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नागदरकांची सनद
आददवासी दवकास दवभाग - महाराष्ट्र राज्य
प्रस्तावना
प्रशासन लोकार्भभमुख होण्यासाठी तसेच शासनाच्या दै नंददन कामकाजात पारदशशकता आणुन आददवासी
दवकास दवभागाचे धोरण प्रभावीपणे राबदवण्यासाठी नागदरकाची सनद (दसटीझन चाटश र) तयार केली आहे .
जनतेला तयांच्या कामांमध्ये होणारी गैरसोय टाळण्यासाठीया नागदरकाच्या सनदे ची दनर्भमती करण्यात आली
असुन जनतेचे काम दवदहत मुदतीच्या आत करुन घेण्याचा हक्क ख-या अथाने या सनदेव्दारे प्राप्त होणार आहे . या
सनदे व्दारे जनतेला चांगली सेवा दे णे तसेच कायद्याची आदण दनयमांची अंमलबजावणी संबदं धत अदधका-याव्दारे
करुन,पारदशशक प्रशासनाची खात्री जनतेला दे ता येईल, अशा महतवाच्या बाबींचा समावेश यात आहे .
शासनाकडु न जनतेला दवदवध प्रकारच्या सेवा उपलब्ध करुन ददल्या जातात. परं तु तया सेवांची पुरेपर
ु
मादहती सवशसामान्य जनतेला नसते. तसेच या सेवा कमीत कमी वेळेत दमळाव्यात, तया दजेदार असाव्यात अशी
जनतेची अपेक्षा असते. याबरोबरच शासकीय कामकाजात सुधारणा करणे, पारदशशकता आणणे व भ्रष्ट्टाचाराला
आळा घालुन जनतेप्रती आपले उत्तरदादयतव जोपासणे, या उदद्दष्ट्टांच्या पुतशतेकदरता नागदरकांची सनद (दसटीझन
चाटश र) तयार करण्यात आली आहे . दवभागातील दवदवध स्तरावरील कायालयाकडु न जनतेला उपलब्् करुन
दे ण्यात येणा-या दवदवध सेवांचा यात समावेश आहे .
1) उदद्दष्ट्टे
सामान्य जनतेला कायशक्षम यंत्रणा आदण आददवासी दवकास दवभागाच्या योजनांची संपण
ू श मादहती दे ण्यास
महाराष्ट्र शासन या सनदे व्दारे कदटबध्द आहे . आददवासी दवकास दवभागाशी संबदं धत कामे प्रकल्प अदधकारी,
एकात्तमक आददवासी दवकास प्रकल्प, अपर आयुक्त, आददवासी दवकास यांच्याकडु न राबदवण्यात येतात. तसेच
आददवासी दवकास दवभागाकडु न दवदवध योजना राबदवल्या जातात. सदर योजना पदरदशष्ट्ट “अ” मध्ये ददलेल्या
आहे .
2) दृत्ष्ट्टक्षेप (Vision)
भारतीय संदवधानाच्या मागशदशशक ततवानुसार राज्यातील दु बल
श घटक दवशेषत: अनुसूदचत जाती व
अनुसूदचत जमातीच्या लोकांचे शैक्षदणक व आर्भथक दहतसंबध
ं जपण्यासाठी दवशेष काळजी घ्यावी आदण तयांचे
सामादजक अन्याय व इतर दपळवणुकीपासुन संरक्षक करणे आवश्यक आहे . तयाअनुषंगाने अनुसूदचत जमातीचा
शैक्षदणक, आर्भथक आदण सामादजक सुधारणा कायशक्रमावर भर दे ण्यात आला आहे . तयानुसार आददवासी दवकास
दवभाग दवदवध दवकास योजना राबदवत आहे .
3) उद्देश (Mission)
प्रदतसाद दे णारी, पारदशशक आदण दवद्वत्त संस्था, असा नावलौदकक प्रस्थादपत करण्यासाठी आददवासी
दवकास दवभागाकडु न अनसूदचत जमातीला अदधक संपन्न, दवस्तृत आदण शाश्वतदरतया दवकदसत करण्याच्या हे तुने
सवश स्तरावर सकारातमक हस्तक्षेपास उतप्रेरणा दे ऊन दवभागास अदधक दक्रयाशील करणे.

4) दनयम / अदधदनयम / शासन दनणशय
या

दवभागाशी

संबदं धत

दनयम/

अदधदनयम/

महतवाचे

शासन

दनणशय

https://tribal.maharashtra.gov.in या आददवासी दवकास दवभागाच्या संकेतस्थळावर (वेबसाईट) उपलब्ध
असुन ते दनयदमत अद्यावत करण्यात येतात.
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5) (अ) गा-हाणी / तक्रारी यांचे दनराकरण
कायशपत
ू ीस होणारा दवलंब वा अन्य काही गा-हाणी असल्यास तयासंबध
ं ी अदपलीय अदधकायाकडे तक्रार नोंददवता येईल. संबदं धत अदपलीय अदधका-यांचे दु रध्वनी क्रमांक पदरदशष्ट्ट “ब” मध्ये दे ण्यात आले
आहे त.
(ब) नागदरकाच्या सनदेचा आढावा / ससहावलोकन
या नागदरकाच्या सनदे चा उपयुक्ततेबाबत तथा पदरणामकारकतेचा आढावा आददवासी दवकास
दवभागाकडु न दरवषी घेण्यात येईल व तयात आवश्यकतेनुसार बदल करण्यात येतील.
(क) जनसामान्यांकडु न सूचना
ही नागदरकांची सनद सवशसामान्य नागदरकांच्या छाननीसाठी नेहमीच खुली असेल व सन्माननीय
नागदरकांच्या बहु मूल्य आदण यथोदचत सूचनांचा गांभीयशपव
ू क
श दवचार करुन तयात वेळोवेळी सुधारणा घडवुन
आणता येतील. आददवासी दवकास दवभागाच्या अदधनस्त येणा-या सेवा उपभोगणा-या नागदरकांना आपले हक्क
मांडण्यासाठी सनद नेहमीच सहकायश करे ल.
(6) नागदरकांच्या सनदे ची अंमलबजावणी
आददवासी दवकास दवभाग नागदरकांच्या या सनदे ची अंमलबजावणी करण्यास कदटबध्द आहे .
आददवासी दवकास दवभाग आपल्या अदधपतयाखालील सेवा कतशव्यभावनेने व कायशततपरतेने उपलब्ध करुन
दे ण्याची हमी दे त आहे . या सेवा पुरदवताना नागदरकांना सौजन्यपूणश वागणूक दे ण्याची जबाबदारी प्रतयेक अदधकारी
/कमशचा-यांची राहील. आददवासी दवकास दवभागाच्या संकेतस्थळावर तसेच प्रतयेक कायालयाकमध्ये
नागदरकांच्या सनदे चे फलक लावून सनदे स व्यापक प्रदसध्दी दे ण्यात येईल.
अनुसूदचत जाती व अनुसूदचत जमातीच्या लोकांचे शैक्षदणक व आर्भथक दहतसंबध
ं जपण्यासाठी
दवशेष काळजी घ्यावी आदण तयांचे सामादजक अन्याय व इतर दपळवणुकीपासुन संरक्षण करण्याची जबाबदारी
राज्य शासनावर टाकण्यात आली आहे . भारतीय संदवधानातील या मागशदशशक ततवास अनुसरुन पंचवार्भषक
योजनामध्ये मागासवगीयांच्या शैक्षदणक, आर्भथक आदण सामादजक सुधारणांच्या कायशक्रमावर भर दे ण्यात आला
आहे .
महाराष्ट्र राज्याचे भौगोलीक क्षेत्र 3, 07,713 चौ.दक.मी. एवढे असून तयापैकी 50,757 चौ.दक.मी. क्षेत्र
आददवासी उपयोजनेखाली येते. याचे प्रमाण 16.5 टक्के एवढे होते. गेल्या चार दशकांतील राज्याची लोकसंख्या
व आददवासी लोकसंख्या यांची तुलनातमक आकडे वारी खाली दे ण्यात आली आहे.
जनगणना वषश

