"आदिवासी

रोजगारादिमुख

व्यवसाय

दिक्षणाचे

साववदिकरण " या योजनेस कायमस्वरुपी मान्यता
िे वून या योजनेंतगवत मंजूर करण्यात आलेल्या
दिक्षक

व

दिक्षकेतर

पिांना

तसेच

त्यापैकी

सद्यस्स्ितीत कायवरत असणाऱ्या कमवचाऱ्यांची सेवा
दनयदमत

करून

कायमस्वरुपी

सहाव्या

वेतन

आयोगानुसार वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत.

महाराष्ट्र िासन
आदिवासी दवकास दविाग
िासन दनणवय क्रमांकः बैठक 2012/प्र.क्र.143/का -12
मंिालय, मुंबई 400 032

तारीख: 8 जुलै, 2014

वाचा1) िासन दनणवय, आदिवासी दवकास दविाग क्र. औप्रसं 1204/प्र.क्र.23/का -12,
दि.23 ऑगस्ट 2004.
2) िासन िुध्िीपिक, आदिवासी दवकास दविाग क्र. औप्रसं 1204/प्र.क्र.23/का -12,
दि.30 ऑक्टोबर 2004 व दि. 5 माचव 2005.
3) िासन दनणवय, आदिवासी दवकास दविाग क्र. औप्रसं 1204/प्र.क्र. 23(िाग 2)/का -12,
दि. 17 ऑगस्ट 2009.
4) िासन दनणवय, उच्च व तंिदिक्षण दविाग क्र.आयटीआय- 2010 / (प्र.क्र. 7/10)/व्यदि-3
दि. 28 फेब्रुवारी 11.
5) िासन दनणवय, उच्च व तंि दिक्षण दविाग क्र.आयटीआय- 2011/504/प्र.क्र.171/व्यदि-3
दि. 17 माचव,12.
6) उच्च व तंि दिक्षण दविागाचे अर्विासकीय पि क्र, आयटीआय- 2012/86/प्र.क्र. 39/
व्यदि-3, दि. 05 जून, 2012.
7) िासन दनणवय, आदिवासी दवकास दविाग क्र.आदवदव-2013/प्र.क्र.130/का -12,
दि. 18 एदप्रल, 2013
8) संचालक, व्यवसाय दिक्षण व प्रदिक्षण संचालनालय यांचे पि क्र.20/ सीटीएस/ 2012/
1471, दि.25 एदप्रल, 2012.
9) सहसंचालक, व्यवसाय दिक्षण व प्रदिक्षण संचालनालय यांचे पि क्र.11/आस्िा3/आरोसा/ 2014/ 011, दि.15 माचव, 2014.
10) उच्च व तंि दिक्षण दविाग, मंिालय यांचे पि क्र.संकीणव-3314/प्र.क्र.47/व्यदि-3,
दि.24 माचव, 2014.

प्रस्तावनासमाजातील अदतिु बवल व वंदचत तसेच नक्षलग्रस्त िागातील आदिवासी बेरोजगार युवक व
युवतींना रोजगार व स्वयंरोजगारदिमुख करण्यासाठी "आदिवासी रोजगारादिमुख व्यवसाय दिक्षणाचे
साववदिकरण" या मुख्य योजनेखाली एकूण 12 योजना आदिवासी क्षेिात राबदवण्यास मंिीमंडळाच्या

िासन दनणवय क्रमांकः बैठक 2012/प्र.क्र.143/का -12

मान्यतेने संििव क्र. 1 च्या िासन दनणवयानुसार मान्यता िे ण्यात आलेली आहे. सिर योजनेस संििव क्र.
3 ते 7 मर्ील िासन दनणवयानुसार सन 2004-05 ते 2013-14 पयंत राबदवण्यास मान्यता िे ण्यात
आलेली आहे.
सिरहु योजने अंतगवत एकुण मंजूर 414 दिक्षक व दिक्षकेतर पिांपैकी काही पिे कंिाटी
तत्वावर ठरादवक मादसक वेतनावर िरण्यात आली होती. या योजनेतील कमवचारी कंिाटी तत्वावर
असल्याने व मानर्न कमी असल्याने आदिवासी, अदतिु गवम िागामध्ये दिक्षक व दिक्षकेतर कमवचारी
रुजु होत नव्हते ककवा रुजु झाल्यास संस्िा सोडू न जात होते. या योजनेमुळे आदिवासी बेरोजगार
युवक व युवतींना दनयदमतपणे कौिल्य प्रदिक्षण िे वून त्यांना औद्योदगक आस्िापनांमध्ये नोकरीच्या
संर्ी दमळू न त्यांचा जीवनमानाचा स्तर उं चावुन समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यांस मित होत आहे.
वरील सवव अनुषंदगक बाबींचा सवंकष दवचार करता, “आदिवासी रोजगारादिमुख व्यवसाय
दिक्षणाचे साववदिकरण” ही योजना कायमस्वरुपी पुढे सुरू ठे वून या योजनेंतगवत मंजूर असलेल्या 414
दिक्षक व दिक्षकेत्तर पिांना कंिाटी तत्वाऐवजी सहाव्या वेतन आयोगानुसार दनयदमत वेतनश्रेणीवर
घेण्याबाबत व उववदरत दरक्त पिे सरळसेवा िरती प्रदक्रयेद्वारे िरण्यात येऊन या योजनेतील कायवरत
कमवचाऱ्यांची सेवा दनयदमत करण्याची बाब िासनाच्या दवचारार्ीन होती. ह्यास अनुसरुन सिरहू
प्रस्ताव मंिीमंडळाच्या मान्यतेसाठी सािर करण्यात आला.

