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शासन लोकािभमुख हो यासाठी तसेच शासना या दैनंिदन कामकाजात पारदशकता आणुन महारा  शासनाने आिदवासी 
िवकास िवभागाचे धोरण भावीपणे राबिव यासाठी नागिरकांची सनद (िसटीझन चाटर) तयार कर यात आली आहे. जनतेला यां या 
कामाबाबत होणारी गैरसोय टाळ यासाठी या नागिरका या सनदेची िन मती कर यात आली असून जनतेचे काम िविहत मुदती या 
आत क न घे याचा ह क ख या अथ ने या सनदे ारे ा त होणार आहे. या सनदे ारे जनतेला चांगली सेवा देणे तसेच काय ाची 
आिण िनयमांची अंमलबजावणी संबंिधत अिधका या ारे क न, पारदशक शासनाची खा ी जनतेला देता येईल. अशा मह वा या 
बाब चा समावेश यात आहे. 
 शासनाकडून जनतेला िविवध कार या सेवा उपल ध क न िद या जातात. परंतू या सेवाचंी पुरेपुर मािहती सवसामा य 
जनतेला नसते. तसेच या सेवा कमीत कमी वेळेत िमळा यात, या दजदार असा यात अशी जनतेची अपे ा असते. याबरोबरच 
शासकीय कामकाजात सुधारणा करणे, पारदशकता आणणे व टाचाराला आळा घालुन जनते ती आपले उ रदािय व जोपासणे, 
या उि टां या पुततेकिरता नागिरकांची सनद (िसटीझन चाटर) तयार कर यात आली आहे. िवभागातील िविवध तरावरील 
काय लयाकडून जनतेला उपल ध क न दे यात येणा या िविवध सेवांचा यात समावेश आहे. 
 

 

 सामा य जनतेला काय म आिण आिदवासी िवकास िवभागा या योजनांची संपूण मािहती दे यास महारा  शासन या 
सनदे ारे किटब द आहे. आिदवासी िवकास िवभागाशी संबंिधत कामे या शासकीय/ अनुदािनत आ मशाळा, शासकीय वसितगृह / 

क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प / अपर आयु त, आिदवासी िवकास यां याकडून कर यात येतात. तसेच 
आिदवासी िवकास िवभागाकडून या िविवध योजना राबिव या जातात. तसेच नागिरकांना या सेवा िद या जातात, याबाबतची 
मािहती व संबिधत सेवाबाबत कालमय दा याबाबतचे िववरण सुधारीत व पात   िदलेले आहे. 
 

 

 भारतीय संिवधाना या मागदशक त वानुसार रा यातील दबुल घटक िवशेषत: अनुसूिचत जाती व अनुसूिचत जमाती या 
लोकाचें शै िणक व आ थक िहतसंबंध जप यासाठी िवशेष काळजी यावी आिण याचें सामािजक अ याय व इतर िपळवणुकीपासून 
संर ण करणे, याअनषंुगाने अनुसूिचत जमातीचा शै िणक, आ थक आिण सामािजक सुधारणां या काय मावर भर दे यात आला 
आहे. यानुसार आिदवासी िवकास िवभाग िविवध िवकास योजना राबिवत आहे. 
 

ितसाद देणारी, पारदशक आिण िव  सं था, असा नावलौिकक थािपत कर यासाठी आिदवासी िवकास िवभागाकडून 
अनुसूिचत जमातीला अिधक संप , िव ततृ आिण शा वतिर या िवकिसत कर या या हेतुने सव तरावर सकारा मक ह त ेपास 
उ ेरणा देऊन िवभागास अिधक ि याशील करणे. 
 
 

 शासन तरावर मा. मं ी (आिदवासी िवकास िवभाग), मा. रा यमं ी (आिदवासी िवकास िवभाग) यां या अिधप याखाली 
मा. धान सिचव (आिदवासी िवकास िवभाग) तसेच मा. आयु त, आिदवासी िवकास, महारा  रा य, नािशक व अपर आयु त, 
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आिदवासी िवकास, नागपूर हे विर ठ शासकीय अिधकारी आहेत. शासन तरावर अनुसूिचत जमातीकिरता िविवध धोरणा मक 
िनणय, अथसंक प इ यादी बाबी हाताळ या जातात. 
 

भामरागड क पाचे अिधन त सहा यक क प अिधकारी (िवकास), सहा यक क प अिधकारी ( शासन), 
लेखा अिधकारी (िव ), संशोधन अिधकारी (िनयोजन), सहा यक क प अिधकारी (शासकीय आ मशाळा), सहा यक क प 
अिधकारी (अनुदािनत आ मशाळा), सहा यक क प अिधकारी (शासिकय वसितगृह), सहा यक क प अिधकारी (िश यवृ ी), 
असून यां या तरावर िवभागा या सव िवषयांची िवभागणी कर यात आलेली आहे.   नागपूर 
िवभागातील आिदवासी उपयोजना े ात 9 क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प अशी िवभागणी कर यात 
आलेली आहे. 
 

 

 आिदवासी िवकास िवभागामाफत पुरिव यात येणा या सेवां या कायपत चे वेळाप क (पिरिश ट-2) म ये नमुद कर यात 
आले आहे. महारा  शासकीय कमचा याचें बद यांचे िविनयमन व शासकीय कत ये पार पाड यास होणा या िवलंबास ितबंध 
अिधिनयम 2005 मधील करण . 3 या कलम 11 म ये नमुद केले या याय िव ठ बाबी, लोक आयु त, उपलोक आयु त 
आिण अ य रा य घटना मक सं था, आयोग, याियकवत बाबी, क  कवा अ य रा य शासना या संबंधातील करणे, िवधी 
िवभागांशी संबंिधत बाबी, मंि मंडळास सादर होणा या मु य धोरणा मक बाबी इ. ना पिरिश ट-2 मधील मु ा . 10 येथील 
वेळाप कातुन सूट राहील. नैस गक आप ी व कायदा व सु यव थेचा न इ यादी उ भव यास या वेळाप कातील कायपूत या 
कालावधीत वाढ होऊ शकेल. 
 

 

 या िवभागाशी संबंिधत िनयम/अिधिनयम/मह वाचे शासन िनणय www.mahatribal.gov.in या आिदवासी िवकास 
िवभागा या संकेत थळावर (वेबसाईट) उपल ध असुन ते िनयिमत अ ावत कर यात येतात. 
 

 कायपूत स होणारा िवलंब वा अ य काही गा हाणी अस यास यासंबंधी अिपलीय अिधका याकडे त ार न दिवता येईल. 
सबंिधत अिपलीय अिधका याचें दरु वनी मांक  म ये दे यात आले आहेत. 
 

 

 या नागिरका या सनदेचा उपयु ततेबाबत तथा पिरणामकारकतेचा आढावा आिदवासी िवकास िवभागाकडून दरवष  घे यात 
येईल व यात आव यकतेनुसार बदल कर यात येतील. 
     
 

 ही नागिरकांची सनद सवसामा य नागिरकां या छाननीसाठी नेहमीच खुली असेल व स माननीय नागिरकां या बहुमु य 
आिण यथोिचत सूचनांचा गाभंीयपूवक िवचार क न यात वेळोवेळी सुधारणा घडवून आणता येतील. आिदवासी िवकासस 
िवभागा या अिधन त येणा या सेवा उपभोगणा या नागिरकांना आपले ह क मांड यासाठी सनद नेहमीच सहकाय करेल. 
 

 

 आिदवासी िवकास िवभाग नागिरकां या या सनदेची अंमलबजावणी कर यास किटब द आहे. आिदवासी िवकास िवभाग 
आप या अिधप याखालील सेवा कत यभावनेने व कायत परतेने उपल ध क न दे याची हमी देत आहे. या सेवा पुरिवताना 
नागिरकांना सौज यपूण वागणूक दे याची जबाबदारी येक अिधकारी/ कमचा याचंी राहील. आिदवासी िवकास िवभागा या 
संकेत थळावर तसेच येक काय लयाम ये नागिरकां या सनदेचे फलक लावून सनदेस यापक िस दी दे यात येईल. 

 
क प अिधकारी 

एका मक आिदवासी िवकास क प 
भामरागड िज. गडिचरोली
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मा. मं ी, आिदवासी िवकास िवभाग 
 

मा. रा यमं ी, आिदवासी िवकास िवभाग 
 

मा. धान सिचव, आिदवासी िवकास िवभाग 
 

मा. आयु त, आिदवासी िवकास, महारा  रा य, नािशक 
 

मा. अपर आयु त, आिदवासी िवकास, नागपूर 
 

क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड 
 
सहा यक क प 

अिधकारी 
( शासन) 

 

सहा यक क प 
अिधकारी 
(िवकास) 

 

सहा यक क प 
अिधकारी (िश ण) 

(शा.आ.शाळा)  
 

सहा यक क प 
अिधकारी (िश ण) 

(वसतीगृह) 
 

सहा यक क प 
अिधकारी (िश ण) 

(अनुदािनत) 
 

िनयोजन अिधकारी 
 
 
 

लेखािधकारी 
 
 
 

काय लय अिध क विर ठ आ.िव.िन. क.िश.िव.अ. विर ठ आ.िव.िन. क.िश.िव.अ. संशोधन सहा यक सहा.लेखािधकारी 
लघुटंकलेखक 
विर ठ िलपीक 

आिदवासी िव.िन. किन ठ िलपीक क.िश.िव.अ. किन ठ िलपीक सां यकी 
सहा यक 

उपलेखापाल 

िलपीक-टंकलेखक विर ठ िलपीक  किन ठ िलपीक  िलपीक-टंकलेखक भांडारपाल 
िशपाई किन ठ िलपीक     रोखपाल 

चौकीदार      विर ठ िलपीक 
सफाईगार      िलपीक-टंकलेखक 

 
 

शासिकय आ मशाळा (08) 
 

शासकीय वसितगृह (04) अनुदािनत आ मशाळा (16) 

मु या यापक गृहपाल (मिहला) (पु ष) मु या यापक 
किन ठ महािव ालयीन िश क किन ठ िलपीक किन ठ महािव ालयीन िश क 

मा यिमक िश क िशपाई मा यिमक िश क 
पदिवधर ाथिमक िश क सफाईगार पदिवधर ाथिमक िश क 

ाथिमक िश क चौकीदार ाथिमक िश क 
अिध क (पु ष)  अिध क (पु ष) 

अिधि का (मिहला)  अिधि का (मिहला) 
योगशाळा सहा यक  योगशाळा सहा यक 
किन ठ िलपीक  किन ठ िलपीक 

ंथपाल  ंथपाल 
योगशाळा पिरचर  योगशाळा पिरचर 

िशपाई  िशपाई 
वयंपाकी  वयंपाकी 
कामाठी  कामाठी 

सफाईगार  सफाईगार 
चौकीदार  चौकीदार 
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 क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड यांना दान केले या िव ीय, शासिनक अिधकारां या 
अनुषंगाने आव यक ती कत य करणे. 

 आिदवासी उपयोजने या िनयोजन िवषयक िविश ट िवकास े ािनहाय नेमून िदलेली िववि त जबाबदारी पार पाडणे. 
 े ीय यं णेतील सव वग 3 व वग 4 संवग चे िवभागाचे िनयं ण ठेवणे, यासाठी सव संबंधीत मु या यापक यांचेशी यो य तो 

सम वय साधणे. 
 िवनीयोजन लेखे, लेखा पिर ण आ ेप यांसार या मह वा या बाबीचे कामकाज पाहणे. िवधीमंडळिवषयक बाब चा सम वय 

आिण पूतता करणे. 
 आिदवासी उपयोजने अंतगत िविवध योजनां या अंमलबजावणी या संदभ त शासना या िविवध िवभाग मुखांशी संपक 

आिण सम वय ठेवणे. 
 

 गट ब ते ड या संवग तील सव अिधकारी  / कमचारी यां या सेवािवषयक बाबी हाताळणे. 
 वग-2 ते 4 यासंवग तील अिधका यां या वैय तक न या व यां या सेवाकाळा या न दी घेणे व अ ावत ठेवणे. 
 मानीव तारीख, द तारोध, सेवा ये ठता इ यादी िवषयक कामकाज. 
 सव संवग तील मंजरू, भरले या व िर त पदांची मािहती वेळोवेळी आढावा घेऊन संकिलत करणे. 
 वग 4 संवग या आर णिवषयक आढावा घेणे. 
 क प तरीय वग 4 कमचा यानंा विर ठ वेतन ेणी / िनवड ेणी देणेसंबंधात सिम याचें आयोजन करणे. 
 वग 3 ते 4 कमचा याचंया त ारी या अनुषंगाने कायवाही करणे. 
 वग 3 ते 4 या कमचा यां या अ ीमाबाबत कायवाही करणे. 
 वग 3 ते 4 कमचा यां या सेवािनवृ ीिवषयक कायवाही करणे. 
 वग 2 ते 4 या संवग तील अिधकारी / कमचारी यांची शासनिवषयक यायालयीन, लोकआयु त, अपील करणे व 

िवभागीय चौकशी करणे. 
 वग 3 संवग तील कमचा यां या थानांतरण िवषयक बाबी हाताळणे. 
 शासनिवषयक लोकसभा, रा यसभा, िवधानसभा, िवधानपिरषद न, कपात सुचना, ल वेधी सुचना, आ वासन इ यादी 

मािहती मागिवणे व पाठिवणे. 
 भारतीय शासन सेवेतील अिधका यां या शासनिवषयक सव बाबी सांभाळणे. 
 गट क व ड संवग तील िवभागातंगत थानांतरण िवषयक बाबी हाताळणे. 
 िवभागा या काय े ातील सव अिधकारी / कमचारी याचें िश ण आयोिजत करणे. 
 शासनाशी संबंिधत असणारी सव िनयतकािलके, अहवाल ा त करणे, याचें संकलन क न शासनास वेळोवेळी सादर 

करणे. 
 आिदवासी युवकांसाठी सेवायोजन िवषयक कामाकज हाताळणे. 
 क प काय लयातील अिधकारी व कमचारी तसेच शासकीय आ मशाळा / वसितगृहातील वग 3 ते वग 4 कमचा यां या 

आ थापनािवषयक सव बाबी, रजा, भिव य िनव ह िनधी, वास अ ीमे, रजा वास सवलत, वेतनवाढी, वेतनिन चती, 
कालब द पदो ती, सेवािनवृ ी करणे, सण अ ीम इ यादी कामकाज. 

 िकरकोळ रजा िहशोब, वैक पीक सु या, कमचारी हजेरीपट, उशीरा येणा या कमचारी याचें हजेरीपट व यावर देखरेख, 
िनयं ण ठेवणे. 

 टपाल आवक, जावक बाबतचे सव कामकाज. 
 क प काय लयातील वाहने िनयं ण-इंधन दु ती, िनगा, िनलखन करणे, तसेच काय लयातील संगणक, फ स, इंटरकॉम, 

दरु वनी, च मु ण, टंकलेखन यं े इ यादीबाबत मंजरूी, िनगा, देखभाल, िनलखन िवषयक कामकाज. 
 िश टाचार िवषयक सव कामकाज. 
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 क प काय लयातील सव सभांचे आयोजन, सभांचे इितवृ , अ पोपहार, चहापान यव था करणे, िव ामगृह आर ण 
करणे इ यादी कामकाज. 

 क प काय लयातील भांडार, जडसं ह सािह य यव थीत ठेवणे व यासंबंधाने न दवही ठेवणे. 
 सव काय सनातील लंिबत संदभ, करणे यांचा पा ीक, मािसक आढावा यासंबंधीची मािहती संकलीत क न मा. क प 

अिधकारी यांना सादर करणे. 
 क प काय लयातील टेशनरी खरेदी, चतुथ ेणी कमचारी यानंा गणवेश, सायकली, छ ी पुरवठा करणे. 
 सभागृह यव थापन करणे, काय लयीन व छता ठेवणे व व छतागृहे यांची िनगा राखणे. 
 क प काय लयाची रचना व कायप दतीनुसार िनिर णे. 
 काय लयाशी संबंधीत क ीय मािहती अिधकाराबाबत केले या कायवाहीचा मािसक अहवाल विर ठ काय लयास सादर 

करणे. 
 शासकीय आ मशाळा/ वसितगृहांना आव यक मालांचा पुरवठा कर याकरीता मागणी मागिवणे, िनिवदा मागिवणे, दर 

करार मागिवणे, पुरवठा करणे इ यादीिवषयक कामे. 
 शासकीय आ मशाळा / वसितगृहांसाठी सुिवधांचा पुरवठा करणेसाठी मागणी न दिवणे व पुरवठा करणे. 
 शासकीय आ मशाळा / वसितगृहांसाठी सुिवधाचंा पुरवठा करणेसाठी दरप क िनिवदा मागिवणे व पुरवठा करणेबाबतचे 

िनयोजन करणे. 
 

