया/ गडनचरोली.

10.

सवम नवभागीय नशक्षण उपसांचालक

11.

नजल्हा कोिागार अनधकारी, नानशक / नांिूरबार / गोंनिया / गडनचरोली/ठाणे/ अहर्िनगर.
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12.

तालुका कोिागार अनधकारी, ता. इगतपुरी, नज. नानशक.

13.

तालुका कोिागार अनधकारी, ता. एटापल्ली, नज. गडनचरोली.

14.

तालुका कोिागार अनधकारी, ता. िे वरी, नज. गोंनिया.

15.

तालुका कोिागार अनधकारी, ता. शहापूर, नज. ठाणे.

16.

तालुका कोिागार अनधकारी, ता. अकोले, नज. अहर्िनगर.

17.

शालेय नशक्षण नवभाग, र्ांत्रालय, र्ुांबई

18. नवत्त नवभाग ( व्यय-11 / अथम-17 ) र्ांत्रालय, र्ुांबई.
19.

सावमजननक बाांधकार् नवभाग, र्ांत्रालय, र्ुांबई.

20.

सनचव, भारत सरकार, जनजाती कायम र्ांत्रालय, शास्त्री भवन, नवी निल्ली.

21.

सांचालक, भारत सरकार, जनजाती कायम र्ांत्रालय, शास्त्री भवन, नवी निल्ली.

22.

कायासन-15, आनिवासी नवकास नवभाग, र्ांत्रालय, र्ुांबई:- ३२.
( सेवाप्रवेश ननयर्ाांना र्ांजूरी िे ण्याची कायमवाही करण्यासांिभात )

23.

कायासन- 19, आनिवासी नवकास नवभाग, र्ांत्रालय, र्ुांबई.

24.

सवम उप सनचव / अवर सनचव / कक्ष अनधकारी, आनिवासी नवकास नवभाग, र्ांत्रालय,
र्ुांबई- 400032.

25.

ननवड नस्ती ( का.13 ), आनिवासी नवकास नवभाग, र्ांत्रालय, र्ुांबई- 400 032.
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पनरनशष्ट्ट- अ
( इयत्ता 6 वी ते 12 वी च्या वगासाठी आवश्यक असणारा कर्मचारी वगम )
राज्यात आनिवासी क्षेत्रात नव्याने सुरू करावयाच्या प्रत्येक एकलव्य ननवासी शाळे साठी नैसर्षगक
वगमवाढीनुसार व इयत्ता ननहाय टप्याटप्याने आवश्यक असलेले पिननहाय कर्मचारी.
अ.

पिनार्

क्र.

शैक्षनणक

प्रनतर्हा

प्रत्येक प. स्कूलर्धील इयत्ता ननहाय व विमननहाय

पात्रता

एकनत्रत

आवश्यक कर्मचारी वगम

एकूण

र्ानधन
(रूपये)
6वी

7 वी

8 वी

9

10

वी

वी

8

9

11 वी

12
वी

नशक्षक वगम
1
1

2
प्राचायम

3

4

5

6

7

M.A /M.Sc

रू.25,000/-

1

-

रू.20,000/-

-

रू.15,000/-

1

2

रू.15,000/-

1

-

रू.15,000/-

1

-

-

-

-

-

-

1

रू.15,000/-

1

-

-

-

-

-

-

1

रू.10,000/-

1

-

-

-

-

10
-

11
-

12
1

B.Ed
2

पिव्युत्तर

M.A /M.Sc

पिवीधर

B.Ed.

-

1

1

2

2

-

6

प्रनशनक्षत
नशक्षक
3

प्रनशनक्षत

B.A. /B.Sc

पिवीधर

B.Ed.

2

1

-

-

-

6

नशक्षक
4

5

क्रीडा नशक्षक

B.A / B.Sc

नन.नविय

B.P.Ed.

अध्यापक

व B.Ed.

अनधक्षक

B.A / B.Sc

(पुरूि )

B.Ed.

-

-

-

-

-

1

(प्रनशनक्षत
पिवीधर )
6

स्त्री अनधनक्षका

B.A / B.Sc

कम् नसम

B.Ed.

प्रनशनक्षत
पिवीधर
7

कननष्ट्ठ

इ. 12 वी

नलनपक कर्

परीक्षा

कॉप्युटर

उत्तीणम

ऑपरेटर

र्राठी

-

-

-

-

-

टाईपपग 30 p.m
इांग्रजी
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टाईपपग 40
p.m.
MS - CIT
उत्तीणम
8

प्रयोगशाळा

इ. 12 वी

पनरचर

( नवज्ञान )

रू.7,000/-

-

-

1

-

6

2

4

2

-

-

-

1

-

18

उत्तीणम
एकूण

2

2

आनिवासी र्नहला बचत गटार्ाफमत कांत्राटी पद्धतीने र्ानधनावर नेर्णूक करावयाचे चतुथमश्रेणी कर्मचारी याांना
अनुज्ञेय असलेले र्ानधन
1

नशपाई

इ. 7 वी उत्तीणम

रू.4,500/-

1

-

-

-

-

-

-

01

2

चौकीिार

इ. 7 वी उत्तीणम

रू.4,500/-

1

-

-

-

-

-

-

01
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पनरनशष्ट्ट - ब
र्ानधन तत्वावनरल पनरनवक्षा कालावधीतील सलग 03 विाची सेवा सर्ाधानकारकपणे पूणम केल्यानांतर सांस्थेच्या
र्ान्यतेने लागू करण्यात येणारी पिननहाय वेतनश्रेणी व र्ांजूर पटसांख्या.
अ.

पिनार्

क्र.
1

2

पि

पिननहाय वेतनश्रेणी

ग्रेड पे

सांख्या

रूपये

3

4

5

1

प्राचायम

01

9300 - 34800

4800

2

पिव्युत्तर पिवीधर प्रनशनक्षत नशक्षक

06

9300 - 34800

4600

3

प्रनशनक्षत पिवीधर नशक्षक

06

9300 - 34800

4300

4

नक्रडा नशक्षक नन नविय अध्यापक

01

5200 - 20200

2800

5

अनधक्षक ( पुरूि ) प्रनशनक्षत पिवीधर

01

5200 - 20200

2800

6

स्त्री अनधनक्षक कम् -नसम (प्रनशनक्षत

01

5200 - 20200

2800

पिवीधर )
7

कननष्ट्ठ नलनपक कम् कांप्युटर ऑपरेटर

01

5200 - 20200

1900

8

प्रयोगशाळा पनरचर

01

4440 - 7440

1300
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