िासन दनणवयप्रस्तावनेत नमूि केल्यानुसार आदिवासी रोजगारादिमुख व्यवसाय दिक्षणाचे साववदिकरण
योजनेच्या संििात दि.23.02.2014 रोजी मंिीमंडळ बैठकीत पुढीलप्रमाणे नमूि केलेल्या बाबीस
मान्यता िे ण्यात आली आहे. ह्यास अनुसरुन िासन खालीलप्रमाणे मान्यता िे त आहे.
(1)

“आदिवासी रोजगारदिमुख व्यवसाय दिक्षणाचे साववदिकरण” ही योजना कायमस्वरुपी सुरु
ठे वावी.

(2)

या योजनेअंतगवत दनमाण केलेल्या दवदवर् संवगातील एकूण 414 पिांना कंिाटी तत्वाऐवजी
िासनाच्या दनयदमत असलेल्या सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी लागू करण्यात येत
आहे. (पदरदिष्ट्ट “अ” नुसार)

(3)

उपरोक्त एकूण 414 पिांपैकी दवदवर् संवगातील दरक्त असलेली उववदरत पिे सरळ सेवन
े ेव
िासनाच्या प्रचदलत कायवपध्ितीने िरण्यात यावी.

(4)

िासन दनणवय दिनांक 23.08.2004 अन्वये आदिवासी दवकास दविागाने या योजनेखाली
दनमाण केलेल्या दवदवर् संवगातील एकूण 414 पिांपक
ै ी सध्या कायवरत असलेल्या कमवचाऱ्यांची
सेवा दिनांक 01.04.2014 पासून दनयदमत करण्यात यावी.

(5)

या योजनेतून दवदवर् संवगातील एकूण 414 पिांकरीता येणाऱ्या वेतन व इतर ित्तयांकरीता
रु.13,78,62,000/- (तेरा कोटी अठ्ठ्याहत्तर लक्ष बासस्ट हजार) इतक्या आवती खचास
मान्यता िे ण्यात येत आहे.

पृष्ट्ठ 4 पैकी 2

िासन दनणवय क्रमांकः बैठक 2012/प्र.क्र.143/का -12

2.

याबाबतचा खचव मागणी क्र.टी-5, लेखादिषव-2230 कामगार व सेवायोजन, पंचवार्षषक

योजनांतगवत योजना, जनजाती क्षेि उपयोजना, 03-प्रदिक्षण, 796-जनजाती क्षेि उपयोजना, (01)जनजाती क्षेि उपयोजनांतगवत योजना-राज्य योजनांतगवत योजना, (01)(01)औद्योदगक प्रदिक्षण संस्िा,
आदिवासी िागातील औद्योदगक प्रदिक्षण संस्िांचा दवस्तार (2230 0764) या लेखादिषाखाली खची
टाकण्यात यावा.
3.

सिर िासन दनणवय हा उच्च व तंि दिक्षण दविागाच्या सहमतीने तसेच दवत्त दविागाच्या

अनौपचारीक संििव क्र. 472/व्यय-5, दि.07.07.2014 नुसार दनगवदमत करण्यात येत आहे .
4.

सिर िासन दनणवय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर

उपलब्र् करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201407101450379424 असा आहे . हा आिे ि
दडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांदकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिे िानुसार व नावाने.

Sadanand
Nurya Gavit

Digitally signed by Sadanand Nurya Gavit
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra,
ou=Tribal Development dept,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
cn=Sadanand Nurya Gavit
Date: 2014.07.10 14:56:17 +05'30'