 भामरागड क पाचा अनुसूिचत े ाचा वा षक शासिकय अहवाल तयार करणे. 
 यु लअस बजेट योजनेअंतगत अपर आयु तालय तरावरील आ थक मय देबाबतचे तावास मंजरुी दे याबाबत 

कायवाही करणे व अ य याअतंगत या योजनाबाबतचे कामकाज करणे. 
 अनुसूिचत जमाती क याण सिमती / जनजाती स लागार पिरषद / अनुसूिचत जाती जमाती आयोग / रा ीय जनजाती 

आयोग व इतर सिम याचें िशफारशीवर कायवाहीबाबत कामकाज पाहणे. 
 अनुसूिचत जाती / जमाती अ याचार ितबंधक कायदा 1989 व याअनुषंगाने येणा या त ारी व याचें िनराकरण करणे. 
 आिदवासी युवकांसाठी सेवायोजन िवषयक कामकाज पाहणे. 
 पोलीस/सै यदल भरतीपूव िश ण क ासंबंधीचे कामकाज हाताळणे. 
 शबरी घरकुल योजना/पारधी िवकास आराखडा/गृहिनम ण सं था, मिहला वयंसहा यता बचत गट/ जमीनिवषयक त ारी/ 

भुमीहीन वािभमान व सबळीकरण योजना/ क यादान योजना/ ठ करबा पा आिदवासी व ती सुधारणा काय म/ कौश य 
िवकास काय म / िवजपंप / तेलपंप / पी हीसी पाईप / एच.डी.पी.ई. पाईप इ यादीिवषयक कामकाज हाताळणे. 

 अनुसूिचत जमाती क याण सिमती / जनजाती स लागार पिरषद / अनुसूिचत जाती जमाती आयोग / रा ीय जनजाती 
आयोग व इतर सिम याचें शीफारश वर कायवाही करणे. 

 अनुसूिचत जाती/जमाती अ याचार ितबंधक कायदा 1989 व याअनषंुगाने सादर करावयाचे अहवाल. 
 महारा  अनुसूिचत जमाती आ थक सुधारणा कायदा व याअनुषंगाने येणा या त ारी व याचें िनराकरण करणे. 
 पंचायत राज/ पेसा कायदा/ वनजमीन अित मण / खावटी कज / ेड 3 व 4 या बालकां या पालकांना बुडीत मजरुी देणे, 

राजमाता िजजाऊ बालपोषण िमशन बाबत कामकाज, रा य ामीण सोसायटी. 
 शासकीय आ मशाळा / वसितगृहांसाठी भारतीय संिवधाना या 275 (1) अंतगत ठेव अंशदानामधुन दु ती, संर ण भ त, 

र यांची कामे करणे. 
 शासकीय आ मशाळा / वसितगृह साठी भारतीय संिवधाना या 275 (1) अंतगत सोलार वॉटर िहटर व रेनवॉटर हा ह ट ग 

करणे. 
 

 शै िणक सं थातील शै िणक काय वर देखरेख ठेवणे. 
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 शै िणक सं थातील शै िणक तर उंचाव या या टीने धोरण व कायप दती िन चत कर याकिरता अपर आयु तांना 
सहा य करणे व यांची अंमलबजावणी करणे. 

 िश कांचे िश णाबाबत धोरण ठरिवणे. 
 ीडा व कला गुण िवकिसत कर यासाठी पध  इ यादीचे आयोजन करणे आिण पध मक तर उंचाव या या टीने 

धोरण ठरिवणे. 
 शासकीय/अनुदािनत/शासकीय वसितगृहा या शै िणक कामकाजाची तपासणी करणे व यावर देखरेख ठेवणे. 
 अंतगत पिर णाबाबत धोरण ठरिवणे व या माणे यव था क न घेणे. 
 शै िणक तर उंचाव याकिरता इतर िवभागाशी संपक व सम वय साधणे, तसेच गुणव ा िवकासाचे िविवध उप म, 

िश ण, यादा वग, िवशेष िशकवणी वग इ यादी काय म राबिवणे. 
 िश यवृ ी योजनांचे कामकाज पाहणे. 
 नवीन आ मशाळा ताव ा त करणे, तावाची छाननी करणे, िशफारस करणे. 
 कायरत आ मशाळांम ये वगवाढ, ेणीवाढ इ यादी संबंधी नवीन बाब ताव, पुरवणी मागणी इ यादी तयार क न 

शासनास सादर करणे. 
 शासकीय आ मशाळा, अनदुािनत आ मशाळा, शासकीय वसितगृह योजनेसंबंिध िवधानसभा / िवधानपिरषद तारािंकत/ 

अतारांिकत न, ल वेधी सूचना, कपात सूचना इ यादी िवषयक कामकाज करणे.  
 आ मशाळा संबंधी लोकआयु त, यायालयीन करणे, यायािधकरण करणे इ यादी कामकाज पाहणे. 
 िव ाथ  मृ यु करण, आ मशाळा संिहता, सिमती, लेखा आ ेप, अनुदािनत आ मशाळा यव थापन, त ारी, अनुदािनत 

आ मशाळा अनुदान िनध रण, िनयोजन आराखडा, इमारत बांधकाम, भाडे, आदश आ मशाळा, क ीय आ मशाहा 
इ यादी कामकाज पाहणे. 

 एकल य प लीक कुल व इं जी मा यमा या शाळा वेश ि याबाबतचे कामकाज. 
 एकल य रेिसडिशअल कुल/ इं जी मा यमा या शाळांकरीता भूसंपादन, बांधकाम, इमारत दु ती आराखडा तयार करणे. 

बांधकामासाठी व इतर कामांसाठी आव यक िनधीची मागणी न दिवणे, काय म अंदाजप काचे धत वर अंदाजप क तयार 
करणे. 

 एकल य प लीक कुल योजनािवषयक कामकाजासंबंधी त ारी, माग या व संकीण प यवहार. 
 

 नवीन शासकीय ाथिमक / मा यिमक आ मशाळा ताव ा त करणे, तावांची छाननी करणे, िशफारस करणे. 
 कायरत शासकीय मा यिमक आ मशाळा / किन ठ महािव ालये नैस गक वगवाढ, ेणीवाढ, तुकडीवाढ ताव सादर 

करणे. 
 बृहत आराखडयानुसार आ मशाळा थलांतर, वाढते वग, बदल या ेणीनुसार आ मशाळा यादी अ ावत करणे. 
 िफरते वै िकय पथकामाफत आ मशाळेत कर यात आले या/ येत असले या कायवाहीबाबत व वै िकय उपचाराबाबत 

मािहती संकिलत करणे. 
 शासिकय आ मशाळा मृ यु करणे हाताळणे. 
 आ मशाळांना िवशेष ो साहन योजनािवषय कामकाज इ. 10 वी व 12 वी गुणव ा िवकास व िनकाल उंचावणे / अपेि त 

उपयोजना करणे / गुणवंत िव ा य साठी ब ीस योजना राबिवणे / क ीय सहा य अंतगत इ. 9 वी ते 12 वी पयत या 
िव ा य ची गुणव ा वाढिवणे. 

 आ मशाळा इमारत घरभाडे ताव. 
 आ मशाळा शै णीक वाष क तपासणी काय माची अंमलबजावणी, ेणी िन चत करणे, भेटी व तपासणीचे मािसक / 

ैमािसक अहवाल सादर करणे व तपासणी अहवालात िनदशनास आले या ृट ची पूतता करणे. 
 े ीय काय लयातील शै िणक कामकाजाबाबत सिनयं ण व सम वय साधणे. 
 आ मशाळा/सहशोलय िनयोजन, सु ांचे व परी ांचे वा षक िनयोजन करणे. 
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 शासिकय आ मशाळेतील िश कांसाठी सेवांतगत िश ण/ िश क व िव ा य साठी संगणक िश ण आयोिजत करणे, 
गट संमेलन आयोजन, शासकीय आ मशाळा, ीडा िवषयक सव बाबी पाहणे, आ मशाळा संिहता तयार करणे, लेखा 
आ ेपांची पूतता करणे. 

 आ मशाळेत अ ययन व अ यापन सुरळीत सु  राह यास येणारे अडथळे, उणीवा व त सम घटकाचंा आढावा घेणे. 
 आ मशाळेतील वेशाथ  िव ाथ  मािहती संकलन करणे / शालेय शै णीक गळती आढावा व उपाययोजना करणे. 
 शासकीय आ मशाळेतील इ. 10 वी व 12 वी परी ेचा िनकाल संकलन व विर ठ काय लयास अहवाल सादर करणे. 
 नवीन इं जी मा यिमक / एकल य रेिसडिशयल प लीक कुल / नामांिकत / सैिनकी शाळािवषयक कामकाज. 
 शासकीय आ मशाळा योजनािवषयक िवधानसभा / िवधानपिरषद तारािंकत/ अतारांिकत न, ल वेधी सूचना, कपात 

सूचना इ यादी िवषयक कामकाज करणे. आ मशाळा संबंधी लोकआयु त, यायालयीन करणे, यायािधकरण करणे 
इ यादी कामकाज पाहणे. 

 आ मशाळेत काऊट गाईड, कब बुलबुल अ यास म राबिवणे. 
 रा ीय िश क िदन, आदश िश क पुर कार, आदश आ मशाळा कामकाज पाहणे. 

 
 
 

 अनुसूिचत जमाती या िव ा य ना भारत सरकार पो ट मॅ ीके र िश यवृ ी लाभ दान करणे. 
 अनुसूिचत जमाती या िव ा य ना िश ण फी, परी ा फी दान करणे. 
 अनुसूिचत जमाती या िव ा य ना यावसाियक अ यास मास फी ितपूत  व िनव हभ ा मंजूर करणे. 
 अनुसूिचत जमाती या िव ा य ना परदेशात उ च िश णासाठी िश यवृ ी देणे. 
 अनुसूिचत जमाती या िव ा य ना सुवण महो सवी पूव मा यिमक िश यवृ ी (इय ा 1 ली ते 10 वी)  
 अपंग आिदवासी िव ा य ना वाहनभ ा व िश यवृ ी योजना. 
 िश यवृ ी व इतर शै णीक योजनािवषयक िवधानसभा, िवधानपिरषद तारांिकत/अतारांिकत निवषयी कामकाज 

हाताळणे. 
 सव कार या िश यवृ ी व इतर शै िणक योजना संदभ त यायालयीन करणे, लोकआयु त करणे, मानवी ह क 

आयोग, मािहती अिधकार करणे इ यादी. 
 

 क प काय लयातंगत सु  करावया या अनुदािनत आ मशाळाबाबत मािहती संकिलत क न विर ठ काय लयाशी 
प यवहार करणे. 

 नवीन ाथिमक / मा यिमक अनदुािनत आ मशाळा ताव, मा यिमक आ मशाळा व किन ठ महािव ालयांचे वगवाढ, 
ेणीवाढ ताव विर ठ काय लयास सादर करणे व मंजरूी ा त झा यानंतर याबाबतची न दवही अ ावत ठेवणेची 

कायवाही करणे. 
 नवीन ाथिमक / मा यिमक अनुदािनत आ मशाळा व किन ठ माहािव ालयाचे वगवाढ, ेणीवाढ, तुकडीवाढ ताव 

विर ठ काय लयास सादर करणे. 
 अनुदािनत आ मशाळा िश क व िश के र कमचा यां या िनयु या, मा यता इ. बाबत प यवहार करणे. 
 अनुदािनत आ मशाळा िश क व िश के र कमचारी शाळािनहाय मा यता इ. बाबत प यवहार करणे. 
 अनुदािनत आ मशाळा कमचारी भिव य िनव ह िनधी िवषयक बाबी हाताळणे व यां या िहशोब िच या बाबतची मािहती 

नमु यात कमचारीिनहाय/शाळािनहाय मािहती संकिलत करणे. 
 अनुदािनत आ मशाळा कमचा याची सेवािनवृ ीिवषयक ा त होणा या त ारी, माग या व संकीण प यवहार हाताळणे. 
 अनुदािनत आ मशाळा शालेय इमारत, मुलां मुल चे वसितगृह इमारत, शाळा काय लय इ. इमारती, यामधील वगखो या, 

ंथालय, योगशाळा, व छतागृह, नानगृह, पाणी पुरवठा, िव ुत यव था, बहुउ ेशीय हॉल इ यादी सुिवधांची मािहती 
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संकिलत करणे, शाळा आवाराभोवती संर क भत बांधणे, वृ ारोपण, बगीचा, ीडांगण इ. मािहतीचे संकलन करणे, सदर 
मािहती शाळािनहाय तयार करणे. 

 अनुदािनत आ मशाळां या जिमनी ा त/ अ ा त बाबतची मािहती तयार करणे, ा त जिमनीवर इमारत बांधकामासाठी 
कर यात आलेली/ सु  असले या कायवाहीबाबत मािहती संकलन करणे, जिमन अ ा त आ मशाळांना जिमन ा त 
कर यासाठी करीत असले या कायवाहीची मािहती संकिलत करणे. 

 ितवष  विर ठ काय लयामाफत ा त होणा या सूचना माणे अनुदािनत आ मशाळांची गोपनीयिर या तपासणी क न 
तपासणी अहवाला माणे आ मशाळांची ेणी िन चत क न विर ठ काय लयास अहवाल सादर करणे. 

