धमवीर आनंद दघे ज

वशेष शाळा

(र ज. न दणी ब. अ ःथ यंग वभाग-०७७८ मितमंद वभाग- ०८६४)
कि य मा हतीचा अिधकार Ð २००५
कलम ४(१) (ब) नुसार १७ मु

ांबाबत जाह र ूकरण

अ) १) संःथेचे नाव प ा, दरू वनी बमांक, काय व सेवेचा तपशील :धमवीर आनंद दघे ज

वशेष शाळा

िस ाचल, वसंत वहार, पोखरण रोड नं. २, ठाणे (प) ४०० ६१०
दरू वनी ब. ०२२-२१७१३५९९
ठाणे महानगरपािलका ह दे शातील अशी प हली ःथािनक ःवरा य संःथा आहे जने संपूणतः
प रपूण अशी ज

ब)

वशेष शाळा अ ःथ यंग (१९८५) व मितमंद (२००१) गटासाठ ःथापन केली आहे .

१) रचना
धमवीर आनंद दघे ज

वशेष शाळा

मु या या पका
यवसायउपचार त
भौितकउपचार त
सोशल वकर
ूसा वका
सहिश क
िल पक
वाहनचालक
वाहन प रचर
िशपाई
सफाई कामगार
मदतनीस ( बगार )
आर क

२)

अिधकार / कमचाढयांचे कत य
मु या या पका : यवःथापना या पयवे णा या व िनयंऽणा या अधीन राहून संःथे या

ूशासक य व शै

णक ूमुख

हणून काम करणारा ूमुख पुढ ल गो ीक रता जबाबदार असेल :-

(ए)

शाळे चा शै

(बी)

नेमून दलेले अ यापक य काम पार पाडणे;

(सी)

शै

णक दजा सुधारणे;

णक व वशेष शै

णक कायबमांचे आयोजन कर यास व ते पार पाड यास

साहा य करणे;
(ड )

व ा याना ूवेश दे णे, संःथेम ये िशःत ठे वणे;

(इ)

हशेब ठे वणे;

(एफ)
(जी)

संःथे या ूशासनासंबंधीचा पऽ यवहार;
अ यास वषयक अ यासानुवत कायाबमाचे आयोजन व पयवे ण आ ण अिभलेख

ठे वणे;
(एच)

िनयम, विनमय आ ण वशेष शाळा सं हता यामधील तरतुद आ ण शासनाने दलेले

अ य आदे श आ ण यवःथापनाने वेळोवेळ दे लेले संःथे या ूशासना संबंधीचे अनुदेश यांचे
अनुपालन;
(आय)

पर

ांवर पयवे ण करणे व

काम आ ण नेमून द याूमाणे पर
(जे)

या आयो जत करणे तसेच अंतगत गुणांना संबंधीचे

ेसंबंधीचे अ य काम करणे;

सहा यक िश क व अ य कमचार वग यां या कामाचे मू यमापन करणे आ ण

संःथे या कमचायाची सेवापुःतके ठे वणे;
(के)

संःथेमधील मुलांक रता वै क य व िनम- वै क य त

य

ंकडू न ूिश ण व

पुनवसन कायबम यथोिचत र या रा बवला जात आहे याची खाऽी क न घेणे;
(एल)

वभागा या यवःथापनेने वेळोवेळ नेमून दले असेल असे संःथेचे संघटना वषयक

आ ण ूशासनासंबंधीचे अ य कोणतेह काम पार पाडणे;

िश क व िश केतर कमचार :१)

शाळा ूमुख, सहा यक ूमुख (मु या या पका व उपमु या या पक) िश क व िश केतर
कमचार इ.ची कत ये व सं हते या अनुसूची एक म ये विन द

केली जातील.

२) सव िश क व कमचार पुढ ल वतणूक सं हतेचे पालन करतील.
(ए)

शाळे चा कमचार राजक य कारणाव न कंवा वंश, धम, जात, भाषा कंवा

या कारणाव न

कंवा ःवे छानुसार

कंवा वैय

क ःव पा या इतर कोण याह कारणाव न

भेदभाव न करता सव व ा याना समान वागणूक दे ईल.
कंवा अ य कमचाढयां व
(बी)

िश क, शै

कंवा शाळा ूशासना व

णक वचार व अिभ य

ी-पु ष भेद

तसेच, व ा याना अ य व ा या व

िचथावणी दे यापासून दरू राह ल.