राज्याची एकुण लोकसंख्या (लाखात)

आददवासी लोकसंख्या

टक्केवारी

(लाखात)
1971

504.12

38.41

7.62

1981

627.84

57.72

9.19

1991

789.37

73.18

9.27

2001

968.79

85.77

8.85

2011

1123.74

105.10

9.35

महाराष्ट्र राज्यात एकुण 45 अनुसूदचत जमाती आहे त तयात मुख्यतवे दभल्ल, गोंड, महादे व कोळी, पावरा,
ठाकुर, वारली या प्रमुख आददवासी जमाती आहे त. कोलाम (यवतमाळ दजल्हा), कातकरी (मुख्यत: रायगड व ठाणे
दजल्हा) आदण मादडया गोंड (गडदचरोली दजल्हा) या केंद्र शासनाने आददम जमाती म्हणुन अदधसुदचत केलेल्या
अशा तीन जमाती आहे त.
राज्यात एकुण 36 दजल्हे आहे त आदण आददवासींची संख्या मोठया प्रमाणात धुळे, नंदुरबार, जळगांव,
नादशक व ठाणे व नवदनर्भमत पालघर (सहयाद्री प्रदे श) चंद्रपुर, गडदचरोली, भंडारा, गोंददया, नागपुर, अमरावती,
व यवतमाळ (गोडवन प्रदे श) या पुवक
े डील वनाच्छाददत दजल्हयांमध्ये मुख्यत: अदधक आहे .
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1975-76 या वषी भारत सरकारने दनदे श ददल्याप्रमाणे ज्या गावांतील आददवासी संख्या एकुण
लोकसंख्येच्या 50 टक्याहु न अदधक असेल तया गावांचा समावेश एकात्तमक आददवासी दवकास प्रकल्पामध्ये
(आयटीडीपी) करण्यात आला. भारत सरकारने मान्यता ददलेले अशाप्रकारे 16 प्रकल्प होते. नंतर ज्या गावांमधील
आददवासींची लोकसंख्या 50 टक्यापेक्षा सकचतशी कमी होती तया गावांचा समावेशही अशा एकात्तमक आददवासी
दवकास प्रकल्प क्षेत्रामध्ये करण्यात आला आदण अशी क्षेत्रे अदतरीक्त आददवासी उपयोजना (एटीएसपी गट /
प्रकल्प) म्हणुन ओळखण्यात येऊ लागली. राज्य शासनाची मान्यता दमळालेली अशी 4 अदतरीक्त अददवासी
उपयोजना प्रकल्प क्षेत्रे आहेत. तसेच आददवासीची लोकसंख्येचे वाढते प्रमाण व मोठे कायशक्षेत्र पाहता सध्या एकुण
प्रकल्प अदधकाऱयांची संख्या 29 आहे .
दरम्यानच्या काळात एकात्तमक आददवासी दवकास प्रकल्प क्षेत्रालगतच्या प्रदे शातही काही दठकाणी
आददवासींची वस्ती असल्याचे भारत सरकारच्या लक्षात आले. म्हणुन सुमारे 10,000 लोकवस्तीच्या गावांमध्ये
आददवासींची संख्या 50 टक्याहु न अदधक असेल तर अशा गावांचा समावेश सुधारीत क्षेत्र दवकास खंडामध्ये (माडा)
करण्यात यावा असे दनदे श दे ण्यात आले. तयाच प्रमाणे एकुण 5,000 लोकवस्तीच्या दोन सकवा दतन गावांमध्ये 50
टक्याहु न अदधक आददवासींची संख्या असेल तर, तया गावांचा समावेश दमनीमाडा क्षेत्रामध्ये करण्यात यावा, अशा
सुचना आहे त. महाराष्ट्रामध्ये एकुण 43 माडा क्षेत्रे आदण 24 दमनीमाडा क्षेत्रे आहे त.
आददवासी दवकास दवभागाकडे सोपदवलेल्या कामकाजामध्ये अदधक उत्तरदायी प्रशासन होण्याच्या
दृष्ट्टीने 1992 मध्ये या दवभागाची पुनरश चना करण्यात आली. राज्यात आयुक्त, आददवासी दवकास, महाराष्ट्र राज्य,
नादशक यांचे अदधपतयाखाली अपर आयुक्त, आददवासी दवकास, नादशक, ठाणे, अमरावती व नागपुर, प्रकल्प
अदधकारी, एकात्तमक आददवासी दवकास प्रकल्प 29 कायालय कायशरत असुन तयापैकी 11 एकात्तमक आददवासी
दवकास प्रकल्प अतयंत संवद
े नशील म्हणुन घोदषत करण्यात आली आहे . तयामध्ये नादशक, कळवण, तळोदा,
जव्हार, डहाणु, धारणी, दकनवट, पांढरकवडा, गडदचरोली, अहे री व भामरागड यांचा समावेश आहे .
आददवासी उपयोजना
सन 1975-76 पासुन एकात्तमकृत आददवासी दवकास प्रकल्पामध्ये (आयटीडीपी) सवश मागानी
दमळणा-या दनधीचा दवदनयोग करण्यासाठी आददवासी उपयोजना (दटएसपी) सुरु करण्याची कल्पना साकार होऊ
लागली. पदरणामी आददवासी उपयोजना आदण आददवासी दवकास प्रकल्प या दोन्ही संज्ञा परस्परांकदरता समान
अथाने वापरल्या जाऊ लागल्या आदण आददवासी दवकास प्रकल्प क्षेत्रातच आददवासी उपयोजना क्षेत्र असे
संबोधण्यात येऊ लागले.
राज्य शासनाने श्री. द. म. सुकथनकर, राज्य दनयोजन मंडळाचे सदस्य आदण माजी मुख्य सदचव
यांच्या अध्यक्षतेखाली सदमती स्थापन करुन सदर सदमतीच्या अहवालातील दशफारशी त्स्वकारल्या आहे.
राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या 9 टक्के आददवासी लोकसंख्या आहे . तयामुळे सदर लोकसंख्या दवचारात घेऊन
लोकसंख्येच्या प्रमाणात आददवासी जनतेच्या दवकासासाठी दनधी उपलब्ध करुन दे ण्यात यावा अशा आशयाची
दशफारस सुकथनकर सदमतीने केली. सदर दशफारशीनुसार टप्प्या टप्प्याने 9 टक्के पयंत दनयतव्यय उपलब्ध
करुन द्यावयाचा होता. तयाप्रमाणे टप्पाटप्प्याने प्रदतवषी दनयतव्ययात वाढ होऊन सन 2005-06 पासुन सरासरी 9
टक्के दनयतव्यय उपलब्ध होत आहे .
सदर योजनांसाठी कमाल मयादे च्या अदधन राहु न प्रकल्प अदधकारी, एकात्तमक आददवासी
दवकास प्रकल्प हे दजल्हयातील अंमलबजावणी अदधका-यांकडु न आददवासी उपयोजना क्षेत्र व बाहय क्षेत्रात
राबदवण्याच्या योजनांचे प्रस्ताव मागदवतात व संकदलत प्रारुप आराखडा तयार करुन दजल्हा दनयोजन मंडळापुढे
मंजुरीसाठी सादर करतात. याप्रमाणे प्रतयेक दजल्हा दनयोजन मंडळाने मंजूर केलेला दजल्हादनहाय प्रारुप
आराखडा संकलीत करुन राज्याची दजल्हा वार्भषक आददवासी उपयोजना तयार होते. सदर योजनेत
योजनादनहाय प्रस्तादवत दनयतव्ययास मंजूरी दमळाल्यानंतर मंजूर दनयतव्यय अथशसंकल्पीत करुन प्रतयेक
दवभागास मागणीप्रमाणे आददवासी दवकास दवभाग तरतुद उपलब्ध करुन दे ते. तयाप्रमाणे संबदं धत दवभागाकडु न
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मागशदशशक सुचनाप्रमाणे खचश करण्यांत येतो व खचाचा मादसक प्रगती अहवाल आददवासी दवकास दवभागास सादर
केला जातो.
आददवासी दवकास दवभागामाफशत दजल्हास्तरीय तसेच राज्यस्तरीय योजना राबदवण्यात येत
होतया. सन 2009-2010 या आर्भथक वषात माहे दडसेंबर 2010 पासुन आददवासी दवकास दवभाग, मंत्रालय, मुंबई
यांचेकडील शासन दनणशय क्रमांक दटएसपी-2008/प्र.क्र.6/का-6, ददनांक 16 दडसेंबर 2009 अन्वये आददवासी
उपयोजना दजल्हा वार्भषक योजना दनधी अथशसक
ं ल्पीत करणे, दवतरीत करणे व या दनधीतील कामांना प्रशासकीय
मान्यता दे ण्याबाबतची सुधारीत कायशपध्दती अंमलात आली आहे .
वरील शासन दनणशयान्वये सन 2010-2011 या आर्भथक वषापासुन आददवासी उपयोजनेच्या
दजल्हास्तरीय दनधी अथशसक
ं ल्पीत करुन, दवतरीत करणे व तयामधील कामांना प्रशासकीय मान्यता
दे ण्याबाबतच्या प्रस्तादवत कायशपध्दतीमध्ये बदल करुन यापुढे आददवासी उपयोजनेखालील दजल्हास्तरीय दनधी
अथशसंकल्पीत करणे, तरतुदीचे दवतरण व प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे, तसेच पुनशदवदनयोजन करणे
इतयादीबाबत सवश अदधकार दजल्हादधकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहे .
सदरच्या योजना आददवासींना वैयत्क्तक लाभ दे णा-या आदण आददवासींना सामुदहक तसेच
क्षेत्रदवकास करण्यांकदरता योजना राबदवण्यांत येतात. दजल्हा वार्भषक आददवासी उपयोजनेअत
ं गशत राज्यातील
दवदवध प्रशासदनक दवभागामाफशत अनेकदवध योजना राबदवण्यांत येतात. तयांचे मुख्यतवे 9 दवकासदशषश आहे त ते
पुढीलप्रमाणे,