 िवषयाशी संबंधीत बाबी या सां यीकी व इतर व पा या मािहतीचे संगणकावर संकलन करणे. 
 अनुदािनत आ मशाळांची पटपडताळणी क न िव ाथ  सं या कमी अस यास तसा अहवाल विर ठ काय लयास सादर 

करणे. 
 कामकाजासंबधी या तसेच शाळा यव थापनाबाबत िविवध त ारी, माग या व संकीण प यवहार हाताळणे. 
 अनुदािनत आ मशाळेतील िव ाथ  सं येची इय ािनहाय, शाळािनहाय, क पिनहाय ैमािसक मािहती संकिलत करणे. 
 अनुदािनत आ मशाळातं बायोमे ीक णाली माणे िव ाथ  उप थतीची मािहती संकिलत करणे, सदर णाली सव  

काय वीत करणेबाबतचे िनदश देणे व यानुषंिगक प यवहार करणे. 
 अनुदािनत आ मशाळातंील सोयी सुिवधां या मािहतीचे संकलन क न मािहती अ यावत ठेवणे. 
 अनुदािनत आ मशाळाचें इ. 10 वी व 12 वी िनकालाचें शाळािनहाय संकलन करणे, कमी िनकाल लागले या शाळा 

यव थापन, संबंधीत िवषय िश क यांचेिव द कायवाही करणेबाबत विर ठ काय लयास ताव सादर करणे. 
 अनुदािनत आ मशाळा कमचारी/सं थाचालक संघटना िनवेदने व अनुषंगाने प यवहार, बैठकाचें आयोजन, इितवृ  

लेखन व तदनुषंिगक अनुपालन इ यादीबाबत प यवहार व मािहती संकलन. 
 अनुदािनत आ मशाळेतील कमचा या या ा त वै िकय ितपूत  देयकांना िव ीय अिधकारा या मय देत राहुन मंजरूी 

दान कर या तव विर ठ काय लयास तािवत करणे. 
 अनुदािनत आ मशाळांमधील िव ा य या आरो य तपासणीबाबतचा मािसक व ैमािसक अहवाल मागिवणे, पृथ:करण 

करणे व त नुषंिगक प यवहार. 
 अनुदािनत आ मशाळा शासक, िनयु ती व त नुषंिगक कायवाही करणेसाठी विर ठ काय लयास तािवत करणे. 
 लिगक अ याचारा या करणावंरील कायवाही व िनयतकािलके. 
 काय सनाकडून ा त होणारे टपाल वीकारणे यांचे वाटप व काय िलपीकाकडील लंिबत संदभ, करणे इ यादीची मािहती 

संकिलत क न गोषवारा र.व.का. शाखेस सादर करणे. 
 अनुदािनत आ मशाळांशी संबंधीत मा. लोकआयु त, यायालयीन करणे, यायािधकरण करणे, मानवी ह क आयोग 

यांचेशी संबंधीत करणांवरील कायवाही करणे. 
 अनुदािनत आ मशाळां या मा यता र , गैर यवहार, गैर यव थापन इ यादी संदभ त उ भवणारी यायालयीन करणे, या 

संदभ तील सुचना, यािचका, सुनाव या इ यादी बाबत प यवहार व करणे हाताळणे. 
 अनुदािनत आ मशाळासंबधात ा त यािचकांचे पिर छेदिनहाय अभी ाय सादर कर या तव े ीय काय लयाकडून 

उप थत मु ांवर विर ठां या स यानुसार कायवाही करणे. 
 अनुदािनत आ मशाळे या सुनावणीबाबतचे मा. यायालयाचे अंतिरम व अंितम िनकालानुसार कायवाही करणे व केले या 

कायवाहीची सं ी त तपशील न दवहीत न दिवणे. 
 काय सनातील अनुदािनत आ मशाळा िवषय हाताळणा या कायिलपीकास यायालयीन करणाबाबत य तीश: मागदशन 

करणे व यायालयीन कामांचे संिनयं ण करणे. 
 काय सनाचा क ीय मािहती अिधकार अिधिनयम अनुषंगाने मािसक / ैमािसक व सहामाही व वाष क अहवाल तयार करणे 

व रचना व कायप दती शाखेकडे संकलनासाठी उपल ध क न देणे. 
 आ मशाळा शालांत, उ च मा यिमक पिर ेचा िनकाल ा त करणे व संकलन करणे, आ मशाळा िव ाथ  सं या इ. 

बाबत अ ावत मािहती तयार ठेवणे. 
 आ मशाळा यव थापनासंबंधी या / कमचारी यां याबाबत या त ारी व चौकशीसंबंधी कामकाज करणे. 
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 िव ाथ  मृ यु करणे, पुढील शै िणक वष चा िनयोजन आराखडा, आ मशाळा सुधार सिमती व इतर सिम यांची थापना, 
बैठक, आ मशाळा संिहता तयार करणे, अनुदािनत आ मशाळा कमचारी मंजरूी, नेमणूका व यां या सेवािवषयक बाबी, 
लेखा आ ेपांची पूतता करणे. 

 अनुदािनत आ मशाळा यव थापना संबंधी सव त ारी, प यवहार व यांचे िनराकरण, यानंा ावयाचे अनुदान व यांचे 
िनध रण करणे. इमारत बांधकाम, भाडे, क ीय आ मशाळांचे कामकाज पाहणे. 

 महालेखापाल मंुबई यां या लेखापिर ण अहवालातील लंिबत पिर छेदा या िनपटा याबाबत पाठपुरावा करणे व अनुपालन 
तपासणी व ते सादर कर यासंबंधीची कायवाही करणे. 

 अंतगत लेखापिर णातील पिर छेदांचे अनुपालनाबाबत पाठपुरावा करणे. ा त अनुपालन अहवाल तपासुन गंभीर 
वरंपा या आ ेपाबाबत वरीत कायवाही तािवत करणे. 

 भांडार पडताळणी पथकाने उप थत केले या पिर छेदां या िनपटा याची कायवाही करणे. 
 क प/ विर ठ काय लया या तरावरील लेखा पिर ण िवषयक बैठकीसाठी अ याव यक मािहती संकिलत क न सादर 

करणे. 
 खरेदीिवषयक बाबीबाबत िव ीय स ला देणे. 
 मा. क प अिधकारी यांनी िदले या आदेशा माणे िवशेष लेखा पिर ण / चौकशी अशी कामे पूण करणे. 
 क पातील काय लय व सं थावर िव ीय टया देखरेख करणे व वेळोवेळी यांना मागदशन करणे. 
 लेखािवषयक सव कामकाज पाहणे. 
 आक मीक / सेवािनवृ ीिवषयक देयकांवर कायवाही करणे. 
 अथसंक पीय अंदाजप के तयार करणे / अथसंक पीय तरतुदीचे वाटप करणे. 
 सेवािनवृ  कमचा याचें उपदान, भिव य िनव ह िनधी, ता पुरते िनवृ ी वेतन, वै कीय देयके व वास देयकाबाबत 

कायवाही करणे. 
 

 आिदवासी उपयोजना े ाबाहेरील िनयोजनिवषयक सव बाबी जसे वा षक, पंचवा षक योजनांची आखणी, यासाठी 
िनयत यय िन चत करणे, रा य योजना, िज हा योजना, अनुशेषांतगत योजना, िवशेष कृती काय रम इ यादी 
काय माखाली े ीय काय लयाकडून ताव मागवुन ते शासनास सादर करणे. 

 मंजूर अथसंक पीय तरतुदीचे शीषिनहाय, योजनािनहाय, िज हािनहाय, क पिनहाय वाटप करणे. 
 िनयोजनाशी संबंधीत सव कामकाज पाहणे. 

 
 
 

क प अिधकारी 
एका मक आिदवासी िवकास क प 

भामरागड िज. गडिचरोली 
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1 सेवा पुरिवणारा अिधकारी/कमचारी मु या यापक/ ाचाय, शासकीय आ मशाळा 
2 कायदे/िनयम/शासन िनणय या अंतगत सेवा 

पुरिव या जाणार आहेत. 
समाजक याण, सां कृतीक, ि डा आिण पयटन िवभाग शासन िनणय मांक बीसीपी-
1072/3893-जी, िदनांक 14 ऑग ट, 1972 

3 थोड यात कायप दती व अनु ेय सेवा महारा  रा यात ड गराळ व दगुम भागात राहणा या अनुसूिचत जमातीची सामािजक व 
शै िणक गती हो यासाठी सन 1972-73 पासून े िवकासाचा टीकोन वका न शासिकय 
आ मशाळा सु  कर यात आ या आहेत. 
अ) इय ा 1 ते 12 वी चे वग असलेले - 05 शाळा 
ब) इय ा 1 ते 10 वी चे वग असलेले - 03 शाळा 
           असे एकूण 08  शाळा काय वत आहे. 

1. आ मशाळेत मोफत वेश 
2. वेशीत िव ा य ना िनवास, भोजन, गणवेश, आंथ ण, पांघ ण, पु तके, लेखन 

सािह य इ. सुिवधा मोफत पुरिव यात येते. 
4 सेवा िमळ यासाठी नागिरकांची पा ता 1. िव ाथ  अनुसूिचत जमातीचा असावा. 

2. वेशा या वेळेस यांचे वय 5 वष पुण असावे. 
5 अज चा मा यता ा त नमुना व याचंी 

उपल धता 
अज चा नमुना शासकीय आ मशाळा येथे उपल ध आहे.  

6 कोणती कागदप े जोडायची 1. उपिवभागीय अिधकारी/ तहिसलदार यांनी िदलेले पालकाचे अनुसूिचत जमातीचे माणप . 
2. वेशाथ  िव ा य चा ज मतारखेचा दाखला (गट िवकास अिधकारी/ ामसेवक/  ामिवकास 

अिधकारी इ.) 
3. ज माचा दाखला नस यास आई वडीलांचे ित ाप . 
4. पिहली यितिर त इतर वग तील वेशाकिरता पूव या शाळेचा शाळा सोड याचा दाखला. 

7 अज िव ी व वकृती कालावधी 1. इ. 1 ली वेशासाठी अज िव ी न करता माहे 1 एि ल ते 30 एि ल अखेर आ मशाळा 
पंच ोशीतील गावात पट न दणी व इ. 2 री ते 10 वी तील िर त जागे बाबत पंच ोशीत मािहती 
देऊन वेशासाठी आवाहन कर यात येते. 
2. इ. 2 री ते 10 वी तील िव ाथ  वेशासाठी 

 िदनांक 2 मे ते 15 मे वेश अज िवतरण 
 िदनांक 20 मे ते 5 जुन वेश अर्ज वकृती 
 िदनांक 6 जुन ते 10 जुन ा त वेश अज छाननी व क प काय लय मा यता 

8 आव यक कागदप ांची पुतता के या नंतर 
िकती कालावधीत सेवा पुरिवली जाईल 1. िदनांक 1 जुन ते 15 जुन पयत पटन दणीतील पा  िव ा य ना इ. 1 लीत वेश देणे. 

2. िदनांक 11 जुन ते 15 जुन पयत 2 री ते 10 वीत वेश देणे. 
3. यानंतरही िर त जागा रािह यास क प अिधका यां या मा यतेने िर त जागे या 

मय देत अज वकृती क न वेश दे यात येईल. 

1. िवनाशु क िश ण यासोबत मोफत आहार, िनवास, आंथ ण, पांघ ण, ताट, वाटी व 
इ. शाळा सु  िदनांकापासून 

2. अ यास मावर आधािरत िमक पु तके, शालेय टेशनरी, लेखन सािह य व गणवेश 
इ. शाळा सु  होताच तीन मिह यात. 

9 सेवािविहत कालावधीत पुरिवली न गे यास 
यां याकडे त ार करावयाचे ते काय लय 

तथा अिपलीय अिधकारी 

संबंिधत क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड दरु वणी मांक 
07134-220534 

10 अिपलीय ािधकारी तरावर करण िनकाली 
काढ याचा अपेि त कालावधी 

अिपलीय ािधका याकडे अज ा त झा यानंतर 45 िदवसां या आत. 
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1 सेवा पुरिवणारा अिधकारी/कमचारी मु या यापक/ ाचाय, अनुदािनत आ मशाळा 
2 कायदे/िनयम/शासन िनणय या अंतगत सेवा 

पुरिव या जाणार आहेत. 
िश ण िवभाग, मंुबई रा य, ठराव मांक बीसीएच-1653, िदनांक 22 िडसबर, 1953 

3 थोड यात कायप दती व अनु ेय सेवा आिदवास या शै िणक िवकासाकरीता वे छा सं थामाफत अनुदान त वावर 
आ मशाळा चालिवणे. सदर आ मशाळा शासिकय आ मशाळे या उ ेशानेच 
चालिव यात येतात. यासाठी सेवाभावी सं थेस सदर आ मशाळेतील िव ा य ना िनवास, 
भोजन, गणवेश, आंथ ण, पाघं ण, पु तके व इतर लेखन सािह य इ. सुिवधा 
पुरिव यासाठी आक मक खच अनुदान तसेच आहारासाठी ित िव ाथ  ित माह . 
900/- माणे पिरर ण अनुदान दे यात येते. तसेच कमचा यांचे वेतन व भ याचा खच 
शासनामाफत कर यात येतो. 

 पा  िव ा य ना मोफत वेश 
 िवनाशु क िश ण 
 वेशीत िव ा य ना िनवास, भोजन, गणवेश, आंथ ण, पांघ ण, पु तके व इतर 

लेखन सािह य इ. सुिवधा पुरिवणे. 
 याकरीता सेवाभावी सं थेस आक मक खच अनुदान व पिरर ण अनुदान 

अदायगी. 
 तसेच कमचा यांना वेतन अदायगी 

4 सेवा िमळ यासाठी नागिरकांची पा ता 1. िव ाथ  अनुसूिचत जमातीचा असावा. 
2. वेशा या वेळेस यांचे वय 5 वष पुण असावे. 

5 अज चा मा यता ा त नमुना व यांची 
उपल धता 

अज चा नमुना शासिकय आ मशाळा व www.mahatribal.gov.in या संकेत थळावर 
उपल ध आहे. 

6 कोणती कागदप े जोडायची 1. उपिवभागीय अिधकारी/ तहिसलदार यांनी िदलेले पालकाचे अनुसूिचत जमातीचे 
माणप . 

2. वेशाथ  िव ा य चा ज मतारखेचा दाखला ( गट िवकास अिधकारी/ ामसेवक/ 
ामिवकास अिधकारी इ.) 

3. ज माचा दाखला नस यास आई वडीलांचे ित ाप . 
4. पिहली यितिर त इतर वग तील वेशाकिरता पूव या शाळेचा शाळा सोड याचा 
दाखला. 

7 अज िव ी व वकृती कालावधी 1. इ. 1 ली वेशासाठी अज िव ी न करता माहे 1 एि ल ते 30 एि ल अखेर आ मशाळा 
पंच ोशीतील गावात पट न दणी व इ. 2 री ते 10 वी तील िर त जागे बाबत पंच ोशीत 
मािहती देऊन वेशासाठी आवाहन कर यात येते. 
2. इ. 2 री ते 10 वी तील िव ाथ  वेशासाठी 

 िदनांक 2 मे ते 15 मे वेश अज िवतरण 
 िदनांक 20 मे ते 5 जुन वेश अज वकृती 
 िदनांक 6 जुन ते 10 जुन ा त वेश अज छाननी व क प काय लय मा यता 

8 आव यक कागदप ांची पुतता के या नंतर 
िकती कालावधीत सेवा पुरिवली जाईल 

1. िद. 1 जुन ते 15 जुन पयत पटन दणीतील पा  िव ा य ना इ. 1 लीत वेश देणे. 
2. िद. 11 जुन ते 15 जुन पयत इ. 2 री ते 10 वीत वेश देणे. 
3. यानंतरही िर त जागा रािह यास क प अिधका यां या मा यतेने िर त 

जागे या मय देत अज वकृती क न वेश दे यात येईल. 
9 सेवािविहत कालावधीत पुरिवली न गे यास 

यां याकडे त ार करावयाचे ते काय लय 
तथा अिपलीय अिधकारी 

संबंिधत क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड दरु वणी 
मांक 07134-220534 

10 अिपलीय ािधकारी तरावर करण िनकाली 
काढ याचा अपेि त कालावधी 

अिपलीय ािधका याकडे अज ा त झा यानंतर 45 िदवसां या आत. 
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1 सेवा पुरिवणारा अिधकारी/कमचारी ाचाय, शासिकय मा यिमक आ मशाळा 
2 कायदे/िनयम/शासन िनणय या अंतगत सेवा 

पुरिव या जाणार आहेत. 
आिदवासी िवकास िवभाग, शासन िनणय मांक शाआशा-1096/  156/का-13, 
िदनांक 9 जुलै, 1999 

3 थोड यात कायप दती व अनु ेय सेवा शासिकय आ मशाळांम ये इ. 10 वी पयत िश ण घेऊन पास झालेले अनुसूिचत 
जमातीचे िव ाथ  आ थक अडचण मुळे तालु या या अगर िज हया या िठकाणी उ च 
िश णासाठी वेश घेउ शकत नाही. शासिकय आरमशाळांम येच यांना उ च 
मा यिमक िश ण घेता यावे हणून शासिकय मा यिमक आ मशाळेत कला व     
िव ान शाखेचे किन ठ महािव ालये जुलै 1999 पासुन सु  कर यात आलेली आहेत. 

 िवनाशु क िश ण 
4 सेवा िमळ यासाठी नागिरकांची पा ता 1. िव ाथ  अनुसूिचत जमातीचा असावा. 

2. उमेदवार इय ा 10 वी उ ीण असावा. 
5 अज चा मा यता ा त नमुना व यांची 

उपल धता 
अज चा नमुना शासिकय आ मशाळा/किन ठ महािव ालय येथे उपल ध आहे. तसेच 
सदर अज नमुना www.mahatribal.gov.in या संकेत थळावर उपल ध आहे. 