चे ःवातं य घेत असताना शाळे या सु वधां या

गैरवापर करणार नाह .
(सी)

कोणताह कमचार , संःथे या कवा यवःथापना या साधन संप ीचा व सु वधांचा वापर

आप या वैय

क गरजेसाठ

कंवा वा ण यक, राजक य कंवा धािमक ूयोजनांसाठ करणार

नाह .
(ड )

िश क, व ा याचे मू यमापन करताना िनःप पाती राह ल आ ण व ा याना

बु पुरःसर अिधक गुण कंवा कमी गुण दे णार नाह

कंवा कोण याह कारणासाठ

व ा याचे

नुकसान करणार नाह .
(इ)

िश क, खाजगी अ यापन वग चाल वणार नाह त कंवा अशा वगात िशकवणार नाह त

कंवा यापार त वांवर खाजगी िशकव या करणार नाह त.
(एफ)

कंवा रजे या काळात आप या प याम ये कोणताह बदल झा यास तो बदल शाळा

ूमुखाला, संघटने या मु य कायकार अिधकाढयाला कंवा यथा ःथत अ य ांना कळवील.
( ज)

पूणवेळ िश क वग, तो

या शाळे चा पूणवेळ कमचार आहे ,

लेखी पूवपरवानगी घेत यािशवाय अ य कोण याह शै

या शाळे या ूािधकायाची

णक, सांःकृ ितक कंवा सा ह यक संःथेम ये,

पैसे घेऊन कंवा इतर कोणताह मोबदला घेऊन अधवेळ नोकर ःवीकारणार नाह .
(एच)

मुले व मुली यां याशी, तसेच अ य कमचाढयांशी िश कवगाचे वतन स यतेचे असेल.

शाळे चा कमचार
(ए)

तो

यावेळ

ि ये या संबंधी या
(बी)

या भागात काम कर त असेल

या भागाम ये मादक पेये कंवा आ ली औषधी

यावेळ अंमलात असले या कोण याह काय ाने काटे कोरपणे पालन कर ल.

आपले कत ये पार पाड त असताना कोणतेह मादक पेये पणार नाह

कंवा औषधी ि यां या नशेत राहणार नाह .

कंवा मादक पेया या

तसेच, अशा कोण याह पेया या कंवा औषधी ि या या

सेवनाने कोण याह ूकारे , कोण याह वेळ आपली कत ये पार पाड यावर प रणाम होणार नाह याची
दे खील खबरदार घेईल.
(सी)

सावजिनक ठकाणी कोणतेह मादक पेय कंवा औषधी ि य प यापासून दरू राह ल.

(ड )

झंगले या अवःथेत सावजिनक ठकाणी जाणार नाह .

(इ)

आपले वतन अिनबध होईल, अशा र तीने मादक ि याचे कंवा औषधी ि याचे सेवन करणार

नाह .
ःप ीकरण Ð या िनयमा या ूयोजनासाठ , सावजिनक ठकाणी याचा अथ,

या ठकाणी कंवा

या जागेम ये पैसे दे ऊन कंवा अ यथा, जनसामा यांना ूवेश करता येतो कंवा ूवेश कर याची
परवानगी दली जाते, असे कोणतेह

ठकाण कंवा जागा (वाहने दे खील) असा आहे .

पोट-िनयम (बी) म ये उ लेखले या वतवणूक सं हतेतील कोण याह िनयमांचे पालन कर यात
केलेली कसूर, िनंकाळजीपणाने कंवा गैरवतवणूक चे कृ य कंवा दो ह समज यात येईल.

वर ल ूमाणे या वभागाचे कामाचे ःव प असून दै नं दन कामकाज पार पाड यासाठ कमचाढयांना
कामाचे वाटप क न दे यात आले आहे .