1. कृषी व संलग्न सेवा

6. उद्योग व खदनजे

2. ग्रामीण दवकास

7. वाहतुक व दळणवळण

3. दवशेष क्षेत्रीय कायशक्रम

8. सामान्य आर्भथक सेवा

4. पाटबंधारे व पुरदनयंत्रण

9. सामादजक व सामुदहक सेवा.

5. दवद्युत दवकास
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आददवासी दवकास दवभागाची रचना
शासन स्तरावर मा.मंत्री (आददवासी दवकास दवभाग), तसेच मा. राज्यमंत्री (आददवासी दवकास
दवभाग) यांच्या अदधपतयाखाली मा. प्रधान सदचव/ सदचव (आददवासी दवकास दवभाग) हे वदरष्ट्ठ प्रशासकीय
अदधकारी आहे त. शासन स्तरावर अनुसूदचत जमातीकदरता दवदवध धोरणातमक दनणशय, अथशसंकल्प इतयादी बाबी
हाताळल्या जातात.
प्रशासकीय घटक : आददवासी दवकास आयुक्तालयांचे क्षेत्रीय प्रमुख आयुक्त, आददवासी दवकास आहे . तयांचे
अदधनस्त राज्यातील आददवासी उपयोजना क्षेत्रात 4 प्रादे दशक अपर आयुक्त, आददवासी दवकास यांचे स्तरावर
दवभागले असुन तयांचे प्रमुख भारतीय प्रशासन सेवा या दजाचे अदधकारी आहे त. प्रादे दशक कायालयाचे दवभाजन
केलेले असुन 29 प्रकल्प अदधकारी, एकात्तमक आददवासी दवकास प्रकल्प अशी दवभागणी करण्यात आलेली आहे .

आददवासी दवभाग मंत्रालयीन रचना
मा. मंत्री,आददवासी दवकास

मा. राज्यमंत्री,आददवासी दवकास

प्रधान सदचव,आददवासी दवकास दवभाग

सहसदचव/उपसदचव

अवर सदचव/कक्ष अदधकारी

उपसदचव

उपसदचव

अवर सदचव/कक्ष अदधकारी
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अवर सदचव/कक्ष अदधकारी

आददवासी दवकास दवभाग (Organisation Chart)
मं त्री, आददवासी दवकास दवभाग

राज्यमं त्री, आददवासी दवकास दवभाग
प्रधान सदिव, आददवासी दवकास
दवभाग
आयुक्त, आददवासी
संशोधन व प्रदशक्षण
संसथा, पुणे
अनुसूदित जमाती
प्रमाणपत्र तपासणी सदमती,
ठाणे