6 कोणती कागदप े जोडायची 1. य  वेश देतेवेळी पालकाचा/िव ा य चा जमातीचा दाखला, ज मतारखेचा 
दाखला, ज माचा दाखला नस यास आई वडीलांचे माणप  

2. पूव या शाळेचा शाळा सोड याचा दाखला 
7 आव यक कागदप ांची पुतता के या नंतर 

िकती कालावधीत सेवा पुरिवली जाईल 
जागे या उपल धतेनुसार शै िणक वष सु  झा यानंतर 10 िदवसां या आत वेश 
िद या जाईल. त नंतरही िर त जागा रािह यास क प अिधकारी यांचे मा यतेने वेश 
िद या जाईल. 

8 सेवािविहत कालावधीत पुरिवली न गे यास 
यां याकडे त ार करावयाचे ते काय लय 

तथा अिपलीय अिधकारी 

संबंिधत क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड दरु वणी 
मांक 07134-220534 

9 अिपलीय ािधकारी तरावर करण िनकाली 
काढ याचा अपेि त कालावधी 

अिपलीय ािधका याकडे अज ा त झा यानंतर 45 िदवसां या आत. 
 

1 सेवा पुरिवणारा अिधकारी/कमचारी क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड 
2 कायदे/िनयम/शासन िनणय या अंतगत सेवा 

पुरिव या जाणार आहेत. 
आिदवासी िवकास िवभाग, शासन िनणय मांक शाआशा-2008/  81/का-13, 
िदनांक 28 ऑग ट, 2009 

3 थोड यात कायप दती व अनु ेय सेवा अनुसूिचत जमाती या िव ा य ना इं जी मा यमा या िश णाची संधी उपल ध हावी 
याकरीता सन 2009-10 या शै िणक वष पासून शहरातील इं जी मा यमा या नामांिकत 
िनवासी शाळांम ये इ. 1 ली ते 12 वी पयत िश ण दे यास मा यता दे यात आलेली 
आहे. ितवष ित क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प 100 
िव ा य ना नामांिकत शाळेत िश णासाठी पाठिव यात येते, व वेळोवेळी 
आव यकतेनुसार ल ां◌ंकात वाढ/घट कर यात येते. 

 नामांिकत शाळेतील िव ा य ना संबंिधत नामांिकत शाळेमाफत शालेय 
गणवेश, वहया, पु तके, बुटमोजे, रेनकोट, अंडर गारमे टस, भोजन, िनवास 
खच, टयुशन फी, वेश फी, सुर ा अनामत, िश ण शु क इ. सुिवधा 
पुरिव यात येतात. सदर अनु ेय र कम आिदवासी िवकास िवभागामाफत 
नामांिकत शाळेस अदा कर यात येते. 

 तसेच िनवासी शाळेत राहणा या िव ा य ना वष तुन दोनदा पालकांना 
भेट यासाठी व ाम जा याकरीता वास खच व पालकांना आप या पा यांना 
शाळेत येऊन भेट याकरीता दोनदा वास खच दे यात येतो. 

4 सेवा िमळ यासाठी नागिरकांची पा ता 1. िव ाथ  अनुसूिचत जमातीचा असावा. 



(14) 
 

2. या योजनेचा लाभ घेऊ इ छना या मुलां या पालकाचे उ प ाची कमाल 
मय दा . 1.00 लाख इतकी असावी. 

3. िव ाथ  दािर य रेषेखालील असेल तर यासंबंधीचा यादीतील अनु मांक 
नमुद कर यात यावा. 

5 अज चा मा यता ा त नमुना व यांची 
उपल धता 

अज चा नमुना सबंिधत क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, 
भामरागड येथे तसेच सदर अज नमुना www.mahatribal.gov.in या संकेत थळावर 
उपल ध आहे.  

6 कोणती कागदप े जोडायची य  वेश देतेवेळी पालकाचा अनुसूिचत जमातीचा दाखला, उ प ाचा दाखला, 
ज मतारखेचा दाखला, ज माचा दाखला नस यास आई वडीलांचे संमतीप . 

7 आव यक कागदप ांची पुतता के या नंतर 
िकती कालावधीत सेवा पुरिवली जाईल 

जागे या उपल धतेनुसार शै िणक वष सु  झा यानंतर 10 िदवसां या आंत वेश 
देतील. 

8 सेवािविहत कालावधीत पुरिवली न गे यास 
यां याकडे त ार करावयाचे ते काय लय 

तथा अिपलीय अिधकारी 

अपर आयु त, आिदवासी िवकास, नागपूर 
दरु वणी मांक 0712-2560127, 2560314 

9 अिपलीय ािधकारी तरावर करण िनकाली 
काढ याचा अपेि त कालावधी 

अिपलीय ािधका याकडे अज ा त झा यानंतर 45 िदवसां या आत. 
 

1 सेवा पुरिवणारा अिधकारी/कमचारी क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड 
2 कायदे/िनयम/शासन िनणय या अंतगत सेवा 

पुरिव या जाणार आहेत. 
- 

3 थोड यात कायप दती व अनु ेय सेवा शासिकय/ अनुदािनत आ मशाळांत इय ा 4 थीत िश ण घेणा या हुशार/ 
बु दीवान/ ावंत िव ा य ना िव ािनकेतन या धत वर िवशेष व पाची िनवासी 
आ म शाळा सन 1990-91 म ये देवमोगरा, ता. अ कलकुवा िज. नंदरुबार व 
भंडारदरा ता. अकोले िज. अहमदनगर या दोन िठकाणी सु  कर यात आ या आहेत. 

 िवनामु य िश ण 
 सदर आ मशाळेतील िव ा य ना िनवास, भोजन, गणवेश, आंथ ण, 

पांघ ण, पु तके व इतर लेखन सािह य इ. मोफत सुिवधा  
4 सेवा िमळ यासाठी नागिरकांची पा ता 1. िव ाथ  अनुसूिचत जमातीचा असावा. 

2. 31 जुलै ला 9 वष वय पूण असावे. 
3. पालकांचे वा षक उ प  . 1,00,000/- असावे. 

5 अज चा मा यता ा त नमुना व यांची 
उपल धता 

अज चा नमुना शासिकय/अनुदािनत आ मशाळा/ क प अिधकारी, एका मक 
आिदवासी िवकास क प, भामरागड येथे तसेच सदर अज नमुना 
www.mahatribal.gov.in या संकेत थळावर उपल ध आहे.  

6 कोणती कागदप े जोडायची 1. य  वेश देतेवेळी पालकाचा अनुसूिचत जमातीचा दाखला, उ प ाचा 
दाखला, ज मतारखेचा दाखला, ज माचा दाखला नस यास आई वडीलांचे 

ित ाप . 
2. इय ा 4 थीत वेश घेत असले या पूव या शाळेचा शाळा सोड याचा 

दाखला 
7 आव यक कागदप ांची पुतता के या नंतर 

िकती कालावधीत सेवा पुरिवली जाईल 
जागे या उपल धतेनुसार शै िणक वष सु  झा यानंतर 10 िदवसां या आंत वेश 
देतील. 

8 सेवािविहत कालावधीत पुरिवली न गे यास 
यां याकडे त ार करावयाचे ते काय लय 

तथा अिपलीय अिधकारी 

अपर आयु त, आिदवासी िवकास, नागपूर 
दरु वणी मांक 0712-2560127, 2560314 

9 अिपलीय ािधकारी तरावर करण िनकाली 
काढ याचा अपेि त कालावधी 

अिपलीय ािधका याकडे अज ा त झा यानंतर 45 िदवसां या आत. 
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1 सेवा पुरिवणारा अिधकारी/कमचारी संबंिधत गृहपाल, शासकीय वसतीगृह 
2 कायदे/िनयम/शासन िनणय या अंतगत 

सेवा पुरिव या जाणार आहेत. 
आिदवासी िवकास िवभाग शासन िनणय मांक बीसीएच-1384/36327/का-12, िदनांक 11 
जुलै, 1985 

3 थोड यात कायप दती व अनु ेय सेवा अनुसूिचत जमाती या मुला/ंमुल ना उ च िश णाची सोय हावी व यांची शै िणक उ ती हावी 
या उ ेशाने सदर योजना सु  कर यात आलेली आहे. 

 शासिकय वसतीगृहात िर त जागां या माणांत गुणव ेनुसार मोफत वेश देणे. 
 शासिकय वसतीगृहात गुणव ेनुसार वेश देऊन यांना िनवास, भोजन, गणवेश, 

आंथ ण, पांघ ण, पु तके शै िणक व इतर आव यक सािह य  मोफत पुरिवणे.  
4 सेवा िमळ यासाठी नागिरकांची पा ता 1. िव ाथ  अनुसूिचत जमातीचा असावा. 

2. िव ा य या पालकांचे वा षक उ प  . 1.08 ल  या आत असणे आव यक 
आहे. 

3. अनुसूिचत जमाती या िव ा य कडून िविहत नमु यातील अज ा त क न यांची 
छानणी क प काय लयामाफत होवून पा  िव ा य ना वसतीगृहात वेश दे यात 
येतो. 

4. महािव ालयीन िव ा य साठी 65 ट के, किन ठ महािव ालयीन िव ा य साठी 25 
ट के, िव ालयीन िवभागासाठी 10 ट के जागा राखीव. 

5 अज चा मा यता ा त नमुना व यांची 
उपल धता 

अज चा नमुना संबंिधत वसतीगृह तसेच सदर अज नमुना www.mahatribal.gov.in  या 
संकेत थळावर उपल ध आहे.  

6 कोणती कागदप े जोडायची 1. शाळा सोड याचा दाखला 
2. या इय ेचा उ ीण झाले गुणपि केची त. 
3. दािर य रेषेखालील अस यास माणप र. 
4. उपिवभागीय अिधकारी/तहिसलदार यांनी िदलेले पालकाचे अनुसूिचत जमातीचे 

माणप . 
5. पालकांचा स म अिधका यांचा उ प ाचा दाखला. 
6. कुटंूबाचे हमीप . 

7 अज िव ी व वकृती कालावधी 1. इ. 1 ली वेशासाठी अज िव ी न करता माहे 1 एि ल ते 30 एि ल अखेर आ मशाळा 
पंच ोशीतील गावात पट न दणी व इ. 2 री ते 10 वी तील िर त जागे बाबत पंच ोशीत 
वृ प ात जािहराती ारे मािहती देऊन वेशासाठी आवाहन कर यात येते. 
2. इ. 8 वी ते 10 वी तील िव ाथ  वेशासाठी 

 िदनांक 2 मे ते 15 मे वेश अज िवतरण 
 िदनांक 20 मे ते 5 जुन वेश अज वकृती 
 िदनांक 6 जुन ते 10 जुन ा त वेश अज छाननी व क प काय लय मा यता व 

किन ठ महािव ालय ते विर ठ महािव ालयाचे वेश अज िनकालाचे िदनांकापासून 
15 िदवस 

8 आव यक कागदप ांची पुतता के या 
नंतर िकती कालावधीत सेवा पुरिवली 
जाईल 

 िव ालयीन िव ा य साठी िद.26 मे ते 31 मे अखेरपयत अज छाननी व 1 जुन ते 10 
जुन पयत य ात वेश. 

 किन ठ महािव ालयीन (इ. 11 वी) िव ा य साठी िद. 26 जुन ते 30 जुन अज छाननी 
व 1 ते 10 जुलै पयत य ात वेश. 

 महािव ालयीन ( थम वष) िव ा य साठी 21 जुन ते 25 जुन पयत अज छाननी व 26 
जुन ते 30 जुन पयत य ात वेश. 

 यावसायीक अ यास मासाठी सदर मुदत ा त अ यास माचे िनकालावर 
अवलंबुन राहील. 

1. मोफत आहार, िनवास, आंथ ण, पांघ ण, ताट, वाटी व इ. वसतीगृह सु  
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िदनांकापासून 
2. अ यास मावर आधािरत िमक पु तके, शालेय टेशनरी, लेखन सािह य  इ. 

वसतीगृह सु  होताच तीन मिह यात. 
9 सेवािविहत कालावधीत पुरिवली न 

गे यास यां याकडे त ार करावयाचे ते 
काय लय तथा अिपलीय अिधकारी 

संबंिधत क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड दरु वणी मांक 
07134-220534 

10 अिपलीय ािधकारी तरावर करण 
िनकाली काढ याचा अपेि त कालावधी 

अिपलीय ािधका याकडे अज ा त झा यानंतर 30 िदवसां या आत. 
 

1 सेवा पुरिवणारा अिधकारी/कमचारी क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड 
2 कायदे/िनयम/शासन िनणय या अंतगत 

सेवा पुरिव या जाणार आहेत. 
आिदवासी िवकास िवभाग शासन िनणय मांक आिदशी-1204/  9/का-12, िदनांक 9 
ऑग ट, 2004 

3 थोड यात कायप दती व अनु ेय सेवा आिदवासी िव ा य ना शालांत पिर ो र उ च िश णाकरीता ो सािहत कर या या टीने व 
यांना उ च िश णाचा खच भागिवता यावा हणून भारत सरकार ारा िह योजना राबिवली जाते. 

1. वै िकय व अिभयांि क अ यास मातील िनवासी िव ा य ना . 1200/- व 
अिनवासीसाठी . 550/- मािसक िनव ह भ ा. 

2. तांि क, आयुविदक, होिमओपॅथीक इ. शा  अ यास मातील िनवासी िव ा य साठी 
. 820/- दरमहा व अिनवासी िव ा य साठी . 530/- दरमहा मािसक िनव ह भ ा. 

3. पदवीचे सामा य अ यास म, अिभयांि की पदिवका माणप  वा तुकला इ. साठी 
िनवासी . 570/- व अिनवासीसाठी . 300/- मािसक िनव ह भ ा. 

4. इ. 11 वी व 12 वी साठी व पदवीचे पिह या वष तील िनवासी िव ा य साठी दरमहा 
. 380/- व अिनवासीसाठी . 230/- मािसक िनव ह भ ा दे यात येतो. 

5. वरील अ यास मांचे अनु ेय िश ण शु क, पिर ा शु क संबंिधत महािव ालयास 
अदा केले जाते. 

4 सेवा िमळ यासाठी नागिरकांची पा ता 1. िव ाथ  अनुसूिचत जमातीचा असावा. 
2. पालकांचे वा षक उ प  . 2.50 लाखापे ा जा त नसावे. 
3. िव ाथ  पुणवेळ नोकरीत नसावा. 
4. एकाच कुटंूबातील फ त 2 मुलांना परंतू सव मुल ना लाभ दे यात येतो. 

5 अज चा मा यता ा त नमुना व यांची 
उपल धता 

अज चा नमुना क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड व 
ऑनलाईन अज नमुना ई. िश यवृ ी संकेत थळावर उपल ध आहे.  

6 कोणती कागदप े जोडायची य  योजनेचा लाभ देतेवेळी जातीचा दाखला, उ प  दाखला, वेश पावती व अनुषंगीक 
कागदप े 

7 आव यक कागदप ांची पुतता के या 
नंतर िकती कालावधीत सेवा पुरिवली 
जाईल 

पिरपूण अज ा तीनंतर िनधी या उपल धतेनुसार वरील अनु ेय सेवा पुरिवली जाते. याचा 
सवसाधारण कालावधी खालील माणे असेल. 
महािव ालयात अज सादर करणे                                  15  ऑग ट 
महािव ालयाने क प अिधका यांना अज सादर करणे     15 स टबर 

क प अिधका याकडून छाननी                                    15 ऑ ट बरपयत 
िव ा य या बँक खातेवर जमा करणे                             30 नो हबरपयत 
         मा  या िव ा य चे उिशरा िनकालामुळे वेश उशीरा होतील. यांनी वरील मुदतीम ये 1 
मिह याची वाढ अनु ेय राहील. 
त नंतर िनधी या उपल धतेनुसार मािसक ैमािसक िनव ह भ ा िव ाथ  बँक खातेवर जमा 
करणेत येईल. 

8 सेवािविहत कालावधीत पुरिवली न 
गे यास यां याकडे त ार करावयाचे ते 
काय लय तथा अिपलीय अिधकारी 

अपर आयु त, आिदवासी िवकास, नागपूर 
दरु वणी मांक 0712-2560127, 2560314 
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9 अिपलीय ािधकारी तरावर करण 
िनकाली काढ याचा अपेि त कालावधी 

अिपलीय ािधका याकडे अज ा त झा यानंतर 45 िदवसां या आत. 
 