३. िनणय ू बया, कायप ती व जबाबदार :शाळे या यवःथापनाबाबत मु या या पका िनणय घेतात व अ यावशक तेथे मंजुर साठ ूःताव
तयार करणेत येऊन सदर ूःताव मा. मा हती व जनसंपक अिधकार यांचे माफत मा. उपायु
मा. अित र

आयु

सो|.

यांचेकडे सादर केले जातात.

ूःताव मा. जनसंपक अिधकार व मा. अित र
या नंतर मा. आयु

आयु

सो|. यांचेकडे सादर केले जातात.

ूःताव मा. सवसाधारण सभेकडे सादर कर यात येतात.
सा ह य इ.बाबत

(मु.) व

या ूःतावात खचाचा समावेश असते असे
सो|. यांचे माफत मु यलेखा व व
धोरणा मक बाब
गणवेश खरे द , शै

हणून

अिधकार व

िनणय घे यासाठ

णक सा ह य कृ ऽम

भांडारपाल वभागाकडू न खरे द कर यात येते.

४. िनयिमत कामे पार पाड यासाठ तयार कर यात आलेली िनयत मानके :या वभागाचे कामकाज अपंग शाळा सं हता महारा
महारा

शासन, सामा जक

याय व वशेष वभाग

शासन तेसच व मान ठाणे महानगर पािलकेचे अिधिनयमन धोरणे व कत ये यानुसार कर यात

येते.

५. िनयम, उप वधी सूचना अिभलेख

याचा वापर िनयिमत कामे पार पाड यासाठ

केला जातो.
अ.ब. ४ म ये याबाबत मा हती आहे .

६. कागदपऽे, त े आ ण सूची :
अ)
१)

कायालयीन कामकाज
तसलमात खच

४) हौचर फाईल

२) आदे श पर पऽके फाईल

३) करकोळ कागदपऽे

५) आःथापना वषयक फाईल

६) पगार पऽक फाईल

७) अनु ापती फाईल

८) रजेसंदभात फाईली ह क रजा, वै क य रजा सेवापुःतके इ.

ब) र जःटर :
१) आवक
२) जावक
३) बजेट र जःटर
४) साठा र जःटर
५) ःटोक र जःटर व डे ड ःटोक र जःटर
६) पो ःटं ग र जःटर
७) तसलमात र जःटर
क) व ा याचे संबंधात
१) व ा याचे हजेर र जःटर
४) वै कय ूमाणपऽासह

२) ूवेश फाईल

५) केस ःटड फाईल

३) भौितकोपचार साधनांची फाईल
६) मनोरं जक सा ह यांची फाईल

७) मे डकल फाईल

७. ूचिलत कायप ती

याम ये लोकूितिनधी व ूशासन यांचा सहभाग :

रा ीय कायबम, जागितक अपंग दन, शाळे चा वधापन दन, दवाळ ,

यू ईअर इ. सण उ सव व

ःपधा, जयं या कायबम साजरे करणे.

८. सवसाधारण सभा, सिम या या बाबतचा अिभलेख :
या वभागाकड ल कामकाज Ð १) मा. ःथायी सिमती
बालक याण सिमती यां याशी संबंिधत आहे .

२) मा. महासभा

३) मा. म हला

९. अिधकार व कमचार यांची सूची
ज

शाळे त खालील अिधकार व कमचार कायरत आहे त.
अनु.ब.

पदाचे नाव

सं या

१.

मु या या पका

१

२.

िश

२

का

३.

वशेष िश

का

५

४.

संगीत िश

का

१

५.

हःतकला िश क

१

६.

िल पक

१

७.

िशपाई

४

८.

वाहन चालक

१

९.

वाहन प रचर

१

१०.

बगार

४

११.

सफाई कामगार

७

१२.

आर क

३

यािशवाय ज
१.

शेरा

सुर ा वभागाकडे

शाळे तील मुलांसाठ व बालमागदशन किासाठ िनमवै क य कमचार

यवसाय उपचार त

Ð १

२. भौितक उपचार त

Ð १

३. सोशल वकर

- १

४. ूसा वका

- १

( आरो य खा याकडे वेतन )

१०. अिधकार कमचार यांना िमळणारे वेतन :
(माहे डसबर, २०१५ चे वेतन)
अनु.ब.