व्यवस्थापकीय संिालक,
आददवासी दवकास
महामं डळ, नादशक

शबरी आददवासी दवत्त
महामं डळ, नादशक

आयुक्त, आददवासी
दवकास, महाराष्ट्र राज्य ,
नादशक

अपर आयुक्त,
आददवासी
दवकास, ठाणे

अपर आयुक्त,
आददवासी
दवकास, नादशक

अपर आयुक्त,
आददवासी दवकास,
अमरावती

अपर आयुक्त,
आददवासी
दवकास, नागपूर

प्रकल्प अदधकारी,
ए.आ.दव.प्र.,
जव्हार

प्रकल्प अदधकारी,
ए.आ.दव.प्र.,
नादशक

प्रकल्प अदधकारी,
ए.आ.दव.प्र.,
दकनवट

प्रकल्प अदधकारी,
ए.आ.दव.प्र.,
गडदिरोली

अनुसूदित जमाती
प्रमाणपत्र तपासणी सदमती,
नादशक

प्रकल्प अदधकारी,
ए.आ.दव.प्र.,
डहाणू

प्रकल्प अदधकारी,
ए.आ.दव.प्र.,
कळवण

प्रकल्प अदधकारी,
ए.आ.दव.प्र., धारणी

प्रकल्प अदधकारी,
ए.आ.दव.प्र.,
अहे री

अनुसूदित जमाती
प्रमाणपत्र तपासणी सदमती,
नंदरु बार

प्रकल्प अदधकारी,
ए.आ.दव.प्र.,
शहापूर

प्रकल्प अदधकारी,
ए.आ.दव.प्र.,
तळोदा

प्रकल्प अदधकारी,
ए.आ.दव.प्र.,
पांढरकवडा

प्रकल्प अदधकारी,
ए.आ.दव.प्र.,
भामरागड

अनुसूदित जमाती
प्रमाणपत्र तपासणी सदमती,
औरं गाबाद

प्रकल्प अदधकारी,
ए.आ.दव.प्र.,
घोडे गांव

प्रकल्प अदधकारी,
ए.आ.दव.प्र.,
यावल

प्रकल्प अदधकारी,
ए.आ.दव.प्र.,
कळमनूरी

प्रकल्प अदधकारी,
ए.आ.दव.प्र., दे वरी

अनुसूदित जमाती
प्रमाणपत्र तपासणी सदमती,
अमरावती

प्रकल्प अदधकारी,
ए.आ.दव.प्र., पेण

प्रकल्प अदधकारी,
ए.आ.दव.प्र., राजूर

प्रकल्प अदधकारी,
ए.आ.दव.प्र.,
औरं गाबाद

प्रकल्प अदधकारी,
ए.आ.दव.प्र.,
दिमूर

अनुसूदित जमाती
प्रमाणपत्र तपासणी सदमती,
नागपूर

प्रकल्प अदधकारी,
ए.आ.दव.प्र.,
सोलापूर

प्रकल्प अदधकारी,
ए.आ.दव.प्र.,
नंदरु बार

प्रकल्प अदधकारी,
ए.आ.दव.प्र., पुसद

प्रकल्प अदधकारी,
ए.आ.दव.प्र.,
िंद्रपुर

प्रकल्प अदधकारी,
ए.आ.दव.प्र., मुंबई

प्रकल्प अदधकारी,
ए.आ.दव.प्र., धुळे

प्रकल्प अदधकारी,
ए.आ.दव.प्र.,
अकोला

प्रकल्प अदधकारी,
ए.आ.दव.प्र.,
भंडारा

अनुसूदित जमाती
प्रमाणपत्र तपासणी सदमती,
पुणे

अनुसूदित जमाती
प्रमाणपत्र तपासणी सदमती,
गडदिरोली

प्रकल्प अदधकारी,
ए.आ.दव.प्र.,
नागपुर
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पदरदशष्ट्ट-“अ”

आददवासी दवभागामाफशत राबदवण्यात येणाऱया योजना
अ.क्र

योजनेचे नाव

(1)

शासकीय आश्रमशाळा समूह योजना

(2)

स्वेच्छा संस्थांना आश्रमशाळा चालदवण्यास अथशसहाय्य

(3)

शासकीय आश्रमशाळे त कदनष्ट्ठ महादवद्यालय सुरु करणे

(4)

अनुसूदचत जमातीच्या दवद्यार्थ्यांना शहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांदकत दनवासी
शाळांमध्ये दशक्षण दे णे.

(5)

पंदडत ददनदयाल उपाध्याय स्वयम् योजना

(6)

आददवासी मुला-मुलींची शासकीय वसदतगृहे

(7)

अनुसूदचत जमातीच्या दवद्यार्थ्यांना शालांत परीक्षोत्तर दशष्ट्यवृत्ती (भारत सरकार
दशष्ट्यवृत्ती) योजना

(8)

राज्यातील शासनमान्यता प्राप्त खाजगी दवनाअनुदादनत व कायम दवनाअनुदादनत
संस्थांमधील व्यावसादयक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेणा-या अनुसूदचत जमातीच्या
दवद्यार्थ्याच्या शैक्षदणक शुल्कांच्या प्रदतपूतीबाबत

(9)

व्यावसादयक पाठयक्रमात दशकणा-या अनुसूदचत जमातीच्या दवद्यार्थ्यांना दनवाह भत्ता
दे णे

(10)

महाराष्ट्र रायबल पत्ब्लक स्कूल सोसायटी एकलव्य मॉडे ल दनवासी शाळा योजना

(11)

सुवणश महोतसवी आददवासी पूवश माध्यदमक दशष्ट्यवृत्ती योजना

(12)

अनुसूदचत जमातीच्या मुलां-मुलींना परदे शात दशक्षणासाठी दशष्ट्यवृत्ती दे णे.

(13)

केंद्रवती अथशसंकल्प (न्युत्क्लअस बजेट)

(14)

मोटार वाहनचालक प्रदशक्षण केंद्र योजना

(15)

सैन्य व पोलीस भरतीपुवश प्रदशक्षण योजना

(16)

व्यवसाय प्रदशक्षण केंद्र योजना

(17)

केंद्र शासन सहाय्य योजना

(18)

अनुसूदचत जमातीच्या उमेदवारांसाठी सेवायोजन नोंदणी

(19)

आददवासी क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणा-या सामादजक कायशकतयांना संस्थांना
आददवासी सेवक/ सेवा संस्था पुरस्कार.

(20)

राज्यातील आददवासी क्षेत्रामध्ये कन्यादान योजना राबदवणे

(21)

भूदमहीन दादरद्रय रे षेखालील आददवासीचे सबळीकरण व स्वादभमान योजना

(22)

ठक्कर बाप्पा आददवासी वस्ती सुधारणा कायशक्रम

(23)

शबरी आददवासी घरकुल योजना

(24)

पारधी दवकास कायशक्रमांतगशत घरकुल योजना

(25)

भारतरतन डॉ.ए.पी.जे.अब्दु ल कलाम अमृत आहार योजना

(26)

भारतरतन डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना टप्पा-2
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पदरदशष्ट्ट-“ब”
आददवासी दवकास दवभाग
मंत्रालय मुख्य दू रध्वनी क्रमांक - 22024243
फॅक्स क्रमांक (1) 22833665 (2) 22048790

दू रध्वनी क्रमांक

खोली

ईमेल- tribal.info@nic.in

क्रमांक

श्री. दवष्ट्णु रामा सवरा,

207

मा. मंत्री, आददवासी दवकास
श्री. राजे अम्रीशराव राजे सतयवानराव अत्राम

241

मा. राज्यमंत्री, आददवासी दवकास

कायालय

दनवास

भ्रमणध्वनी

22025360

सागर

9422077293

22024950

23630344

22886090

बी-5

22843741

22020097

9422555678

22880083
श्रीम. मदनषा वमा (भा.प्र.से.)
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1) 22026742 - पी. ए.

प्रधान सदचव, आददवासी दवकास दवभाग़

(दवस्तार)

--

2) 3778 (दवस्तार)
3) 22852643

अ.

अदधकाऱयाचे नांव व पदनाम

कायासन क्रमांक

खोली

क्र.
1
2

क्रमांक
श्री.सुदनल पाटील (भा.प्र.से.)

7,9,14,15,17,18 व

सह सदचव
श्री. सु. ना. सशदे
उप सदचव
श्री. ल. गो. ढोके

3

उप सदचव

4

श्री. रा. क. खटके

19
131

1, 2, 6, ६ अ, 11, 12,
13 व रोखशाखा

दू रध्वनी क्रमांक
दवस्तार

कायालय

भ्रमणध्वनी

3578

22021239

9819814840

3537

22023377

9869285185

3675

22025094

9819177640

3, 5, 8, 10, 16, व
संगणक कक्ष
मुख्य अदभयंता

बां.व्य.