1 सेवा पुरिवणारा अिधकारी/कमचारी क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड 
2 कायदे/िनयम/शासन िनणय या अंतगत 

सेवा पुरिव या जाणार आहेत. 
आिदवासी िवकास िवभाग शासन िनणय मांक इबीसी-1088/10729/ /का-12, िदनांक 9 
ऑग ट, 1989 

3 थोड यात कायप दती व अनु ेय सेवा वै िकय िश ण व संल न िश णाकरीता खाजगी िश ण सं थेम ये िश ण घेणा या अनुसूिचत 
जमाती या िव ा य ना िश यवृ ी दे याची योजना या अंतगत िश ण शु क ितपूत  केली जाते. 
अ) आरो य िव ान अ यास म (वै कीय, दंत, होिमओपॅथी, युनानी, आयुवद, भौतीकोपचार, 
यवसायोपचार व निसग) 

ब) उ च व तं िश ण िवभागांतगत असणारे अिभयांि की, औषधिनम ण, 
एच.एम.सी.टी.वा तुशा , एम.बी.ए., एम.सी.ए. 
क) कृषी, पशुसंवधन व दु ध यवसाय िवकास व म य यवसाय िवभागांतगत पदिवकांतगत 
पदिवका, पदवी व पद यु र अ यास म. 
ड) या अ यास मातील िव ा य ना शु क िनध रण सिमती व त सम सिमतीने मंडळाने ठरवून 
िदले या दराने िश ण शु क पिर ा शु क ितपूत  केली जाते.  

4 सेवा िमळ यासाठी नागिरकांची पा ता 1. िव ाथ  आिदवासी व महारा ाचा रिहवासी असावा. 
2. याने वै िकय, दंत, आयुवद, युनानी, होमीओपॅथी, भौतीक उपचार, पिरचय इ. 

मा यता ा त अ यास मात वेश घेतलेला असावा. 
3. याची वतणुक, हजेरी व गती समाधानकारक असावी. 

5 अज चा मा यता ा त नमुना व यांची 
उपल धता 

अज चा नमुना क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड व 
संकेत थळावर उपल ध आहे.  

6 कोणती कागदप े जोडायची जात वैधता माणप  सादर करणे बंधनकारक आहे. 
7 आव यक कागदप ांची पुतता के या 

नंतर िकती कालावधीत सेवा पुरिवली 
जाईल 

पिरपूण अज ा तीनंतर 10 िदवसा या आंत महािव ालया या बँक खा यात िश ण शु क 
पिर ा शु क जमा करणे- 30 नो हबर.  

8 सेवािविहत कालावधीत पुरिवली न 
गे यास यां याकडे त ार करावयाचे ते 
काय लय तथा अिपलीय अिधकारी 

अपर आयु त, आिदवासी िवकास, नागपूर 
दरु वणी मांक 0712-2560127, 2560314 

9 अिपलीय ािधकारी तरावर करण 
िनकाली काढ याचा अपेि त कालावधी 

अिपलीय ािधका याकडे अज ा त झा यानंतर 45 िदवसां या आत. 
 

1 सेवा पुरिवणारा अिधकारी/कमचारी क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड 
2 कायदे/िनयम/शासन िनणय या अंतगत 

सेवा पुरिव या जाणार आहेत. 
आिदवासी िवकास िवभाग शासन िनणय मांक इबीसी-1088/10729/ /का-12, िदनांक 9 
ऑग ट, 1989 

3 थोड यात कायप दती व अनु ेय सेवा आ थक टया परवडत नस यामुळे इतर आ थक सवलतीिशवाय यावसाियक िश ण घेणा-
या िव ा य ना लागणा या "जादा खच ची" त डिमळवणी करता यावी हणून िनव ह भ ा 
दे याची योजना. 
अ) 4 ते 5 वष या अ यास मासाठी वसतीगृहात राहणा या िव ा य ना . 700/- दरमहा व 
वसतीगृहात न राहणा-या िव ा य ना . 1000/- दरमहा िनव ह भ ा. 
ब) 2 व 3 वष या अ यास मासाठी वसतीगृहात राहणा या िव ा य ना . 500/- दरमहा व 
वसतीगृहात न राहणा या िव ा य ना . 700/- दरमहा िनव ह भ ा 
क) 2 वष कवा यापे ा कमी कालावधी या अ यास मासाठी वसतीगृहात राहणा या 
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िव ा य ना . 500/- दरमहा व वसतीगृहात न राहणा या िव ा य ना . 500/- दरमहा िनव ह 
भ ा िदला जातो.  

4 सेवा िमळ यासाठी नागिरकांची पा ता 1. अनुसुिचत जमातीचा िव ाथ  यावसाियक पाठय मात वेशीत असावा. 
2. िव ाथ  भारत सरकार िश यवृ ीधारक असावा. 
3. यावसायीक पाठय मात िशकत असणा या िव ा य ने थम यां या 

महािव ालया या वसतीगृहात वेश घेणे बंधनकारक आहे. 
4. पालकाचे उ प  भारत सरकार िश यवृ ी योजने या पा तेसाठी जे यो य असेल 

िततके असावे. 
5 अज चा मा यता ा त नमुना व यांची 

उपल धता 
अज चा नमुना क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड व 
संकेत थळावर उपल ध आहे.  

6 कोणती कागदप े जोडायची य  वेश देतेवेळी स म ािधका यांचा पालकाचा/िव ा य चा जमातीचा दाखला, 
ज मतारखेचा दाखला, पालकाचा स म ािधका याने िदलेला उ प ाचा दाखला. 

7 आव यक कागदप ांची पुतता के या 
नंतर िकती कालावधीत सेवा पुरिवली 
जाईल 

 महािव ालयात पिरपूरण् अज सादर करणे-                    15 ऑग ट  
 महािव ालयाने क प अिधका यांना अज सह ताव-  15 स टबर 

सादर करणे. 
 क प अिधका याकडून तावाची छाननी-               15 ऑ ट बर 
 िव ा य या बँक खातेवर जमा करणे-                       30 नो हबर 
मा  या िव ा य चे उिशरा िनकालामुळे वेश उशीरा होतील. यानंा वरील मुदतीम ये 1 
मिह याची वाढ देय राहील. 

8 सेवािविहत कालावधीत पुरिवली न 
गे यास यां याकडे त ार करावयाचे ते 
काय लय तथा अिपलीय अिधकारी 

अपर आयु त, आिदवासी िवकास, नागपूर 
दरु वणी मांक 0712-2560127, 2560314 

9 अिपलीय ािधकारी तरावर करण 
िनकाली काढ याचा अपेि त कालावधी 

अिपलीय ािधका याकडे अज ा त झा यानंतर 30 िदवसां या आत. 
 

1 सेवा पुरिवणारा अिधकारी/कमचारी क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड 
2 कायदे/िनयम/शासन िनणय या अंतगत 

सेवा पुरिव या जाणार आहेत. 
आिदवासी िवकास िवभाग शासन िनणय मांक आिविश-2009/ . .20/का-12, िदनांक 31 
मे, 2010 

3 थोड यात कायप दती व अनु ेय सेवा इ. 1 ली ते 10 वी म ये शासिकय/अनुदािनत आ मशाळे यितिर त िश ण घेत असले या 
आिदवासी िव ा य ना िश णासाठी ो सािहत करणे, याअनुषंगाने शै िणक व इतर िकरकोळ 
खच भागिव यासाठी पूव मा यिमक िश यवृ ी देणे. 
* इ. 1 ली ते 4 थी . 1000/- 
* इ. 5 वी ते 7 वी . 1500/- 
* इ. 8 वी ते 10 वी . 2000/- 
संबंिधत शाळे या CL लॉगीन व न अज ऑनलाईन सादर केला जातो, त नंतर मु या यापक, 
गटिश णािधकारी, क प अिधकारी यांचे लॉगीनवर माने ऑनलाईन अज ची पडताळणी 
केली जाते, त नंतर िश यवृ ी मंजूर केली जाते. 

4 सेवा िमळ यासाठी नागिरकांची पा ता 1. िव ाथ  अनुसूिचत जमातीचा असावा. 
2. या िव ा य चे पालक शासिकय, िनमशासिकय व इतर थािनक वरा य सं थां या तसेच 
शासन अनुदािनत सं थाम ये सेवा करीत आहेत, तसेच यांचे कुटंुबाचे वा षक उ प  पये 
1.00 लाख कवा यापे ा जा त आहे अशा िव ा य ना िश यवृ ी अनु ेय राहणार नाही. 
3. िव ा य ची उप थती ितमाह 80% असणे आव यक आहे. 
4. शासिकय, अनुदािनत आ मशाळा, नामांिकत शाळांम ये, सैिनकी शाळांम ये, इं जी 
मा यमां या शाळांम ये िश ण घेत असले या व याम ये शासनाकडून तयां या िश णाचा खच 
अदा कर यात येतो अशा अनुसूिचत जमाती या िव ा य ना सदर िश यवृ ीचा लाभ अनु ेय 
राहणार नाही. 
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िव ा य या पालकांचे व िव ा य चे बँकेत संयु त खाते उघडणे आव यक आहे. 
5 अज चा मा यता ा त नमुना व यांची 

उपल धता 
संबंधीत शाळे या CL लॉगीन व न ऑनलाईन अज सादर करावा लागते, अज ची हाडकॉपी 
काय लयास सादर करावी लागते. ऑनलाईन प दतीने अज सादर करावे व पडताळणी ीया 
मु या यापक, गटिश णािधकारी त नंतर क प अिधकारी यांचे तरावर पार पाडली जाते. 

6 कोणती कागदप े जोडायची य  वेश देतेवेळी पालकाचा/िव ा य चा जमातीचा दाखला, महािव ालयाचे ओळखप  व 
अनुषंगीक कागदप . 

7 आव यक कागदप ांची पुतता के या 
नंतर िकती कालावधीत सेवा पुरिवली 
जाईल 

 मु या यापकांनी अज ची छाननी क न पा  िव ा य चे एकि त क प अिधकारी 
काय लयाकडे सादर करणे. 

 वेशानंतर पा  िव ा य या पालकांना बँकेत खाते उघड याबाबत सुिचत करणे, दर 
ितमाहीस खालील माणे 1 ते 31 पयत क प अिधका यांनी िश यवृ ी र कम बँक 
खा यावर जमा करणेची कायवाही अपेि त राहील. 

अ. . िश यवृ ीचा ह ता िश यवृ ीचा कालावधी िश यवृ ी वाटपाचा 
िदनांक 

1 पिहला ह ता
(30%) 

िद. 15 जुन ते 15 
स टबर 

िद. 15 स टबर ते 30 
स टबर 

2 दसुरा ह ता (30%) िद. 16 स टबर, 15
िडसबर 

िद. 15 िडसबर ते 31 
िडसबर 

3 तीसरा ह ता
(40%) 

िद. 16 िडसबर ते 15
एि ल 

िद. 15 माच ते 31 माच 

 

8 सेवािविहत कालावधीत पुरिवली न 
गे यास यां याकडे त ार करावयाचे ते 
काय लय तथा अिपलीय अिधकारी 

अपर आयु त, आिदवासी िवकास, नागपूर 
दरु वणी मांक 0712-2560127, 2560314 

9 अिपलीय ािधकारी तरावर करण 
िनकाली काढ याचा अपेि त कालावधी 

अिपलीय ािधका याकडे अज ा त झा यानंतर 30 िदवसां या आत. 
 

1 सेवा पुरिवणारा अिधकारी/कमचारी क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड 
2 कायदे/िनयम/शासन िनणय या अंतगत 

सेवा पुरिव या जाणार आहेत. 
शासन िनणय मांक एसटीड यु/1073/6340, िदनांक 2 नो हबर, 1973 

3 थोड यात कायप दती व अनु ेय सेवा एम. बी. ए. (पद यु र), वै िकय अ यास म (पदवी / पद यु र), बी. टेक. (इंिजिनअ रग) 
(पदवी/पद यु र), िव ान (पदवी/पद यु र), कृषी (पदवी/पद यु र), इतर िवषयाचे 
अ यास म (पदवी/पद यु र) मधील एकुण 10 िव ा य ना वेश दे यात येईल. 
अनुसूिचत जमाती या िव ा य ना परदेशात िश णाची संधी◌ा िमळावी व यां या गुणव ेला 
वाव िमळावा यासाठी या योजनतगत िश ण शु क, पिर ा शु क, भोजन, िनवास, वास इ. 
अनुषंिगक खच भागिव यासाठी सहा य केले जाते. 

4 सेवा िमळ यासाठी नागिरकांची पा ता 1. िव ाथ  अनुसूिचत जमातीचा (जातीचे वैधता माणप  धारक), भूिमहीन आिदवासी 
कुटंूबातील िव ाथ , दगुम भागातील िव ाथ  तसेच आिदवासी आ मशाळेतील िव ा य ना 

ाधा य. 
2. िव ा य ला परदेशातील मा यता ा त िव ािपठाम ये वेश िमळालेला असावा. 
3. या िश यवृ ीसाठी पा  ठरणा या िव ा य या कुटंूबाची वा षक उ प  मय दा कमाल . 
4.50 ल  पयत राहील. 
4. सदर िश यवृ ी आिदवासा कुटंूबातील केवळ एकाच य तीस आिण एका 
अ यास मासाठी अनु ेय राहील. 

5 अज चा मा यता ा त नमुना व यांची 
उपल धता 

अज नमुना क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड येथे उपल ध 
आहे. तसेच सदर अज नमुना संकेत थळावर उपल ध आहे. 

6 कोणती कागदप े जोडायची य  िश यवृ ी धारकांनी पालकाचा जमातीचा दाखला, जातीचे वैधता माणप , वा षक 
उ प  दाखला. 
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7 आव यक कागदप ांची पुतता के या 
नंतर िकती कालावधीत सेवा पुरिवली 
जाईल 

अज ा ती - माहे जुलै म ये जािहरातीनुसार 21 िदवसात  
अज ची छाननी करणे - ऑग ट 
अंितम यादी करणे - स टबर/ऑ ट बर 
रा य तरीय सिमती बैठक शासनास तािवत करणे िश यवृ ी- नो हबर/िडसबर 
मागील िव ा य या िश यव ीचे नुतनीकरण - स टबर अखेर 

8 सेवािविहत कालावधीत पुरिवली न 
गे यास यां याकडे त ार करावयाचे ते 
काय लय तथा अिपलीय अिधकारी 

अपर आयु त, आिदवासी िवकास, नागपूर 
दरु वणी मांक 0712-2560127, 2560314 

9 अिपलीय ािधकारी तरावर करण 
िनकाली काढ याचा अपेि त कालावधी 

अिपलीय ािधका याकडे अज ा त झा यानंतर 30 िदवसां या आत. 
 

1 सेवा पुरिवणारा अिधकारी/कमचारी क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड 
2 कायदे/िनयम/शासन िनणय या अंतगत 

सेवा पुरिव या जाणार आहेत. 
शासन िनणय मांक एसटीड यु/1073/6340, िदनांक 2 नो हबर, 1973 

3 थोड यात कायप दती व अनु ेय सेवा आिदवासी शेतक यांना यांचा शेतीिवकास िकफायतशीर पणे हो या या टीने उपल ध 
असले या साधनाचा व उजचा पुरेपुर उपयोग क न या ारे जा तीत जा त जमीन 
ओिलताखाली आणुन यांचा आ थक िवकास साध या या हेतूने 100% अनुदानावर 
िवजपंप/तेलपंप पुरिव यात येतात. 
या योजनेखाली सवसाधारणपणे 3 कवा 5 अ वश तीचे िवजपंप/तेलपंप मंजूर कर यात 
येतात. 