पदाचे नाव

सं या

१.

मु या या पका

४२,२४२/-

२.

िश

३४,६७९/-

३.

का

यवसाय उपचार त

शेरा

(१ कमचाढयांचे)

३७,५२८/-

-//-

४.

भौितक उपचार त

३७,२६०/-

-//-

५.

सोशल वकर

३७,२६०/-

-//-

६.

वशेष िश

का

३६,८७५/-

-//-

७.

संगीत िश

का

३४,३४४/-

-//-

८.

हःतकला िश क

३४,३४४/-

-//-

९.

िल पक

६५,१३२/-

-//-

१०.

िशपाई

४३,४१४/-

-//-

११.

वाहन चालक

४१,७६१/-

-//-

१२.

वाहन प रचर

३३,७८५/-

-//-

२६,२८०/-

(१ कमचाढयांचे)

३४,७३७/-

-//-

१३.
१४.

बगार
सफाई कामगार

११. वभागासाठ

दलेली अंदाजपऽक य तरतूद, िनयो जत कामे खच व संःथांची नावे :

२०१५-२०१६

अनु. लेखाशीष

तरतूद

ब.

३१/१०/२०१५

िश लक

पयत झालेला
खच

१.

ःथायी आःथापना

१,३०,००,०००/-

९०,३७,२५२/-

३९,६२,७४८/-

वेतन
२.

बोनस सानुमह अनुदान

३,६३,०००/-

-

३,६३,०००/-

३.

वै क य भ ा

२,१८,०००/-

१०,०००/-

२,०८,०००/-

४.

ूवास भ ा

१,१०,०००/-

५२,०००/-

५८,०००/-

५.

दरू वनी / ॅमण वनी

२५,०००/-

७,५४७/-

१७,४५३/-

६.

लेखन सा ह य

५०,०००/-

-

५०,०००/-

७.

कायालयीन खच

२५,०००/-

३,५४२/-

२१,४५८/-

१,००,०००/-

६२,३१०/-

३७,६९०/-

८.

वजेचा खच

९.

सांःकृ ितक कायबम

२५,०००/-

-

२५,०००/-

१०.

पौ क आहार

१०,०००/-

-

१०,०००/-

११.

शै. सा ह य / कृ ऽम

१,००,०००/-

२७,४९६/-

७२,५०४/-

४,००,०००/-

२,८८,३८०/-

१,११,६२०/-

सा ह य खरे द द ु ःती
१२.

व ाथ गणवेश खरे द

शेरा

१२. शासनाकडू न िमळालेले अनुदान, खच, लाभाथ ची नावे:या वभागासाठ शासनाकडू न वना अनुदान त वावर मा यता िमळाली आहे .
महारा

ज हा समाजक याण अिधकार ,

शासन यांचेकडू न व ा याना अपंग िशंयवृ ी दे यात येते.

१३. परवान या व सूट याबाबतची मा हती :- िनरं क
१४. अशी मा हती क जी. इले शोिनक मा यमाम ये संकिलत ःव पात दश व यात आली आहे .

या

वभागाची सव मह वाची मा हती ठाणे महापािलके या संकेत ःथळावर उपल ध आहे .
१५. नाग रकांना मा हती िमळव यासाठ उपल ध असणाढया सु वधा व कायाकालीन वेळ रोज सकाळ १०
ते ४ असेल व म ह या या २रा व ४था शिनवार बंद.
१६.

मा हती अिधकाढयांची नावे, पद व इतर मा हती :ज

शाळे ची मा हती / ूःताव मा. मा हती व जनसंपक अिधकार यांचे माफत मा. उपायु

व मा. अित र

आयु

(मु.)

सो|. यांचेकडे सादर केले जातात.