149 (ए)

--

22023147 9923110148

क.
5

श्रीमती सु.दव.गायकवाड

कक्ष अदधकारी

1

134

3031

2279 3031

6

श्री.रा.दे.भवारी

कक्ष अदधकारी

2

131

--

22023377

7

श्री. ल.रं .धायगुडे

कक्ष अदधकारी

3

एम-5(ए)

3887

2279 3887

8

श्री. ज. ज. सरोदे

अवर सदचव

4

131

4130

22023377

(दवधी)

७७७५९९९८०६
8097906111
9321770782

9

श्री. स.दव.कोवे

कक्ष अदधकारी

5

एम-5(बी)

3030

22047156

९७६९०३४५२५

10

श्री. र. दद. औटे

कक्ष अदधकारीऺ

6

एम-5(ए)

3779

22047145

9096380772

11

श्री. दक. दक. पवार

अवर सदचव

6अ

एम-5(ए)

3779

22047145

9867315689

12

श्री.यो.अ.सावंत

कक्ष अदधकारी

7

134

3888

2279 3714

9869208948

13

श्री.दन.अ.पांढरकामे

अवर सदचव

8

एम-5(ए)

3714

2279 3888

9987148733

14

श्री.प्र.वाझे

कक्ष अदधकारी

9

एम-5(ए)

3714

2279 3714

7387573040

15

श्री. सु. दस. पाटील

कक्ष अदधकारी

10

134

3888

2279 3888

7588815839

16

श्री. अ. घ. पाठक

कक्षअदधकारी

11

134

3029

2279 3029

8149924613

17

श्री.दु .पो.मैलावरम

अवर सदचव

12

एम-5(बी)

3030

22047156

9004476336

18

श्री. बा. रा. सोनवणे

कक्ष अदधकारी

13

134

3029

22047144

9970804064

19

श्री. पां. म. राऊत

कक्ष अदधकारी

14

133

4129

22048790

9869315323

9

20

श्री.गो.म.माईणकर

अवर सदचव

21

श्री. सं. दश. जाधव

22
23

९९६७४३९२५२/

15

134

3029

22048789

कक्ष अदधकारी

16

एम-5(बी)

3030

22047156

9867797776

श्री. ग. रा. दे शमुख

कक्ष अदधकारी

17

एम-5(ए)

4129

2279 4129

9594049249

श्री.दभ.ओं.ठाकूर

नोंदणी शाखा

18

एम-५(ए)

३७१४

२२७९३७१४

9969563870

९६६४५८२३२३

प्रमुख
24

श्री.अ.र.राजपूत

कक्ष अदधकारी

19

एम-5(ए)

4132

2279 4132

9820422825

25

श्री.दक.म. शादुश ल

कक्ष अदधकारी

सं.क.

131

4131

22023147

9820267726

26

श्री. श्री. दव. सुवे

लेखा

रो.शा.

131

4131

2279 4131

9967047411

अदधकारी

************

10

आयुक्त, आददवासी दवकास, नादशक यांचे दु रध्वनी क्रमांक
पदनाम

एसटीडी

कायालय

1

मा. आयुक्त

2577510

2

उप आयुक्त

2574235

फॅक्स

ई-मे ल

2579208

ctd.nsk-mh@gov.in,

(प्रशासन)
3

उप आयुक्त
(दवकास)

4

उप आयुक्त (दशक्षण)

5

सहा.आयुक्त

0253

2575615

(दवकास)
6

स.प्र.अ. (आस्थापना)

6

सहा.प्र.अ.(बांधकाम)

7

सहा.प्र.अ.(दवकास)

8

सहा.प्र.अ.(दनयोजन)

9

सप्रअ (दशक्षण-अनु)

10

सप्रअ (दशक्षण-शास)

11

लेखा अदधकारी (ऑ)

12

लेखा अदधकारी

13

मुख्य समन्वयक
(वनकायदा)

अपर आयुक्त, आददवासी दवकास यांचे दु रध्वनी क्रमांक

1
2
3
4

दवभाग

एसटीडी

कायालय

नादशक

0253

2575816

0253

2577045

022

25823528

022

25800637

0721

2553968

0721

2553966

0712

2560127

0712

2560314

ठाणे
अमरावती
नागपूर

फॅक्स

ई-मे ल
atc.nsk-mh@gov.in,

25833822
2553968

atc.thane-mh@gov.in,

atc.amr-mh@gov.in,

2565008

atc.ngp-mh@gov.in,

11

प्रकल्प अदधकारी, एकात्तमक आददवासी दवकास प्रकल्प यांचे दु रध्वनी क्रमांक
क्र.

प्रकल्प

एसटीडी

कायालय

फॅक्स

1

नादशक

0253

2577410

2

कळवण

02592

221084

221615

3

धुळे

02562

240955

237049

ई-मे ल
poitdp.nsk-mh@gov.in,

240955

poitdp.kalwan-mh@gov.in
poitdp.dhule-mh@gov.in,

4

नंदूरबार

02564

222303

222303

poitdp.ndb-mh@gov.in,

5

तळोदा

02567

232220

232220

poitdp.taloda-mh@gov.in

6

यावल

02585

261432

262035

poitdp.yawal-mh@gov.in

7

राजूर

02424

251037

251085

poitdp.rajur-mh@gov.in,

8

शहापुर

02527

272157

272048

poitdp.shahapur-mh@gov.in,

9

जव्हार

02520

222413

222413

poitdp.jawhar-mh@gov.in

10

डहाणू

02528

222066

223469

poitdp.dahanu-mh@gov.in

11

घोडे गांव

02133

244266

244277

poitdp.ghodegaon-mh@gov.in

12

सोलापूर

0217

2607600

13

पेण

02143

252519/252417 (कॅ)

254569

poitdp.pen-mh@gov.in

14

मुंबई

022

28654023

28085619

poitdp.mum-mh@gov.in

15

धारणी

07226

224217

224217

poitdp.dharni-mh@gov.in,

16

अकोला

0724

2425068

2429437

poitdp.akola-mh@gov.in,

17

पुसद

07233

249546/249547

244340

poitdp.pusad-mh@gov.in,

18

पांढरकवडा

07235

227436

228821

poitdp.pkwada-mh@gov.in,

19

दकनवट

02469

222015

222015

poitdp.kinwat-mh@gov.in,

20

कळमनूरी

02455

220333/220123

220123

poitdp.knuri-mh@gov.in,

21

औरं गाबाद

0240

2486069

2486069

poitdp.abd-mh@gov.in,

22

नागपूर

0712

2560726

2564538

poitdp.ngp-mh@gov.in,

23

चंद्रपूर

07172

251270

256255

poitdp.chandrapur-mh@gov.in,

24

दचमूर

07170

265524

266498

poitdp.chimur-mh@gov.in,

25

दे वरी

07199

225144

225067

poitdp.deori-mh@gov.in,

26

भंडारा

07184

251233

256021

poitdp.bhandara-mh@gov.in,

27

गडदचरोली

07132

222286

222286

poitdp.gchiroli-mh@gov.in,

28

अहे री

07133

272031

272031

poitdp.aheri-mh@gov.in,

29

भामरागड

07134

266166

266716

poitdp.bgad-mh@gov.in

poitdp.solapur-mh@gov.in

12

- 411 001.
-26330854/26362071/26360941/26362772/26333743/26330230/26332380
-020-26360026 : e-mail - trti.mah@nic.in
Website address -( www.trti.maharashtra.gov.in )
.क्र.
1

2

3

1

4
Tel & Fax : 022- 25883503
e-mail : tcsctha.mah@nic.in

- 400606.
2

Tel : 020- 26336961
Fax : 020- 26360026
-411 001.

e-mail : tcscpun.mah@nic.in

3

Tel & Fax : 0253- 2577059
e-mail : tcscnsk.mah@nic.in
- 422 002.