4 सेवा िमळ यासाठी नागिरकांची पा ता 1. लाभाथ  अनुसूिचत जमातीचा असावा. 
2. आिदवासी शेतक यांना िवजपंप मंजूर करतांना यां याशेतातील पा याचे साधन असले या 
िविहर/ना यास कमीत कमी सहा मिहने पाणी उपल ध असणे आव यक आहे. 
3. आिदवासी शेतकरी वत: जमीन कसत असला पािहजे. 
4. रा यातील आिदवासी े  व े ाबाहेरील आिदवासी शेतक याकडे िकमान 60 आर (िदड 
एकर) आिण कमाल 6 हे. 40 आर (16 एकर) इतकी लागवडीयो य जमीन असणे आव यक 
आहे. 
5. जेथे नजीक या 3 वष त वीजपुरवठा केली जा याची श यता नाही अशा िठकाणी तेलपंप 
दे यात येतो. 
6. ामपंचायत ठराव. 

5 अज चा मा यता ा त नमुना व यांची 
उपल धता 

अज नमुना क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड व 
संकेत थळावर उपल ध आहे. 

6 कोणती कागदप े जोडायची 1) अनुसूिचत जमातीचा दाखला 
2) सातबारा उतारा / नमुना-8/ नकाशा 
3) पा याचे साधन न ा, धरण, ना याकरीता पाणी, उपस याकरीता संबंधीत स म 

अिधका याचे परवानगीप  
4) वीजपंपाकरीता महािवतरणाचे सुसा यता दाखला 
5) ामसभा ठराव 

7 आव यक कागदप ांची पुतता के या 
नंतर िकती कालावधीत सेवा पुरिवली 
जाईल 

अज ा त झा यानंतर ृटीची पूतता करणे -                                  2 मिहणे 
पिरपूण अज ची यादी क न छाननी क न सिमतीसमोर ठेवणे-          1 मिहना 
सिमतीने मंजूरी िदले या करणाची यादी आिदवासी िवकास 
महामंडळाला देणे -                                                                  1 मिहना 
महारा  रा य िव ुत िवतरण कं.िल. व महारा  रा य आिदवासी 
िवकास महामंडळाकडून पुढील पूतता करणे-                                 3 मिहणे 
लाभा य ना लाभ देणे-                                                               1 मिहना 
मा  िवजपंपासाठी िव ुतीकरण क न पंप सु  होणेपयत पूतता 
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होऊन लाभ देणे -                                                                     3 मिहणे 
8 सेवािविहत कालावधीत पुरिवली न 

गे यास यां याकडे त ार करावयाचे ते 
काय लय तथा अिपलीय अिधकारी 

अपर आयु त, आिदवासी िवकास, नागपूर 
दरु वणी मांक 0712-2560127, 2560314 

9 अिपलीय ािधकारी तरावर करण 
िनकाली काढ याचा अपेि त कालावधी 

अिपलीय ािधका याकडे अज ा त झा यानंतर 45 िदवसां या आत. 
 

1 सेवा पुरिवणारा अिधकारी/कमचारी क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड 
2 कायदे/िनयम/शासन िनणय या अंतगत 

सेवा पुरिव या जाणार आहेत. 
आिदवासी िवकास िवभाग, शासन िनणय मांक युबयो-2000/ .144(अ)/ 
का-5, िदनांक 31 मे, 2001 

3 थोड यात कायप दती व अनु ेय सेवा या योजनेचा समावेश अथसंक पात नाही अशा अिभनव व पा या थािनक मह वा या 
कजिवरिहत योजना तातडीने व भावीपणे काय वत क न गरजू आिदवासीना य  लाभ 
िमळवून देणे हा योजनेचा मु य उ ेश आहे.  

1. योजनतगत येक आिदवासी य तीस/कुटंूबास/सामुिहक. 
4 सेवा िमळ यासाठी नागिरकांची पा ता 1. लाभाथ  अनुसूिचत जमातीचा असावा. 

2. अपंग, िवधवा, पिरत या दािर य रेषेखालील लाभा य ना ाधा य राहील. 
3. लाभाथ नी सव कागदप ासह योजने या लाभासाठी िविहत नमु यातील अज सादर करणे 
आव यक. 
4. योजनेशी संबंिधत िविवध खा या या िज हा तरावरील अिधकारी यांचे सहकाय ने व 
सम वयाने योजना राबिवणे. 

5 अज चा मा यता ा त नमुना व यांची 
उपल धता 

अज नमुना क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड व 
संकेत थळावर उपल ध आहे. 

6 कोणती कागदप े जोडायची 1. अनुसूिचत जमातीचा जातीचा दाखला. 
2. दािर य रेषेचा खालील अपंग िवधवा पिरत या लाभा य ना ाधा य रािहल. 
3. ामसभा ठराव 
4. उ प  दाखला, इतर अनुषंिगक कागदप  

7 आव यक कागदप ांची पुतता के या 
नंतर िकती कालावधीत सेवा पुरिवली 
जाईल 

अज ा त झा यापासुन व पिरपूण कागदप ासह सहा मिह या या कालावधीत 
1. योजनां या आराखडयास मंजूरी िमळा यानंतर इ छुक उमेदवार व सं थांकडून अज 

मागिवणे, छाननी अंती लाभाथ  व सं था िन चत करणेकिरता - 15 िदवस 
2. ये ठता यादी व योजनािनहाय लाभाथ  यादी िन चत करणे, सं था व लाभाथ  िनवड 

यादीस मा यता घेणे- 25 िदवस 
य  योजनेचा लाभ दे यास योजने या व पानुसार 1 ते 6 मिह याचा कालावधी 

8 सेवािविहत कालावधीत पुरिवली न 
गे यास यां याकडे त ार करावयाचे ते 
काय लय तथा अिपलीय अिधकारी 

अपर आयु त, आिदवासी िवकास, नागपूर 
दरु वणी माकं 0712-2560127, 2560314 

9 अिपलीय ािधकारी तरावर करण 
िनकाली काढ याचा अपेि त कालावधी 

अिपलीय ािधका याकडे अज ा त झा यानंतर 45 िदवसां या आत. 
 

1 सेवा पुरिवणारा अिधकारी/कमचारी क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड 
2 कायदे/िनयम/शासन िनणय या अंतगत 

सेवा पुरिव या जाणार आहेत. 
शासन िनणय . एसटीसी-1482/2908/ 96/का-9, िद. 11 स टबर, 1987 व  
शासन िनणय मांक  मो के-1095/ 185/95/का-9, िद. 15 फे ुवारी, 1997 

3 थोड यात कायप दती व अनु ेय सेवा *महारा  रा य माग पिरवहन महामंडळातील वाहन चालक संदभ तील िर त पदांचा अनुशेष 
भ न िनघावा व अवजड वाहन चालक परवानाधारक अनुसूिचत जमाती या युवकांना 
रोजगाराची संधी उपल ध हावी या उ ेशाने रा यात पिरवहन महामंडळ व रा य शासना या 
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संयु त िव माने पांढरकवडा व गडिचरोली येथे वाहन चालक िश ण दे यात येते. 
*मोटार वाहन चालक िश ण कालावधीत िश णाथ ना तांि क, अतांि क चालक िवषयक 
बाबीवर सखोल िश ण देणे. 
*तसेच िश णा य कडून वाहन चालिव याचे िश ण देऊन सराव कर यात येतो. 

4 सेवा िमळ यासाठी नागिरकांची पा ता 1. उमेदवार आिदवासी असावा. 
2. वय 23 ते 25 वष उंची िकमान 163 स.मी., िश ण 7 वी उ ीण. 
3. उमेदवार शारीिरक व मािसक टया वाहन चालकाचे काम कर यास स म असावा. 
4. अवजड वाहन चालिव याचा परवाना व कमीत कमी 2 वष चा अवजड वाहन चालिव याचा 
अनुभव. 

5 अज चा मा यता ा त नमुना व यांची 
उपल धता 

अज नमुना क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड व 
संकेत थळावर उपल ध आहे. 

6 कोणती कागदप े जोडायची 1. अनुसूिचत जमातीचा जातीचा दाखला. 
2. अवजड वाहन चालिव याचा परवाना. 
3. इतर अनुषंगीक कागदप  

7 आव यक कागदप ांची पुतता के या 
नंतर िकती कालावधीत सेवा पुरिवली 
जाईल 

माहे माच अखेर व स टबर अखेर अज वकृती 
अज ची तपासणी आ थक वष त-                             30 एि ल पयत 
पिरपूण अज ची यादी अंितम करणे-                          30 जुन 

िश णासाठी ा त अज या अनु मांकानुसार 
िनवड यादी जाहीर करणे-                                       30 जुलै 

8 सेवािविहत कालावधीत पुरिवली न 
गे यास यां याकडे त ार करावयाचे ते 
काय लय तथा अिपलीय अिधकारी 

अपर आयु त, आिदवासी िवकास, नागपूर 
दरु वणी मांक 0712-2560127, 2560314 

9 अिपलीय ािधकारी तरावर करण 
िनकाली काढ याचा अपेि त कालावधी 

अिपलीय ािधका याकडे अज ा त झा यानंतर 45 िदवसां या आत. 
 

1 सेवा पुरिवणारा अिधकारी/कमचारी क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड 
2 कायदे/िनयम/शासन िनणय या अंतगत 

सेवा पुरिव या जाणार आहेत. 
 

3 थोड यात कायप दती व अनु ेय सेवा  
4 सेवा िमळ यासाठी नागिरकांची पा ता  
5 अज चा मा यता ा त नमुना व यांची 

उपल धता 
अज नमुना क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड व 
संकेत थळावर उपल ध आहे. 

6 कोणती कागदप े जोडायची  
7 आव यक कागदप ांची पुतता के या 

नंतर िकती कालावधीत सेवा पुरिवली 
जाईल 

अज ा त झा यापासून माच जुलै नो हबर 
अज ची तपासणी एि ल ऑग ट िडसबर 
पिरपूण अज ची यादी अंतीम 
करणे 

मे  स टबर जानेवारी 

िनवड यादी जाहीर करणे जुन  ऑ ट बर फे ुवारी 
ा त अज या िदनांकास 
ये ठतेनुसार उमेदवार िनवड 

जुलै नो हबर माच 

 

8 सेवािविहत कालावधीत पुरिवली न 
गे यास यां याकडे त ार करावयाचे ते 
काय लय तथा अिपलीय अिधकारी 

अपर आयु त, आिदवासी िवकास, नागपूर 
दरु वणी मांक 0712-2560127, 2560314 

9 अिपलीय ािधकारी तरावर करण 
िनकाली काढ याचा अपेि त कालावधी 

अिपलीय ािधका याकडे अज ा त झा यानंतर 45 िदवसां या आत. 
 

  



(23) 
 

1 सेवा पुरिवणारा अिधकारी/कमचारी संबंिधत मु या यापक, शासकीय पो ट बेिसक आ मशाळा / मु य िनदशक, यवसाय 
िश ण क  

2 कायदे/िनयम/शासन िनणय या अंतगत 
सेवा पुरिव या जाणार आहेत. 

 

3 थोड यात कायप दती व अनु ेय सेवा  
4 सेवा िमळ यासाठी नागिरकांची पा ता  
5 अज चा मा यता ा त नमुना व यांची 

उपल धता 
अज नमुना क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड व 
संकेत थळावर उपल ध आहे. 

6 कोणती कागदप े जोडायची  
7 आव यक कागदप ांची पुतता के या 

नंतर िकती कालावधीत सेवा पुरिवली 
जाईल 

अज ा त झा यापासून व पिरपूण कागदप ासह येक चार मिह याचा अ यास म सु  
हो यापूव  िनवड यादी जाहीर करणे. 

8 सेवािविहत कालावधीत पुरिवली न 
गे यास यां याकडे त ार करावयाचे ते 
काय लय तथा अिपलीय अिधकारी 

संबंिधत क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड दरु वणी 
मांक 07134-220534 

9 अिपलीय ािधकारी तरावर करण 
िनकाली काढ याचा अपेि त कालावधी 

अिपलीय ािधका याकडे अज ा त झा यानंतर 45 िदवसां या आत. 
 

1 सेवा पुरिवणारा अिधकारी/कमचारी क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड 
2 कायदे/िनयम/शासन िनणय या अंतगत 

सेवा पुरिव या जाणार आहेत. 
 

3 थोड यात कायप दती व अनु ेय सेवा सेवा े  बाधीत े  व त सम बाबीतील उिणवा भ न काढ यासाठी रा या या योजनेस 
पूरक हणून सदर योजना राबिव यात येतात याम ये े  िवकास व य तीिवकास हे दोन 
मुलभूत घटक येतात. 
या योजनाअंतगत खालील माणे िवकास शीष अंतगत िविवध योजना राबिव यात येतात. 

अ. . क  शासन योजना घटक काय म तथा िवकास िशष 
1 िवशेष क ीय सहा य 1. कौश य िवकिसत कर यासाठी िश ण 

2. पाणलोट े ावर आधारीत उ प  वाढी या 
योजना 
3. संपक-बाजार, शाळा व इतर आव यक 
सेवांना 
4. साठवण तं  ( टोरेज टे नॉलॉजी) 

2 भारतीय संिवधाना या 
कलम 275(1) अंतगत 
योजना ( े  िवकास व 
सचन) 

1. र ते/पुल/आरो य/िप याचे पाणी/पोषण 
2. चेक डॅम/वॉटर हाव टग चर 
3. लघुउपसा सचन 
4. िव ुत िवकास (पारंपारीक/अपारंपारीक) 
5. इमारत बांधकाम/िश ण आरो य व इतर 

 

4 सेवा िमळ यासाठी नागिरकांची पा ता 1. िव ाथ  अनुसूिचत जमातीचा असावा. 
2. दािर य रेषेखालील (बी.पी.एल.) काड धारक असावा. 

5 अज चा मा यता ा त नमुना व यांची 
उपल धता 

अज नमुना क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड व 
संकेत थळावर उपल ध आहे. 

6 कोणती कागदप े जोडायची *अनुसूिचत जमातीचा जातीचा दाखला. 
*दािर य रेषेखालील काड 
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* ामसभेचा ठराव 
7 आव यक कागदप ांची पुतता के या 

नंतर िकती कालावधीत सेवा पुरिवली 
जाईल 

योजनेस शासनाकडून मंजूरी ा त झा यानंतर पिरपूण कागदप  ा तीनंतर तीन मिह यात 
सेवा पुरिवली जाईल. 

8 सेवािविहत कालावधीत पुरिवली न 
गे यास यां याकडे त ार करावयाचे ते 
काय लय तथा अिपलीय अिधकारी 

अपर आयु त, आिदवासी िवकास, नागपूर 
दरु वणी मांक 0712-2560127, 2560314 

9 अिपलीय ािधकारी तरावर करण 
िनकाली काढ याचा अपेि त कालावधी 

अिपलीय ािधका याकडे अज ा त झा यानंतर 45 िदवसां या आत. 
 

1 सेवा पुरिवणारा अिधकारी/कमचारी क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड 
2 कायदे/िनयम/शासन िनणय या अंतगत 

सेवा पुरिव या जाणार आहेत. 
आिदवासी िवकास िवभाग, शासन पिरप क मांक बीसीसी-1089/21859/ 

.808/का-15, िदनांक 16 स टबर, 1989 
3 थोड यात कायप दती व अनु ेय सेवा अनुसूिचत जमाती या उमेदवारांची नांव न दणी सेवायोजन काय लयात कर यात येत होती. 

परंत ूया उमेदवारांना संधी िमळ यास फार िवलंब होतेा हे ल ात घेवून शासनाने आिदवासी 
क प काय लयात नाव न दणीचे काम सोपिवले. 

अनुसूिचत जमाती या सुिशि त उमेदवारांची नावे न दवून ती िविवध िनयु ती 
अिधका याकडे िशफारस क न पाठिवणे व यांना रोजगाराची संधी उपल ध क न देणे.  

4 सेवा िमळ यासाठी नागिरकांची पा ता 1. िव ाथ  अनुसूिचत जमातीचा असावा.  
2. वेशा या वेळेस यांचे वय 18 वष पूण असावे. 

5 अज चा मा यता ा त नमुना व यांची 
उपल धता 

अज नमुना क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड व 
संकेत थळावर उपल ध आहे. 