१७. इतर मा हती
१) ूवेश ू बया Ð मितमंद वभाग Ð मंजरू व ाथ सं या ९३
मंजूर व ाथ सं या
अ यासबम

मितमंद वभाग

अ ःथ यंग वभाग

२००

२५

मता वकिसत दै नं दन जीवनावर

आधा रत

ठा.म.पा. ूाथिमक िश ण
वभागानुसार

िश क Ð व ाथ ूमाण

१:८

१:२५

वय वष पूण

६

६

अपंग व

७० पे ा कमी

शार रक अपंग व ६१% कंवा ६१%

वाःत य

ठा.म.पा. ह तील र हवाशी

ठा.म.पा ह तील र हवाशी

वाःत याचा दाखला

रे शनकाड,

रे शनकाड,

ज मतार ख

ज म न दणीपऽ

ज म न दणीपऽ

उ प न

उ प नाचा दाखला

उ प नाचा दाखला

सन २०१५-१६ मधील एकूण व ाथ

९३

७

सं या

अपंग वाचा शासक य दाखला

पे ा जाःत

अपंग वाचा शासक य दाखला

अ) मितमंद वभागातील नवीन ूवेश दे यासंदभात िनयमाली Ð
१.

व ा याचे वय वष ६ पूण असणे आवँयक

२. ज मतारखेचा दाखला
३. शासक य

णालयाचे मितमंद अस याचे ूमाणपऽ

४. पालकां या उ पनाचा दाखला
५. बु

यांक ७० पे ा कमी असणे आवँयक

६. आिथक ं या मागासलेला गट, मुली व शासक य कमचाढयांचे पा य यांस ूाधा य
७. प र व ाधीन कालावधी ३ म ह यांचा असेल व

या कालावधीनंतरच ूवेश िन ीत

केला जाईल.
८. सदर व ाथ ठा.म.पा.
९.

ब)

या ह तील र हवाशी असावा.

व ा याचे वय १८ वष पूण झा यानंतर पटाव न नाव कमी कर यात येईल.

ूवेश िन

त करणे बाबत िनकष

१. Ôसू व शीÕ वर िनयंऽण : (उ सजन बयेसब
ं ंधी शी-शू ब ल ूिश ण असणे.)
२. शाळे तील हजेर तील सात य :
३. पालकांचे शाळे स सहकाय : (ःव

ता, पा या या अपंग वाबाबत

ीकोन)

४. सामा जक कौश य
५. संवाद कौश य
६. वतन समःया (ःवतःस अथवा दस
ु ढयांस इजा पोहोच वणे, कंचाळणे, चावणे वगैरे)
७. औषधोपचाराबाबत व आजाराबाबत पूण मा हती व व ा याचे आरो य
८. अपंग वाची तीोता
९. कौटु ं बक पा भूमी व शाळे पासुनचे घरापयत अंतर.

क) वर नमूद केले या िनकषांनुसार व ा याचा ूवेश िन

त कर यासंदभात पालकांकडू न

पुढ ल हमी पऽ ःवा र क न घेतले जाते.

पालकांचे हमीपऽ
आप या पा यास िमळालेला ूवेश हा तीन म ह यां या कालावधीक रता ता पुरता
ःव पाचा राह ल.
१)

आप या पा याचा ूवेश ते हा िन

त केला जाईल जे हा :-

दले या िनकषांनुसार तो शालेय वातावरणाशी समरस होईल.

२) आप या पा यांबाबत पालकांचा
३) शाळे या िश

ीकोन सकारा मक असेल.

केकडू न व ा या या घर भेट ( ) दली जाईल.

४) शाळे तून व ा यास द या जाणाढया सव सु वधा व ा या या ूवेश
द या जातील . याला अपवाद फ
वर ल सव मु े मला मा य असून , मी पालक

िन

तीनंतर

दप
ु ार या जेवणाचा राह ल .
हणून सव धोरणांबाबत शाळे स सहकाय करे न .

पालक सह
३)

यवसायपूव ूिश ण उपल ध :- ूिश णांतगत शाळे त मातीकाम ,बागकाम, कागद
पश या , रा या बन वणे, पण या रं ग वणे िशक वले जाते.

४) गरजेनुसार वै क य िश बरे
५) ज

आयो जत केली जातात.

