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निनाांक :  28 मे, २०१9. 
 

वाचा:   1)   आनिवासी नवकास नवभाग, शासन ननणणय क्र. शाआशा- 1000/प्र.क्र.48/का.13,  
                  नि.11 सप्टेंबर, 2000. 
            2)  आनिवासी नवकास नवभाग, शासन ननणणय क्र. शाआशा- 2013/प्र.क्र.682/का.13,  
                 नि.7 मे, 2015. 
            3) भारत सरकार, जनजाती कायण मांत्रालय, नवी निल्ली याांच े क्र.18015/15/2018-Grants, 

नि.21/2/2019. 
 

 

प्रस्तावना:-   

 अनुसूनचत जमातीच्या नवद्यार्थ्यांना िजेिार नशक्षण नमळाव ेया हेतूने नवव्या पांचवार्षिक योजनेत 

भारतीय सांनवधानाच्या अनुच्छेि 275 (1) अन्वये नवतरीत होणाऱ्या ननधीतून आनिवासी नवद्यार्थ्यांसाठी 

राज्य स्तरावर ननवासी शाळा स्थापन करण्याचा कें द्र शासनाने ननणणय घेतला आहे. आनिवासी नवकास 

नवभाग  शासन ननणणय नि.11 सप्टेंबर 2000 नूसार राज्यातील आनिवासी उपयोजना क्षते्रात पनहल्या 

टप्प्यात सन 2000-01 पासून आनिवासी नवद्यार्थ्यांसाठी 1) नानशक (नानशक) 2) काांबळगाव (ठाणे) 3) 

नचखलिरा (अमरावती) 4) खैरीपरसोडा (नागपूर) यथेे कें द्रीय माध्यनमक नशक्षा बोडण, नवी निल्ली याांच्या 

अभ्यासक्रमानूसार इांग्रजी माध्यमाच्या इयत्ता 6 वी ते 12 वी पयंत वगण असलले्या एकलव्य ननवासी शाळा 

सुरू करण्यात आल्या आहेत. तसेच सिर शाळाांसाठी नशक्षक/नशक्षकेत्तर कमणचारी व तयाांची वतेनश्रेणी 

नननित करण्यात आली आहे. 

 कें द्र शासनाच्या मान्यतेनूसार आनिवासी/आनिम जमातीच्या नवद्यार्थ्यांसाठी आनिवासी नवकास 

नवभागातांगणत सद्यस्स्थतीत 16 एकलव्य ननवासी शाळा सुरू आहेत. तयापैकी चामोशी, नज. गडनचरोली व 

नटटव,े नज. नानशक या िोन शाळाांना आनिवासी नवकास नवभागाने अद्याप सिर शाळाांना मान्यतेचे 

औपचारीक आिेश ननगणनमत करण्यात आले नाहीत. सबब, कें द्र शासनाकडून प्राप्त मागणिशणक 

ततवानुसार भारतीय सांनवधानाच्या 275 (1) अन्वय ेकें द्र शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या अनुिान लक्षात घेता 
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नव्याने एकलव्य ननवासी शाळा िहा नठकाणी एकलव्य ननवासी शाळा सुरू करण्यास मान्यता िेण्याची 

बाब शासनाच्या नवचाराधीन होती. तयानुसार शासन पुढीलप्रमाणे ननणणय घेत आहे. 

 शासन ननणणय:- 

कें द्र शासनाच्या ननवासी शाळा योजनेनूसार खालील नठकाणी सी. बी. एस. ई. बोडाच्या इांग्रजी 

माध्यमाच्या इ.6 वी ते इ.12 वी पयंतच्या एकलव्य ननवासी शाळा सुरू करण्यास शासन मांजूरी िेत           

आहे :- 

(1) चामोशी, नज. गडनचरोली    (7) नवापूर, नज. नांिूरबार 
(2) नटटव,े नज. नानशक    (8) अक्कलकुवा, नज. नांिूरबार 
(3) पाांढरकवडा, नज. यवतमाळ   (9) कळवण, नज. नानशक 
(4) धडगाांव, नज. नांिूरबार    (10) कुरखेडा, नज. गडनचरोली 
(5) सवणे तलासरी, नज. पालघर   (11) सुरगाणा, नज. नानशक 
(6)जव्हार, नज. पालघर 
 

 

उक्त सवण शाळाांमध्ये कें द्रीय माध्यनमक नशक्षा बोडण, नवी निल्ली याांच्या अभ्यासक्रमानुसार 

नवद्यार्थ्यांना नशक्षण निले जाईल. 