4

Tel : 02564-210130
e-mail : cvcndb@gmail.com

- 425 412.
5

Tel & Fax : 0240-2362901
e-mail : tcscaur.mah@nic.in
प्लॉट नं.10, सेक्टर ई-1,
,
-431 003.

6

Tel & Fax : 0721-2550991
e-mail : tcscamr.mah@nic.in
दे शमुख दबल्ल्डग, मोशी रोड,
-444 601.

7

Tel & Fax : 0712-2560031
e-mail : tcscngp.mah@nic.in
-440 010.

8

Tel : 07132-223179/223180
e-mail : tcscgad@yahoo.in
दजल्हा पदरषद वसाहत, कॉम्प्लेक्स एदरया,
-442 605.

13

आददवासी दवकास दवभाग, मंत्रालय, मुंबई
नागदरकांची सनद
अ.क्र.

1

सेवांचा तपशील

शासकीय आश्रमशाळा समूह योजना

सेवा पुरदवणारे

सेवा पुरदवण्याची दवहीत मुदत

सेवा मुदतीत न पुरदवल्यास

अदधकारी/ कमशचारी

तक्रार करावयाच्या वदरष्ट्ठ

यांचे नाव व हु द्या

अदधका-याचे नाव व हु द्या

संबधीत शासकीय

प्रवेश-

संबंधीत प्रकल्प अदधकारी,

आश्रमशाळे चे

1. दद. 1 जुन ते 15 जुन पयंत पटनोंदणीतील पात्र

एकात्तमक आददवासी दवकास

मुख्याध्यापक/प्राचायश

दवद्यार्थ्यांना इ. 1लीत प्रवेश दे णे

प्रकल्प कायालय

2. दद.11 जुन ते 15 जुन पयंत इ. 2 री ते 10 वीत
प्रवेश दे णे
3. तयानंतरही जागा दरक्त रादहल्यास प्रकल्प
अदधका-यांच्या मान्यतेने दरक्त जागेच्या मयादे त अजश
त्स्वकृती करुन प्रवेश दे ण्यात येईल.
2.

स्वेच्छा संस्थांना आश्रमशाळा चालदवण्यास

संबधीत अनुदादनत

प्रवेश-

संबंधीत प्रकल्प अदधकारी,

अथशसहाय्य

आश्रमशाळे चे

1. दद. 1 जुन ते 15 जुन पयंत पटनोंदणीतील पात्र

एकात्तमक आददवासी दवकास

मुख्याध्यापक/प्राचायश

दवद्यार्थ्यांना इ. 1लीत प्रवेश दे णे

प्रकल्प कायालय

2. दद.11 जुन ते 15 जुन पयंत इ. 2 री ते 10 वीत
प्रवेश दे णे
3. तयानंतरही जागा दरक्त रादहल्यास प्रकल्प
अदधका-यांच्या मान्यतेने दरक्त जागेच्या मयादे त अजश
त्स्वकृती करुन प्रवेश दे ण्यात येईल.
3.

शासकीय आश्रमशाळे त कदनष्ट्ठ महादवद्यालय सुरु

संबधीत शासकीय

जागेच्या उपलब्धतेनुसार शैक्षदणक वषश सुरु

संबंधीत प्रकल्प अदधकारी,

करणे

आश्रमशाळे चे

झाल्यानंतर 10 ददवसांच्या आत प्रवेश ददला जाईल.

एकात्तमक आददवासी दवकास

मुख्याध्यापक/प्राचायश

तदनंतरही जागा दरक्त रादहल्यास प्रकल्प अदधकारी

प्रकल्प कायालय

यांचे मान्यतेने प्रवेश ददला जाईल.
4.

अनुसूदचत जमातीच्या दवद्यार्थ्यांना शहरातील इंग्रजी

संबंधीत प्रकल्प

जागेच्या उपलब्धतेनुसार शैक्षदणक वषश सुरु

संबधीत अपर आयुक्त,

माध्यमाच्या नामांदकत दनवासी शाळामध्ये दशक्षण दे णे

अदधकारी, एकात्तमक

झाल्यानंतर 30 ददवसांच्या आत प्रवेश ददला जाईल.

आददवासी दवकास,

आददवासी दवकास

नादशक/ठाणे/अमरावती/नागपूर

प्रकल्प कायालय
14

5

पंदडत ददनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजना

संबंधीत प्रकल्प

पात्र लाभार्थ्यांना-

संबधीत अपर आयुक्त,

अदधकारी, एकात्तमक

 शैक्षदणक सादहतयाकरीता दे य रक्कम वषाच्या

आददवासी दवकास,

आददवासी दवकास
प्रकल्प कायालय

सुरुवातीस एकदाच दे ण्यात येईल.

नादशक/ठाणे/अमरावती/नागपूर

 दनवास व भोजन याकरीताची दे य रक्कम
त्रैमादसक दे ण्यात येईल.

6

आददवासी मुलां-मुलींचे शासकीय वसदतगृहे

संबधीत गृहपाल,

प्रवेश:-

संबंधीत एकात्तमक आददवासी

शासकीय वसदतगृह

1. दवद्यालयीन दवद्यार्थ्यांसाठी दद.26 मे ते 31 मे

दवकास प्रकल्प अदधकारी

अखेर पयंत अजश छाननी व 1 जुन ते 10 जुन पयंत
प्रतयक्षात प्रवेश
2. कदनष्ट्ठ महादवद्यालयीन ( इ.11 वी ) दवद्यार्थ्यांसाठी
दद.26 जून ते 30 जून अजश छाननी व 1 ते 10 जुलै
पयंत प्रतयक्षात प्रवेश
3. महादवद्यालयीन( प्रथम वषश ) दवद्यार्थ्यांसाठी 21
जुन ते 25 जुन पयंत अजश छाननी व 26 जुन ते 30
जुन पयंत प्रतयक्षात प्रवेश
4. व्यावसादयक अभ्यासक्रमासाठी सदर मुदत प्राप्त
अभ्यासक्रमाचे दनकालावर अवलंबून राहील.
7

अनुसूदचत जमातीच्या दवद्यार्थ्यांना शालांत पदरक्षोत्तर

संबंधीत प्रकल्प

पदरपुणश अजश प्राप्तीनंतर दनधीच्या उपलब्धतेनुसार

संबधीत अपर आयुक्त,

दशष्ट्यवृत्ती ( भारत सरकार दशष्ट्यवृत्ती ) योजना

अदधकारी, एकात्तमक

वरील अनुज्ञेय सेवा पुरदवली जाते. तयाचा

आददवासी दवकास,

आददवासी दवकास

सवशसाधारण कालावधी खालील प्रमाणे असेल.