शाळे त इतर शाळांमधील िश कांना कमी वा द घ मुदतीचे वशेष ूिश ण

दे यासाठ ूिश ण वग घे यास भारतीय पुनवसन प रषद , नवी द ली यांचेकडू न
मा यता.
६) सव वशेष िश क भारतीय पुनवसन प रषद, नवी द लीचे मा यताूा

सभासद आहे त .

७) शाळे तील दोन वशेष िश कांची ःपेशल ऑिल पक क रता कोच (ूिश क)

हणून

िनवड
८) िश ण, यवसायपूव ूिश ण, वै क य सेवा, शालेय गणवेश, खेळाचा गणवेश, रे नकोट,
बूट इ. व ा याना वनामू य पुर वले जातात.

९) रोजचे िमड-डे मील, तसेच वःतूं या

पात मदत सेवाभावी संःथेतफ केली जाते.

१०) पालाकांका रता व वध वषयांवर छं द वग आयो जत केले जातात.
१८.धमवीर आनंद दघे वशेष शाळे ची उ लेखनीय कामिगर :ज

शाळे ने पुढाकार घेऊन जागृती या पालक संघटनेची ःथापना सन २००२ साली

केली.सन १९९९ते २००० म ये अ बलीट उ सव २०००,नवी द ली येथे ने आयो जत केले या
आंतररा य ःपधत एकूण २० रा यांतून लोकनृ य, ना य व पाठांतर ःपधत ूथम बमांक व
इतर ब

से.

कु. मनाली संद प कुलकण

हची सन २००६ क रता बेःट डसेबल ब येट व चाई ड

हणून

रा ीय ःतरावर िनवड रा पती हःते रोख पुरःकार व ूशःतीपऽ.
आतापयत ःपेशल ऑिल पक या ज हा, रा य व रा ीय पातळ वर ल ःपधाक रता
व ा याची िनवड केली गेली असून बाःकेट बॉल, ःके टं ग

लोअर हॉक या खेळांम ये वशेष

यश िमळ वले आहे . ःपेशल ऑिल पक या वेळोवेळ होणाढया ःपधाम ये अनेक व ा यानी
सहभागी होऊन सुवण, रौ य व कांःय पदके िमळवली आहे त.
वशेष िश कांचा वेगवेग या संःथांतफ स कार व बहुमान.
शाळे तील बागेस जीची जोपासना ःव
महापािलके या वृ

ता व िनगा पूणतः व ा याकडू न राखली जाते ठाणे

ूािधकरण व उ ान वभागाकडू न पुरःकार.

सन २००५ म ये रा ीय बाल व ान प रषद आयो जत व ज ासा शःट ठाणे यां या तफ
शाळे या वशेष व ा याकडू न सादर केले या पाणी शु

कर या या पारं पा रक प ती या

ूक पाची ओ रसा येथे झाले या रा ीय ःतरावर सादर करणासाठ िनवड. अिनमल अिसःटं ड
थेरपी अंतगत भारतात ूथमच ज

शाळे त कु ट या लाॄेडार जाती या कुऽीस डे टा सोसायट ,

यु.एस.ए. २००६ साली पुरःकार
व वध वृतपऽे व दरू दशन वा ह यातफ शाळे या व वध उपबमांची सात याने दखल व
कौतुक
सन २००९ म ये शाळे चे रौ य महो सवी वषात पदापण.

सन १९८५ ते सन २००९ शाळे चा आलेख
१ ऑगःट १९८५ :
ऑगःट २००१ :

अ ःथ यंग वभाग, ज

वशेष शाळे ची ःथापना

मितमंद वभागाची सु वात

१ डसबर २००४ : यवसाय पूव वग
माच

२००७

: बालमागदशन कि अंशतः सु

नंतर रौ य महो सवी वषािनिम

ऑगःट २०१० म ये बालमागदशन किाचे उ ाटन

१९. भावी योजना व उपबम :‐
१) समुपदे शन व मा हती कि सु

करणे.

२) नेशनल ओपन ःकूल चे कि सु

करणे.

३) अ ययन अ मता असले या व ाथाक रता मागदशक कि.

२६