6 कोणती कागदप े जोडायची याने िविहत नमु यातील अज, अज सोबत ज म तारखेचा दाखला, शै िणक पा ता, 
तांि क िश ण, िश ण व इतर आव यक कागदप  

7 आव यक कागदप ांची पुतता के या 
नंतर िकती कालावधीत सेवा पुरिवली 
जाईल 

अज ा त झा यापासून व पिरपूण कागदप ासह याच िदवशी अथवा दसुरे िदवशी 
काय लयीन वेळेत 

8 सेवािविहत कालावधीत पुरिवली न 
गे यास यां याकडे त ार करावयाचे ते 
काय लय तथा अिपलीय अिधकारी 

अपर आयु त, आिदवासी िवकास, नागपूर 
दरु वणी मांक 0712-2560127, 2560314 

9 अिपलीय ािधकारी तरावर करण 
िनकाली काढ याचा अपेि त कालावधी 

अिपलीय ािधका याकडे अज ा त झा यानंतर 45 िदवसां या आत. 
 

1 सेवा पुरिवणारा अिधकारी/कमचारी क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड 
2 कायदे/िनयम/शासन िनणय या अंतगत 

सेवा पुरिव या जाणार आहेत. 
आिदवासी िवकास िवभाग, शासन पिरप क मांक आसे -1099/  6/का-5, िदनांक 
27 जानेवारी, 1999 

3 थोड यात कायप दती व अनु ेय सेवा आिदवासी े ात आिदवास या िवकासाकिरता उ फुतपणे काम करणा या अनेक 
य ती व सं था आहेत. यातील उ लेखनीय काम करणा या य ती/सं थांची िनवड 

क न या या काय चा जाहीर गौरव क न असे काम कर याकरीता इतर य ती व 
सं थांना ो सािहत कर या या उ ेशाने आिदवासी सेवक/आिदवासी सेवा सं था पुर कार 
दे याची योजना 1985 पासून काय वत कर यात आली. हा पुर कार, ितवष  परमपु य 
ठ करबा पा यां या जयंती िदनी (29 नो हबर) िनवड झाले या य ती/सं थांना दे यात 
येतो. 

1) आिदवासी सेवक . 10,001/- रोख र कम, मृतीिच ह, श तीप  व स कार 
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2) सेवा सं था . 25,001/- रोख र कम, मृतीिच ह, श तीप  व सं थेचा 
मुखाचा स कार 

4 सेवा िमळ यासाठी नागिरकांची पा ता 1. अजदाराचे वय 54 वष पे ा जा त असावे. आिदवासी समाजाची उ लेखिनय केले या 
कामाची मािहती, फोटो, वतमान प ातील कातरने इ यादी. 
2. अजदार खासदार/आमदार/िज हा पिरषद अ य  अथवा कोण याही अिधकार पदावर 
नसावा. 
3. अजदार/ वंयसेवी सं था राजकारणापासून अिल त असावा. 
4. अजदार य ती व सं था यां यािव द फौजदारी व पाचे गु हे न दिवलेले नसावेत 
कवा िश ा झालेली नसावी. 
5. पुर काथ नी आिदवासी सं कृती, संवधन, िश ण, अ याचार िनमुलन, अंध दा 
िनमूलन इ. कार या े ात आिदवास या िवकासाकरीता िकमान 10 वष िवशेष भरीव 
काय केलेले असावे. 
6. अजदारांनी िविहत नमु यातील अज यांनी केले या काय ब ल या मािहतीसह 
(सं थां या बाबतीत सं था प लक ट/सोसायटीज रिज ेशन ॲ टखाली पंजीब द 
अस याबाबतची माणप े, घटनेची त व मागील 5 वष चा अहवाल) पाठिवणे 
आव यक.  

5 अज चा मा यता ा त नमुना व यांची 
उपल धता 

अज नमुना क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड व 
संकेत थळावर उपल ध आहे. 

6 कोणती कागदप े जोडायची 1. फौजदारी गु हा नस याबाबतचा पोलीस टेशनचा दाखला. 
2. आिदवासी समाजाची उ लेखिनय केले या कामाची मािहती, फोटो, वतमान 

प ातील का णे व आव यक अनुषंगीक कागदप े 
7 आव यक कागदप ांची पुतता के या 

नंतर िकती कालावधीत सेवा पुरिवली 
जाईल 

अज ा त करणे-                                                       जुलै अखेर 
ृटीबाबत कळिवणे-                                                   ऑग ट 
ृटी पूततेनंतर ा त तावाची यादी तयार क न वैय तक 

मािहती तपशील तयार करणे-                                        ऑ ट बर 
अ ावत याद शासनास सादर करणे-                               15 नो हबर 
अंितम पुतता-                                                              29 नो हबर 

8 सेवािविहत कालावधीत पुरिवली न 
गे यास यां याकडे त ार करावयाचे ते 
काय लय तथा अिपलीय अिधकारी 

अपर आयु त, आिदवासी िवकास, नागपूर 
दरु वणी मांक 0712-2560127, 2560314 

9 अिपलीय ािधकारी तरावर करण 
िनकाली काढ याचा अपेि त कालावधी 

अिपलीय ािधका याकडे अज ा त झा यानंतर 45 िदवसां या आत. 
 

1 सेवा पुरिवणारा अिधकारी/कमचारी क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड 
2 कायदे/िनयम/शासन िनणय या अंतगत 

सेवा पुरिव या जाणार आहेत. 
आिदवासी िवकास िवभाग, शासन िनणय मांक सािवयो-2003/  179/का-8, िदनांक 
3 माच, 2004 

3 थोड यात कायप दती व अनु ेय सेवा ल न समारंभा या िनमी याने मोठया माणावर होणारा खच कमी कर यासाठी आिण 
िववाहसोहळयातील अनुिचत थांना आळा घाल यासाठी सामुिहक िववाह सोहळयांना 

ो साहन दे यात येते. 
. 10,000/- चा ॉस चेक/धनादेश वधु अथवा वरा या नावाने दे यात येते. 

4 सेवा िमळ यासाठी नागिरकांची पा ता 1.  वर कवा वधु अनुसूिचत जमातीचा असणे आव यक आहे. 
2. वर कवा वधु चे वय िववाहा या िदनांकास वधुचे 18 वष व वराचे 21 वष िववाह 
न दणी नुसार असणे आव यक आहे. 
3. वर आिण वधुचा थम िववाह असणे आव यक आहे. 
4. िज हा मािहती व जनसंपक यं णेकडून योजनेची िस दी देणे. 
5. सेवाभावी सं था / सरकारी यं णा / क प अिधकारी यांचे माफत योजना राबिव यात 
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येईल. 
5 अज चा मा यता ा त नमुना व यांची 

उपल धता 
अज नमुना क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड व 
संकेत थळावर उपल ध आहे. 

6 कोणती कागदप े जोडायची 1. अनुसूिचत जमातीचा जातीचा दाखला. 
2. वर/वधु चा वयाचा स म ािधका याचा दाखला. 
3. हंुडा ितबंधक काय ानुसार टँप पेपरवर ित ाप  
4. स म अिधका यांचा रिहवासी दाखला. 

7 अज ची कमत अस यास िकती सदरचा अज िवनामु य उपल ध आहे. 
8 शु क भरावे लागते काय? िकती? िनशु क 
9 आव यक कागदप ांची पुतता के या 

नंतर िकती कालावधीत सेवा पुरिवली 
जाईल 

अज ची छाननी-                                                         जुन अखेर 
अज ची यादी अंतीम करणे-                                         ऑग ट अखेर 

य  लाभ देणे-                                                       नो हबर अखेर 
10 सेवािविहत कालावधीत पुरिवली न 

गे यास यां याकडे त ार करावयाचे ते 
काय लय तथा अिपलीय अिधकारी 

अपर आयु त, आिदवासी िवकास, नागपूर 
दरु वणी मांक 0712-2560127, 2560314 

11 अिपलीय ािधकारी तरावर करण 
िनकाली काढ याचा अपेि त कालावधी 

अिपलीय ािधका याकडे अज ा त झा यानंतर 45 िदवसां या आत. 
 

1 सेवा पुरिवणारा अिधकारी/कमचारी क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड 
2 कायदे/िनयम/शासन िनणय या अंतगत 

सेवा पुरिव या जाणार आहेत. 
आिदवासी िवकास िवभाग, शासन िनणय मांक भुवाये-2003/ . .142/का-9, िदनांक 
4 फे ुवारी, 2004 

3 थोड यात कायप दती व अनु ेय सेवा दािर य रेषेखालील भुिमहीन कुटंूबाना उदिनव हचे साधन नस यामुळे रोजगार हमी योजना 
कवा खाजगी य तीकडे मजुरी करावी लागते व रोजी िनमी  यांचे पररा यात थलांतरण 
होते हे टाळ यासाठी भुिमहीन कुटंूबास जिमन दे याची योजना 50% अनुदानावर व 50% 
र कम कज ऊ व पात दे यात येते. 
लाभाथ  कुटंूबास दे यात येणारे कज िबन याजी 10 वष मुदतीकरीता राहील. तसेच कज 
फेडायची सुरवात कज मंजूरीनंतर 2 वष नंतर कर यात येईल. जमीनीची िव ी कवा 
ह तांतरण करता येणार नाही. 

4 सेवा िमळ यासाठी नागिरकांची पा ता 1. पा  लाभाथ  भुिमहीन व दािर य रेषेखालील शेतमजूर अनुसूिचत जमातीचा असावा. 
2. िदनांक 1.1.2000 रोजी भुिमहीन असणारा आिदवासी लाभ घे यास पा . 
3. लाभाथ चे वय िकमान 25 व कमाल 60 वष असावे. 
4. महसुल व वनिवभागाचे गायरान व अितिर त जिमनीचे वाटप केले आहे या कुटंूबाना 
योजनेचा लाभ िमळणार नाही. 
5. या आिदवासी य ती या िव द जिमनी अित मणाबाबतची करणे महसुल 
अिधका याकडे लंिबत आहे यानंा या योजनेचा लाभ िमळणार नाही. 
6. आिदम जमाती/िवधवा ि या पिरत या ि या यांना थम ाधा य. 
7. जिमनीची िव ी अथवा ह तांतरण करणार नाही व इतर अनुषंिगक शत  अटीचे पालन 
करील याबाबत करारनामा.  

5 अज चा मा यता ा त नमुना व यांची 
उपल धता 

अज नमुना क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड व 
संकेत थळावर उपल ध आहे. 

6 कोणती कागदप े जोडायची 1. अनुसूिचत जमातीचा जातीचा दाखला. 
2. दािर य रेषेखालील दाखला 
3. वयाचा दाखला 
4. स म अिधका यांचा रिहवासी दाखला 

अ. . 4 मधील 1 ते 7 ची संबंधीत िवभागाची ना-हरकत माणप े जोडणे आव यक 
राहील. 
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7 आव यक कागदप ांची पुतता के या 
नंतर िकती कालावधीत सेवा पुरिवली 
जाईल 

अज ची छाननी-                                                         जुन अखेर 
अज ची यादी अंतीम करणे-                                         ऑग ट अखेर 

य  लाभ देणेची कायवाही महसुल िवभागामाफत-         िकमान 6 मिहणे 
8 सेवािविहत कालावधीत पुरिवली न 

गे यास यां याकडे त ार करावयाचे ते 
काय लय तथा अिपलीय अिधकारी 

अपर आयु त, आिदवासी िवकास, नागपूर 
दरु वणी मांक 0712-2560127, 2560314 

9 अिपलीय ािधकारी तरावर करण 
िनकाली काढ याचा अपेि त कालावधी 

अिपलीय ािधका याकडे अज ा त झा यानंतर 45 िदवसां या आत. 
 

1 सेवा पुरिवणारा अिधकारी/कमचारी क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड 
2 कायदे/िनयम/शासन िनणय या अंतगत 

सेवा पुरिव या जाणार आहेत. 
आिदवासी िवकास िवभाग, शासन िनणय मांक पी. ही.सी.- 

3 थोड यात कायप दती व अनु ेय सेवा आिदवासी शेतक यांचा आ थक दज  उंचािव याकरीता 100% अनुदानावर वीजपंप व 
तेलपंप योजनेचा लाभ घेतेले या शेतक यांना पी. ही.सी./ एच.डी.पी.ई. पाईप पुरवठा 
कर यात येतो. 
एका लाभा य स . 15000/- चे मय देत पाईप पुरवठा केला जातो. आिदवासी शेतकरी 
वत: जिमन कसत असला पािहजे. 

4 सेवा िमळ यासाठी नागिरकांची पा ता 1. लाभाथ  अनुसूिचत जमातीतील असावा. 
2. िवजपंप / तेलपंप मंजूर केले या दािर य रेषेखालील शेतक यास ाधा य. 
3. सचनासाठी या शेतक याजवळ पाणी उपल धतेची सोय असणे आव यक.  

5 अज चा मा यता ा त नमुना व यांची 
उपल धता 

अज नमुना संबंिधत ादेिशक यव थापक, महारा  रा य सहकारी आिदवासी िवकास 
मंडळ व संकेत थळावर उपल ध आहे. 

6 कोणती कागदप े जोडायची 1. अनुसूिचत जमातीचा जातीचा दाखला. 
2. 7/12 उतारा (सात बारा उतारा), नमुना -8अ, नकाशा 
3. ामसभा ठराव 

7 आव यक कागदप ांची पुतता के या 
नंतर िकती कालावधीत सेवा पुरिवली 
जाईल 

अज ा त झा यापासून व पिरपूण कागदप ासह अज छाननी 
सिमतीसमोर ठेवणे-                                                       जुन अखेर 
सिमतीने मंजूरी िदले या करणाची यादी आिदवासी िवकास 
महामंडळाला देणे-                                                        ऑग ट अखेर 

8 सेवािविहत कालावधीत पुरिवली न 
गे यास यां याकडे त ार करावयाचे ते 
काय लय तथा अिपलीय अिधकारी 

अपर आयु त, आिदवासी िवकास, नागपूर 
दरु वणी मांक 0712-2560127, 2560314 

9 अिपलीय ािधकारी तरावर करण 
िनकाली काढ याचा अपेि त कालावधी 

अिपलीय ािधका याकडे अज ा त झा यानंतर 45 िदवसां या आत. 
 

1 सेवा पुरिवणारा अिधकारी/कमचारी क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड 
2 कायदे/िनयम/शासन िनणय या अंतगत 

सेवा पुरिव या जाणार आहेत. 
आिदवासी िवकास िवभाग, शासन िनणय मांक िटएसपी-2004/ . .23/का-14, िदनांक 
3 जुन, 2004 

3 थोड यात कायप दती व अनु ेय सेवा रा यातील ामीण/नागरी भागातील अनुसूिचत आिदवासी े , अितरी त आिदवासी े , 
माडा/िमनीमाडा े , तसेच आिदवासी उपयोजना बाहय े ातील 50% पे ा जा त 
आिदवास ची लोकसं या असले या व या/पाडे/गावां या महानगरपालीका, नगरपिरषदेचे 

भाव, तेथील िवकासासाठी आव यक असले या सामुिहक िवकासा या सुिवधा 
पुरिव याची योजना. 
सदर योजनेअंतगत मु य व ती पासून जोडर ते, िसमं◌ेट काँ ीट/डं◌ाबरीकरणाचे 
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अंतगत र ते, शाळेचे कं पाउंड, िप या या शु द पा याची सोय करणे, जु या िवहीर ची 
दु ती, बंद गटारे बांधणे, आिदवासी व तीचे िव ुतीकरण करणे, समाज मंिदरे, 
सावजिनक शैाचालय मशानभुमी बांधकाम, नदीकाठ संर ण भत, घाट बांधकाम, ितथ 

े  व पयटन िवकास, ामपंचायत काय लय/ ाम सिचवालय इ यादी कामे. 
4 सेवा िमळ यासाठी नागिरकांची पा ता 1. सदर गावात आिदवास ची लोकसं या 50% पे ा जा त असावी. 

2. सदर गावात तािवत काम दसु या योजनतगत नसावे. 
3. सदर गावात यापूव  एकही कामे झालेले नसावे. 
4. शासन िनणयातील िववरणप  एक मधील 1 ते 11  कामे सदर योजनेत समावेश 
कर यात येते.  