नादशक/ठाणे/अमरावती/नागपूर

प्रकल्प कायालय

 महादवद्यालयात अजश सादर करणे -31 जुलै
 महादवद्यालयाने प्रकल्प अदधका-यांना 15 ऑगस्ट
पयंत अजश सादर करणे.
 प्रकल्प अदधका-यांकडू न छाननी -15 सप्टें बर
पयंत
 दवद्यार्थ्यांच्या बँक खातेवर जमा करणे -30 सप्टें बर
पयंत
 मात्र ज्या दवद्यार्थ्यांचे उदशरा दनकालामुळे प्रवेश
उदशरा होतील तयांनी वरील मुदतीमध्ये 1
15

मदहन्याची वाढ अनुज्ञेय राहील.
 तदनंतर दनधीच्या उपलब्धतेनुसार प्रतयेक
मदहन्यात दनवाह भत्ता दवद्याथींच्या बँक खातयावर
जमा करण्यात येईल.
8

राज्यातील शासनमान्यता प्राप्त खाजगी

संबंधीत प्रकल्प

पदरपूणश अजश प्राप्ती नंतर 10 ददवसांच्या आत

संबधीत अपर आयुक्त,

दवनाअनुदादनत व कायम दवनाअनुदादनत

अदधकारी, एकात्तमक

महादवद्यालयाच्या बँक खातयात दशक्षण शुल्क ,

आददवासी दवकास,

संस्थांमधील व्यावसादयक अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश

आददवासी दवकास

पदरक्षा शुल्क जमा करणे - 30 सप्टें बर पयंत

नादशक/ठाणे/अमरावती/नागपूर

घेणा-या अनुसूदचत जमातीच्या दवद्यार्थ्यांच्या

प्रकल्प कायालय
 महादवद्यालयात पदरपूणश अजश सादर करणे -31

संबधीत अपर आयुक्त,

शेक्षदणक शुल्कांच्या प्रदतपूतीबाबत
9

व्यावसादयक पाठयक्रमात दशकणा-या अनुसूदचत

संबंधीत प्रकल्प

जमातीच्या दवद्यार्थ्यांना दनवाह भत्ता दे णे

अदधकारी, एकात्तमक
आददवासी दवकास
प्रकल्प कायालय

जुलै
 महादवद्यालयाने प्रकल्प अदधका-यांना 15 ऑगस्ट

आददवासी दवकास,
नादशक/ठाणे/अमरावती/नागपूर

पयंत अजासह प्रस्ताव सादर करणे.
 प्रकल्प अदधका-यांकडू न छाननी -15 सप्टें बर
पयंत
 दनधी दवद्यार्थ्यांच्या बँक खातेवर जमा करणे -30
सप्टें बर पयंत
 मात्र ज्या दवद्यार्थ्यांचे उदशरा दनकालामुळे प्रवेश
उदशरा होतील तयांनी वरील मुदतीमध्ये 1
मदहन्याची वाढ अनुज्ञेय राहील.

10

11

महाराष्ट्र रायबल पत्ब्लक स्कूल सोसायटी एकलव्य

मुख्याध्यापक /

पदरक्षेचा दनकाल लागल्यानंतर उपलब्ध जागेनुसार

संबंधीत प्रकल्प अदधकारी,

मॉडे ल दनवासी शाळा योजना

प्राचायश

संबधीत एकलव्य दनवासी शाळांच्या प्राचायामाफशत

एकात्तमक आददवासी दवकास

प्रवेश दे ण्यात येईल.

प्रकल्प कायालय

 मुख्यध्यापकांनी अजाची छाननी करुन पात्र

संबधीत अपर आयुक्त,

सुवणश महोतसवी आददवासी पूवश माध्यदमक दशष्ट्यवृत्ती

संबंधीत प्रकल्प

योजना

अदधकारी, एकात्तमक

दवद्यार्थ्यांचे एकदत्रत अजश गट दशक्षणादधकारी

आददवासी दवकास,

आददवासी दवकास

यांच्यामाफशत प्रकल्प अदधकारी कायालयाकडे

नादशक/ठाणे/अमरावती/नागपूर

प्रकल्प कायालय

सादर करणे.
 प्रवेशानंतर पात्र दवद्यार्थ्यांच्या पालकांना बँकेत
खाते उघडण्याबाबत सूदचत करणे
16

12

अनुसूदचत जमातीच्या मुलां-मुलींना परदे शात

संबंधीत प्रकल्प

अजश प्राप्ती - माहे जुलै मध्ये जादहरातीनुसार 21

संबधीत अपर आयुक्त,

दशक्षणासाठी दशष्ट्यवृत्ती दे णे

अदधकारी, एकात्तमक

ददवसात

आददवासी दवकास,

आददवासी दवकास

अजाची छाननी करणे - माहे जून पयंत

नादशक/ठाणे/अमरावती/नागपूर

प्रकल्प कायालय

अंदतम यादी करणे - माहे जुलै पयंत
राज्यस्तरीय सदमतीची बैठक शासनास प्रस्तादवत
करणे
दशष्ट्यवृत्ती - माहे ऑगस्ट पयंत
मागील दवद्यार्थ्यांच्या दशष्ट्यवृत्तीचे नुतनीकरण - माहे
संप्टें बर अखेरपयंत.

13

केंद्रवती अथशसंकल्प ( न्युत्क्लअस बजेट )

संबंधीत प्रकल्प

अजश प्राप्त झाल्यापासून व पदरपुणश कागदपत्रासह

संबधीत अपर आयुक्त,

अदधकारी, एकात्तमक

सहा मदहन्याच्या कालावधीत

आददवासी दवकास,

आददवासी दवकास

1. योजनांच्या आराखडयास मंजूरी दमळाल्यानंतर

नादशक/ठाणे/अमरावती/नागपूर

प्रकल्प कायालय

इच्छु क उमेदवार व संस्थांकडू न अजश मागदवणे,
छाननी अंती लाभाथी व संस्था दनश्चीत करणेकदरता 15 ददवस
2. ज्येष्ट्ठता यादी व योजनादनहाय लाभाथी यादी
दनश्चीत करणे, संस्था व लाभाथी दनवड यादीस
मान्यता दे णे- 25 ददवस
3. प्रतयक्ष योजनेचा लाभ दे ण्यास योजनेच्या
स्वरुपानुसार 1 ते 6 मदहन्याचा कालावधी

14

मोटार वाहनचालक प्रदशक्षण केंद्र योजना

संबंधीत प्रकल्प

माहे माचश अखेर व सप्टें बर अखेर अजश त्स्वकृती

संबधीत अपर आयुक्त,

अदधकारी, एकात्तमक

अजाची तपासणी आर्भथक वषात - 30 एदप्रल पयंत

आददवासी दवकास,

आददवासी दवकास

पदरपूणश अजाची यादी अंदतम करणे - 30 जुन

नादशक/ठाणे/अमरावती/नागपूर

प्रकल्प कायालय

प्रदशक्षणासाठी प्राप्त अजाच्या अनुक्रमांकानुसार
दनवड यादी जाहीर करणे - 30 जुलै

17

15

सैन्य व पोलीस भरती पुवश प्रदशक्षण योजना

संबंधीत प्रकल्प
अदधकारी, एकात्तमक
आददवासी दवकास
प्रकल्प कायालय

अजश प्राप्त

माचश

जुलै

नोव्हें बर

संबधीत अपर आयुक्त,

एदप्रल

ऑगस्ट

सडसेबर

नादशक/ठाणे/अमरावती/नागपूर

मे

सप्टें बर

जानेवारी

जुन

ऑक्टोंबर

फेरुवारी

जुलै

नोव्हें बर

माचश

झाल्या पासून
अजाची

आददवासी दवकास,

तपासणी
पदरपूणश अजाची
यादी अंदतम
करणे
दनवड यादी
जाहीर करणे
प्राप्त अजाच्या
ददनांकास
ज्येष्ट्ठतेनुसार
उमेदवार दनवड