2. सांिभाधीन क्र.1 व 2 येथे नमूि शासन ननणणयातील तरतूिी उपरोक्त िहा एकलव्य ननवासी 

शाळाांना लागू राहतील.  

3. सिर शासन ननणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून तयाचा साांकेताक क्र. 201905281734004124 असा आहे. सिर 

आिेश नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांनकत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिेशानूसार व नावाांने. 
 

         

 ( ल. गो. ढोके ) 
  उप सनचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. मा. राज्यपाल याांचे सनचव, राजभवन, मलबार नहल, मुांबई. 
2. मा. मुख्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य याांचे प्रधान सनचव, मांत्रालय, मुांबई.400 032. 
3. मा.मांत्री (आनिवासी नवकास), मांत्रालय, मुांबई- 400 32. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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4. सवण मा. मांत्री, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई 400 032. 
5. मा. राज्यमांत्री (आनिवासी नवकास ), मांत्रालय, मुांबई:- 400 032. 
6. सवण मा. राज्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई 400 032. 
7. सवण मा. नवधानसभा सिस्य. 
8. सवण मा. नवधानपनरिि सिस्य.  
9. मा. मुख्य सनचव, महाराष्ट्र राज्य,  मांत्रालय, मुांबई 400 032. 
10.  सनचव, भारत सरकार, जनजाती कायण मांत्रालय, नवी निल्ली. 
11. सांचालक, भारत सरकार, जनजाती कायण मांत्रालय, नवी निल्ली.  
12. मा. प्रधान सनचव, आनिवासी नवकास, याांचे स्वीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांबई 400 032. 
13. अपर मुख्य सनचव (शालेय नशक्षण), शालेय नशक्षण नवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
14. अपर मुख्य सनचव (नवत्त), नवत्त नवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
15. मा. प्रधान सनचव, महाराष्ट्र नवधानमांडळ सनचवालय, नवधानभवन, मुांबई. 
16. आयुक्त, आनिवासी नवकास, महाराष्ट्र राज्य, नानशक. 
17. आयुक्त, आनिवासी सांशोधन व प्रनशक्षण सांस्था, पुणे. 
18. नजल्हानधकारी, गडनचरोली, नानशक, यवतमाळ, पालघर व नांिूरबार. 
19. अपर आयकु्त, आनिवासी नवकास, महाराष्ट्र राज्य नागपरू / नानशक/ ठाणे / अमरावती. 
20. नशक्षण सांचालक, महाराष्ट्र राज्य, पणेु. 
21. सवण प्रकल्प अनधकारी, एकास्तमक आनिवासी नवकास प्रकल्प. 
22. महालेखापाल (लेखा पनरक्षा) / (लेखा व अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र-1, मुांबई 
23. महालेखापाल (लेखा पनरक्षा) / (लेखा व अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र-2, नागपरू. 
24. नशक्षणानधकारी (प्राथनमक व माध्यनमक), नजल्हा पनरिि, नानशक/नांिूरबार/गोंनिया/गडनचरोली. 
25. सवण नवभागीय नशक्षण उपसांचालक 
26. नजल्हा कोिागार अनधकारी, नानशक, यवतमाळ, पालघर व नांिूरबार. 
27. अनधिान व लेखा अनधकारी, मुांबई. 
28. सांचालक, मानहती व जनसांपकण  सांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई. 
29. सवण उप सनचव/ अवर सनचव/कायासन अनधकारी, आनिवासी नवकास नवभाग,मांत्रालय, मुांबई.  
30. उप सनचव ( व्यय-14), नवत्त नवभाग, मांत्रालय, मुांबई.  
31 कक्ष अनधकारी (का.19), आनिवासी नवकास नवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
32. ननवडनस्ती (का-13) आनिवासी नवकास नवभाग, मांत्रालय, मुांबई:- ४00 032.  
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