5 अज चा मा यता ा त नमुना व यांची 
उपल धता 

अज नमुना क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड व 
संकेत थळावर उपल ध आहे. 

6 कोणती कागदप े जोडायची 1. जे काम यावयाचे आहे याचे अंदाजप क संबंधीत िवभागा या (तांि क 
मा यतेसह). 

2. ामपंचायतीचा ठराव 
3. लोकसं या माणप  
4. का पिनक नकाशा थलदशक 
5. इतर अनुषंगीक कागदप े 

7 आव यक कागदप ांची पुतता के या 
नंतर िकती कालावधीत सेवा पुरिवली 
जाईल 

तािवत कामाचा ठराव व लोकसं येचा दाखला क प अिधकारी 
यांचेकडे पाठिवणे-                                                               एि ल अखेर 
मागणी माणे सव गावाचा एकि त वा षक आराखडा करणे व  
अपर आयु त काय लयास सादर करणे-                                  15 मे अखेर 
अपर आयु तांनी आराखडा मा य करणे-                                  20 मे 
आिदवासी िवकास िनरी कामाफत थानभेट देऊन अहवाल 

ा त करणे-                                                                   15 जून पयत 
गावा या आिदवासी लोकसं ये या आधारावर िव ीय मय देत  

तािवत कामाचे अंदाजप क व तांि क मा यता घेणेसाठी संबंधीत 
यं णेस अंदाजप के पाठिवणे-                                          30 जुन पयत 

ा त अंदाजप क िज हािधकारी यांना शासकीय मा यतेकरीता  
सादर करणे-                                                                 31 ऑग ट पयत 
िज हािधकारी यांनी संबंिधत यं णे या नावे सदर मंजूर कामास शासकीय मा यता देऊन 
यांचे नावे िनधी उपल ध क न देणे 

8 सेवािविहत कालावधीत पुरिवली न 
गे यास यां याकडे त ार करावयाचे ते 
काय लय तथा अिपलीय अिधकारी 

अपर आयु त, आिदवासी िवकास, नागपूर 
दरु वणी मांक 0712-2560127, 2560314 

9 अिपलीय ािधकारी तरावर करण 
िनकाली काढ याचा अपेि त कालावधी 

अिपलीय ािधका याकडे अज ा त झा यानंतर 45 िदवसां या आत. 
 

1 सेवा पुरिवणारा अिधकारी/कमचारी क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड 
2 कायदे/िनयम/शासन िनणय या अंतगत 

सेवा पुरिव या जाणार आहेत. 
आिदवासी िवकास िवभाग, शासन िनणय मांक कौिवका-2011/ . .260/का-12, 
िदनांक 17 ऑग ट, 2012 

3 थोड यात कायप दती व अनु ेय सेवा मा. पंत धान यांची अितशय मह वाकां ी योजना सन 2022 पयत 50 कोटी कुशल 
मनु यबळािन मती कर याची उ ी टांपैकी आिदवासी िवकास िवभागासाठी ितवष  4 ल  
लाभा य चे कौश य िवकास कर याचे तािवत. 
आिदवासी युवक युवतीमधील कौश य िवकसीत क न उ च िश ण व नोकरी या 

िश णाकरीता योजना राबिवणे. 
4 सेवा िमळ यासाठी नागिरकांची पा ता 1. अ प िश ीत बेरोजगार इय ा 10 वी व 12 वी नापास, आिदवासी िव ाथ  अधवट 
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िश ण झालेले, िश णातनु गळती झालेले िव ाथ . 
2. रोजगारासाठी थलांतर करणारे आिदवासी िव ाथ  
3. िश ण घेणारे िव ाथ .  
4. नोकरीसाठी पिर ा देऊ इ छनारे आिदवासी िव ाथ  
5. लाभा य ची अ यास म पर वे पा ता आव यक रािहल. 

5 अज चा मा यता ा त नमुना व यांची 
उपल धता 

अज नमुना संबंिधत ादेशीक यव थापक, महारा  रा य सहकारी आिदवासी िवकास 
मंडळ व संकेत थळावर उपल ध आहे. 

6 कोणती कागदप े जोडायची 1. अनुसूिचत जमातीचा जातीचा दाखला. 
2. शै िणक कागदप  
3. रेशन काड 
4. स म अिधका याचा रिहवासी दाखला 

7 आव यक कागदप ांची पुतता के या 
नंतर िकती कालावधीत सेवा पुरिवली 
जाईल 

तीन मिहणे 

8 सेवािविहत कालावधीत पुरिवली न 
गे यास यां याकडे त ार करावयाचे ते 
काय लय तथा अिपलीय अिधकारी 

अपर आयु त, आिदवासी िवकास, नागपूर 
दरु वणी मांक 0712-2560127, 2560314 

9 अिपलीय ािधकारी तरावर करण 
िनकाली काढ याचा अपेि त कालावधी 

अिपलीय ािधका याकडे अज ा त झा यानंतर 45 िदवसां या आत. 
 

1 सेवा पुरिवणारा अिधकारी/कमचारी क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड 
2 कायदे/िनयम/शासन िनणय या अंतगत 

सेवा पुरिव या जाणार आहेत. 
आिदवासी िवकास िवभाग, शासन िनणय मांक 1003/ . .44/का-12, िदनांक 
14.8.2003 व शासन  

3 थोड यात कायप दती व अनु ेय सेवा अपंग य त ना (िव ा य ना) येणा या अडचणी ल ात घेऊन व यां याकडे पाह याचा 
समाजाचा हेतू ल ात घेऊन ते िश णापासून वंिचत राहु नये तसेच यांना इतरां या 
बरोबरीने पध  कर यासाठी अनुसूिचत जमाती या अपंग िव ा य स िश यवृ ी देणे व 
शाळेत ये-जा करणेकिरता वाहतुक भ ा देणे. 
इ. 8 वी ते 12 वी म ये िश ण घेत असले या िव ा य स दरमाह . 500/- माणे कमाल 

. 5000/- व शाळेत ये-जा कर याकरीता . 100/- माणे कमाल . 1000/- वाहतुक 
भ ा 

4 सेवा िमळ यासाठी नागिरकांची पा ता 1. िव ाथ  अनुसूिचत जमातीचा असावा. 
2. िव ाथ  िकमान 40% अपंग असणे आव यक 
3. मा यता ा त शै िणक सं थेत िश ण घेणारे िव ाथ  यांना शासिकय वसतीगृहात 

वेश िमळालेला नाही असे िव ाथ .  
4. िव ा य ची हजेरी शाळेत 70%  पे ा कमी नसावी. 

5 अज चा मा यता ा त नमुना व याचंी 
उपल धता 

अज नमुना संबंिधत ादेशीक यव थापक, महारा  रा य सहकारी आिदवासी िवकास 
मंडळ व संकेत थळावर उपल ध आहे. 

6 कोणती कागदप े जोडायची 1. अनुसूिचत जमातीचा जातीचा दाखला. 
2. िव ा य नी शासिकय वसतीगृहात वेश िमळाला नस याचे अिध क/ गृहपाल 

याचें माणप  
3. िज हा श य िचिक सक यांचे अपंग अस याचे माणप  
4. िव ा य ची उप थती 70% पे ा अस याचे मु या यापक/गृहपाल यांचे प  

7 आव यक कागदप ांची पुतता के या 
नंतर िकती कालावधीत सेवा पुरिवली 
जाईल 

येक वष तील जुन ते एि ल 

8 सेवािविहत कालावधीत पुरिवली न अपर आयु त, आिदवासी िवकास, नागपूर 
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गे यास यां याकडे त ार करावयाचे ते 
काय लय तथा अिपलीय अिधकारी 

दरु वणी मांक 0712-2560127, 2560314 

9 अिपलीय ािधकारी तरावर करण 
िनकाली काढ याचा अपेि त कालावधी 

अिपलीय ािधका याकडे अज ा त झा यानंतर 45 िदवसां या आत. 
 

1 सेवा पुरिवणारा अिधकारी/कमचारी क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड 
2 कायदे/िनयम/शासन िनणय या अंतगत 

सेवा पुरिव या जाणार आहेत. 
आिदवासी िवकास िवभाग, शासन िनणय मांक घरकुल-2012/ . .38 भाग-1/ का-
17, िदनांक 28.3.2013  

3 थोड यात कायप दती व अनु ेय सेवा 1. ामीण भागासाठी घरकुलाची कमत . 1.00 लाख 
2. नगरपािलका ह ीत घरकुलाची कमत . 1.50 लाभ लाभाथ  सहभाग 7.5% 
3. महानगरपािलका ह ीत घरकुलांची कमत . 2.00 लाख लाभाथ  सहभाग 10% 
अज चे माण जा त अस यास लॉटरी प दतीने लाभाथ  िनवड 
4. गटिवकास अिधकारी तसेच ामीण िवकास यं णा यांचे कडून लाभा य ना ाधा य. 

4 सेवा िमळ यासाठी नागिरकांची पा ता 1. िव ाथ  अनुसूिचत जमातीचा असावा. 
2. जातीचा दाखला 
3. दािर य रेषेचे काड.  
4. वत: या मालकीची जागा, क चे घर असावे. 
5. 7/12 उतारा, नमुना 8-अ आव यक 
6. यापूव  योजनेचा लाभ घेतला नस याबाबतचे शपथप  
7. ामसेभेचा ठराव. 

5 अज चा मा यता ा त नमुना व यांची 
उपल धता 

अज नमुना संबंिधत ादेशीक यव थापक, महारा  रा य सहकारी आिदवासी िवकास 
मंडळ व संकेत थळावर उपल ध आहे. 

6 कोणती कागदप े जोडायची 1. अनुसूिचत जमातीचा जातीचा दाखला. 
2. जातीचा दाखला 
3. दािर य रेषेचे काड 
4. रिहवासी दाखला 
5. ामसभेचा ठराव 

7 आव यक कागदप ांची पुतता के या 
नंतर िकती कालावधीत सेवा पुरिवली 
जाईल 

येक वष तील जुन ते एि ल 

8 सेवािविहत कालावधीत पुरिवली न 
गे यास यां याकडे त ार करावयाचे ते 
काय लय तथा अिपलीय अिधकारी 

अपर आयु त, आिदवासी िवकास, नागपूर 
दरु वणी मांक 0712-2560127, 2560314 

9 अिपलीय ािधकारी तरावर करण 
िनकाली काढ याचा अपेि त कालावधी 

अिपलीय ािधका याकडे अज ा त झा यानंतर 45 िदवसां या आत. 
 

1 सेवा पुरिवणारा अिधकारी/कमचारी क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड 
2 कायदे/िनयम/शासन िनणय या अंतगत 

सेवा पुरिव या जाणार आहेत. 
 

3 थोड यात कायप दती व अनु ेय सेवा  
4 सेवा िमळ यासाठी नागिरकांची पा ता  
5 अज चा मा यता ा त नमुना व यांची 

उपल धता 
अज नमुना क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड व 
संकेत थळावर उपल ध आहे. 

6 कोणती कागदप े जोडायची  
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7 आव यक कागदप ांची पुतता के या 
नंतर िकती कालावधीत सेवा पुरिवली 
जाईल 

येक वष तील जुन ते एि ल 

8 सेवािविहत कालावधीत पुरिवली न 
गे यास यां याकडे त ार करावयाचे ते 
काय लय तथा अिपलीय अिधकारी 

अपर आयु त, आिदवासी िवकास, नागपूर 
दरु वणी मांक 0712-2560127, 2560314 

9 अिपलीय ािधकारी तरावर करण 
िनकाली काढ याचा अपेि त कालावधी 

अिपलीय ािधका याकडे अज ा त झा यानंतर 45 िदवसां या आत. 
 

1 सेवा पुरिवणारा अिधकारी/कमचारी क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड 
2 कायदे/िनयम/शासन िनणय या अंतगत 

सेवा पुरिव या जाणार आहेत. 
आिदवासी िवकास िवभाग, शासन िनणय मांक आवगृ-2016/ . .87/का-19, िदनांक 
15 ऑ ट बर, 2016 

3 थोड यात कायप दती व अनु ेय सेवा अनुसूिचत जमाती या शासिकय वसतीगृहात वेश न िमळाले या िव ा य ना इ. 12 वी 
नंतर या उ च िश णाकिरता भोजन, िनवास व शै िणक सािह यासाठी यां या 
आधारसंल न बँक खा याम ये थेट र कम िवतरण कर याकिरता सदर योजना सु  
कर यात आलेली आहे. 

अ. . खच ची बाब मंुबई 
शहर/उपनगर, 
नवी मंबई, ठाणे, 
पुणे, पपरी 
चचवड, नागपूर 
या िठकाणी उ च 
िश ण घेणा या 
िव ा य साठी 
अनु ेय र कम 

इतर महसुली 
िवभागीय 
मु यालय 
शहरातील व 
उवरीत क वग 
महानगरपािलका 

े ाम ये उ च 
िश ण घेणा या 
िव ा य साठी 
अनु ेय र कम 

इतर 
िज हयाचे 
िठकाणी 
उ च िश ण 
घेणा या 
िव ा य साठी 
अनु ेय 
र कम 

1 भोजन भ ा 32000 28000 25000 
2 िनवास भ ा 20000 15000 12000 
3 िनव ह भ ा 8000 8000 6000 

ित िव ाथ  एकुण 
संभा य वाष क खच 

60000/- 51000/- 43000/- 

वरील रकमे यितिर त वै कीय व अभीयां ीकी शाखेतील िव ा य साठी ितवष . 
5000/- व अ य शाखेतील िव ा य ना ितवष . 2000/- इतकी र कम शै िणक 
सािह यासाठी ठोक व पात दे यात येईल. 

4 सेवा िमळ यासाठी नागिरकांची पा ता 1. िव ाथ  अनुसूिचत जमातीचा असावा. िव ा य ने अज सोबत जात पडताळणी सादर 
करणे बंधनकारक राहील. 
2. िव ा य या पालकांचे वा षक उ प  पये 2.50 लाखापे ा जा त नसावे. तसेच क  
शासनामाफत या- यावेळी मॅ ीके र िश यवृ ीसाठी उ प  मय देत वाढ होईल, यानुसार 
या योजनेसाठी पालकाची वाष क उ प  मय दा लागू राहील. 
3. िव ा य ने वताचा आधार मांक रा ीयकृत बँक खा याशी संल न करणे बंधनकारक 
राहील. 
4. िव ा य ने वेश घेतलेली शै णीक सं था या शहरा या िठकाणी आहे अशा 
शहरातील सदर िव ा य चे पालक नसावेत. 
5. िव ा य ची िनवड गुणव ेनुसार कर यात येईल. 

5 अज चा मा यता ा त नमुना व यांची 
उपल धता 

संबंिधत शासिकय वसितगृह व संकेत थळावर उपल ध आहे. 
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6 कोणती कागदप े जोडायची 1. शाळा सोड याचा दाखला 
2. या इय ेचे उ ीण झाले गुणपि काची त 
3. उपिवभागीय अिधकारी/तहिसलदार यांनी िदलेले पालकांचे अनुसूिचत जमातीचे 

माणप  
4. अनुसूिचत जमातीचा जात पडताळणी माणप  
5. पालकांचा स म अिधका याचा उ प ाचा दाखला 
6. रिहवासी दाखला. 

7 आव यक कागदप ांची पुतता के या 
नंतर िकती कालावधीत सेवा पुरिवली 
जाईल 

इ.  12 वी पिर ेचा िनकाल जाहीर झा यानंतर व वेश ि या सु  झा यानंतर 15 
िदवसाचा कालावधी 

8 सेवािविहत कालावधीत पुरिवली न 
गे यास यां याकडे त ार करावयाचे ते 
काय लय तथा अिपलीय अिधकारी 

संबंिधत क प अिधकारी, एका मक आिदवासी िवकास क प, भामरागड दरु वणी 
मांक 07134-220534 

9 अिपलीय ािधकारी तरावर करण 
िनकाली काढ याचा अपेि त कालावधी 

अिपलीय ािधका याकडे अज ा त झा यानंतर 45 िदवसां या आत. 
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