16

व्यवसाय प्रदशक्षण केंद्र योजना

संबधीत

अजश प्राप्त झाल्यापासून व पदरपूणश कागदपत्रासह

संबंधीत प्रकल्प अदधकारी,

मुख्याध्यापक ,

प्रतयेक चार मदहन्याचा अभ्यासक्रम सुरु होण्यापुवी

एकात्तमक आददवासी दवकास

शासकीय पोस्ट

दनवड यादी जाहीर करणे

प्रकल्प कायालय

संबंधीत प्रकल्प

योजनेस शासनाकडू न मंजूरी प्राप्त झाल्यानंतर

संबधीत अपर आयुक्त,

अदधकारी, एकात्तमक

पदरपूणश कागदपत्र प्राप्तीनंतर तीन मदहन्यात सेवा

आददवासी दवकास,

आददवासी दवकास

पुरदवली जाईल

नादशक/ठाणे/अमरावती/नागपूर

बेदसक आश्रमशाळा /
मुख्य दनदे शक ,
व्यवसाय प्रदशक्षण
केंद्र
17

केंद्र शासन सहाय्य योजना

प्रकल्प कायालय
18

अनुसूदचत जमातीच्या उमेदवारांसाठी सेवायोजन

संबंधीत प्रकल्प

अजश प्राप्त झाल्यापासून व पदरपूणश कागदपत्रासह

संबधीत अपर आयुक्त,

नोंदणी

अदधकारी, एकात्तमक

तयाच ददवशी अथवा दु सरे ददवशी कायालयीन वेळेत

आददवासी दवकास,

आददवासी दवकास

नादशक/ठाणे/अमरावती/नागपूर

प्रकल्प कायालय
18

19

आददवासी क्षेत्रात उल्लेखदनय काम करणा-या

संबंधीत प्रकल्प

अजश प्राप्त करणे -

जुलै अखेर

सामादजक कायशकतयांना संस्थांना आददवासी सेवक /

अदधकारी, एकात्तमक

त्रुटीबाबत कळदवणे - ऑगस्ट

आददवासी दवकास,

सेवा संस्था पुरस्कार

आददवासी दवकास

त्रुटी पुतशतेनंतर प्राप्त प्रस्तावांची यादी

नादशक/ठाणे/अमरावती/नागपूर

प्रकल्प कायालय

तयार करुन वैयत्क्तक मादहती तपशील
तयार करणे -

संबधीत अपर आयुक्त,

ऑक्टोंबर

अद्यावत यादी शासनास सादर करणे - 15 नोव्हें बर
अंदतम पूतशता 20

29 नोव्हें बर

राज्यातील आददवासी क्षेत्रामध्ये कन्यादान योजना

संबंधीत प्रकल्प

अजाची छाननी -

जुन अखेर

संबधीत अपर आयुक्त,

राबदवणे

अदधकारी, एकात्तमक

अजाची यादी अंदतम करणे - ऑगस्ट अखेर

आददवासी दवकास,

आददवासी दवकास

प्रतयक्ष लाभ दे णे -

नोव्हें बर अखेर

नादशक/ठाणे/अमरावती/नागपूर

जुन अखेर

संबधीत अपर आयुक्त,

प्रकल्प कायालय
21

22

भूदमदहन दादरद्रय रे षेखालील आददवासींचे

संबंधीत प्रकल्प

अजाची छाननी -

सबळीकरण व स्वादभमान योजना

अदधकारी, एकात्तमक

अजाची यादी अंदतम करणे - ऑगस्ट अखेर

आददवासी दवकास,

आददवासी दवकास

प्रतयक्ष लाभ दे णे

नादशक/ठाणे/अमरावती/नागपूर

प्रकल्प कायालय

महसूल दवभागामाफशत -

संबंधीत प्रकल्प

प्रस्तादवत कामाचा ठराव व लोकसंखेचा दाखला

संबधीत अपर आयुक्त,

अदधकारी, एकात्तमक

प्रकल्प अदधकारी यांचे पाठदवणे - एदप्रल अखेर

आददवासी दवकास,

आददवासी दवकास

मागणीप्रमाणे सवश गावांचा एकदत्रत वार्भषक

नादशक/ठाणे/अमरावती/नागपूर

प्रकल्प कायालय

आराखडा करणे व अपर आयुक्त कायालयास

ठक्कर बाप्पा आददवासी वस्ती सुधारणा कायशक्रम

सादर करणे -

नोव्हें बर अखेर

15 मे अखेर

अपर आयुक्तांनी आराखडा मान्य करणे -

20 मे

आददवासी दवकास दनरीक्षकामाफशत स्थान भेट दे ऊन
अहवाल प्राप्त करणे -

15 जुन पयंत गावाच्या

आददवासी लोकसंख्येच्या आधारावर
दवत्तीय मयादे त प्रस्तादवत कामाचे अंदाजपत्रक व
तांदत्रक मान्यता घेणेसाठी संबधीत यंत्रणेस
अंदाजपत्रक पाठदवणे- 30 जुन पयंत
प्राप्त अंदाजपत्रक दजल्हादधकारी यांना प्रशासकीय
मान्यतेकरीता सादर करणे- 31 ऑगस्ट पयंत
19

दजल्हादधकारी यांनी संबदधत यंत्रणेच्या नावे सदर
मंजूर कामास प्रशासकीय मान्यता दे ऊन तयांचे नावे
दनधी उपलब्ध करुन दे णे.
23

शबरी आददवासी घरकूल योजना

संबंधीत प्रकल्प

पदरपूणश अजश प्राप्तीनंतर/त्रुटीपुशततेनंतर 1 मदहना

संबधीत अपर आयुक्त,

अदधकारी, एकात्तमक

आददवासी दवकास,

आददवासी दवकास

नादशक/ठाणे/अमरावती/नागपूर

प्रकल्प कायालय
24

पारधी दवकास कायशक्रमांतगशत घरकुल योजना

संबंधीत प्रकल्प

पदरपूणश अजश प्राप्तीनंतर/त्रुटीपुशततेनंतर 1 मदहना

संबधीत अपर आयुक्त,

अदधकारी, एकात्तमक

आददवासी दवकास,

आददवासी दवकास

नादशक/ठाणे/अमरावती/नागपूर

प्रकल्प कायालय
25

भारतरतन डॉ.ए.पी.जे. अब्दु ल कलाम अमृत आहार

संबंधीत प्रकल्प

अंगणवाडी व दमनी अंगणवाडी मधील गभशवती व

संबंधीत उपमुख्य कायशकारी

योजना टप्पा-1

अदधकारी, एकात्तमक

स्तनदा माता यांना एक वेळेचा चौरस आहार दे ण्यात

अदधकारी, ( बा.क.) दजल्हा

बाल दवकास सेवा

येतो.

पदरषद

योजना
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भारतरतन डॉ.ए.पी.जे. अब्दु ल कलाम अमृत आहार

संबंधीत प्रकल्प

7 मदहने ते 6 वषश वयोगटातील बालकांना अदतदरक्त

संबंधीत उपमुख्य कायशकारी

योजना टप्पा-2

अदधकारी, एकात्तमक

आहार ( अंडी / केळी ) आठवडयातून चार ददवस

अदधकारी, ( बा.क.) दजल्हा

बाल दवकास सेवा

दे ण्यात येतो

पदरषद

योजना

***********

20