( स. नु. गावीत )
सह सदचव

प्रत,
1. मा.राज्यपालांचे सदचव, राजिवन, मुंबई.
2. मा.मुख्यमंत्रयांचे प्रर्ान सदचव, मंिालय, मुंबई.
3. मा.उपमुख्यमंत्रयांचे सदचव, मंिालय, मुंबई.
4. सवव मा. मंिी / राज्यमंिी यांचे खाजगी सदचव.
5. सवव दवर्ानसिा/ दवर्ानपदरषि सिस्य.
6. मुख्य सदचव, महाराष्ट्र िासन,यांचे स्वीय सहाय्यक, मंिालय, मुंबई.
7. प्रर्ान सदचव, सामान्य प्रिासन दविाग (सेवा), मंिालय, मुंबई.
8. अपर मुख्य सदचव, दवत्त दविाग, मंिालय, मुंबई.
9. प्रर्ान सदचव, दवर्ी व न्याय दविाग, मंिालय, मुंबई.
10. अपर मुख्य सदचव, दनयोजन दविाग, मंिालय, मुंबई.
11. प्रर्ान सदचव, उच्च व तंिदिक्षण दविाग, मंिालय, मुंबई.
12. महासंचालक, मादहती व जनसंपवक संचालनालय, मुंबई.
13. आयुक्त आदिवासी दवकास, महाराष्ट्र राज्य, नादिक.
14. आयुक्त, आदिवासी संिोर्न व प्रदिक्षण संस्िा, पुणे.
15. अप्पर आयुक्त, आदिवासी दवकास, ठाणे, नादिक, नागपूर, अमरावती.
16. सवव प्रकल्प अदर्कारी, एकास्त्मक आदिवासी दवकास प्रकल्प.
17. संचालक, उच्च व तंि दिक्षण, मुंबई.
18. संचालक, व्यवसाय दिक्षण व प्रदिक्षण, मुंबई.
19. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 1, मुंबई.
20. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र 1, मुंबई.
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21. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 2, नागपूर.
22. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र 2, नागपूर.
23. सवव दजल्हा कोषागार अदर्कारी.
24. अदर्िान व लेखाअदर्कारी, मुंबई.
25. प्राचायव / प्रकल्प अदर्कारी, संबदं र्त औद्योदगक प्रदिक्षण संस्िा.
26. सवव मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाची कायालये.
27. सवव उपसदचव/अवर सदचव/कक्ष अदर्कारी आदिवासी दवकास दविाग, मंिालय, मुंबई.
28. दनवडनस्ती का-12
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पगरगिष्ट -अ
आगदवासी व्यवसाय गिक्षणाचे साववगत्रकरण योजनेअंतिवत असलेल्या पदांची सहाव्या वेतन आयोिाप्रमाणे वेतनश्रेणी
अ.क्र.

योजना

औद्योगिक

पदाचे नाव

6 व्या वेतन आयोिाप्रमाणे

प्रगिक्षण
1 िासकीय आगदवासी आश्रम िाळांचे रुपांतर गनवासी व्यवसाय प्रगिक्षण

संस्था
28

प्रकल्प अगिकारी

9300-34800 ग्रे.पे.4800

सहायक अगिव्याख्याता

9300-34800 ग्रे.पे.4300

गिल्प गनदे िक

िाळे मध्ये करणे

पदांची संख्या

वेतनश्रेणी

िगणत गचत्रकला गनदे िक
वगरष्ठ गलगपक तथा भांडारपाल

112

9300-34800 ग्रे.पे.4300

28

5200-20200 ग्रे.पे.2400

28
28

224

एकूण
2 औद्योगिक प्रगिक्षण सुरु असलेल्या गठकाणी ककवा जवळपासच्या अंतरावर

28

9300-34800 ग्रे.पे.4300

सहायक अगिव्याख्याता

9300-34800 ग्रे.पे.4300

11

गिल्प गनदे िक

9300-34800 ग्रे.पे.4300

46

गिल्प गनदे िक

9300-34800 ग्रे.पे.4300

36

गिल्प गनदे िक

9300-34800 ग्रे.पे.4300

10

अ) आगदवासी मुलींकरीता आगदवासी क्षेत्रातील आयटीआयमध्ये अगिकच्या

गिल्प गनदे िक (डें टल लॅब

9300-34800 ग्रे.पे.4300

2

जािांची गनर्ममती करणे.

टे क्ननगियन)
िट गनदे िक

9300-34800 ग्रे.पे.4400

2

वसगतिृह पहारेकरी

4440-7440 ग्रे.पे.1300

गिल्प गनदे िक

9300-34800 ग्रे.पे.4300

23

गिल्प गनदे िक (डें टल लॅब

9300-34800 ग्रे.पे.4300

4

सुरु असलेल्या आश्रमिाळे तील आगदवासी उमेदवारांकरीता 8 वी ते 10 वी
स्तरावर पुवव व्यावसागयक गिक्षण सुरु करणे तसेच 10 वी नंतर औद्योगिक

11 संस्था

प्रगिक्षण.
3 आगदवासी क्षेत्रातील औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थांमध्ये नगवन
व्यवसाय/अगिकच्या व्यवसाय तुकड्या सुरु करुन अनुसूगचत जमातीच्या
उमेदवारांकरीता व्यवसाय प्रगिक्षणाच्या संिी वाढगवणे.
4 आगदवासी क्षेत्रातील औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थे मिील कमी मािणीचे व्यवसाय
बंद करुन त्यागठकाणी जादा मािणीचे व्यवसाय प्रगिक्षण सुरु करणे.

5 व्यवसाय प्रगिक्षणाद्वारे आगदवासी मगहलांचे सक्षमीकरण करणे.

32 संस्था
46 व्यवसाय

50 संस्था
53 व्यवसाय

2 संस्था

वसगतिृह अगिक्षक तथा गलगपक

एकूण

ब) मगहला औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थे मध्ये दुसऱ्या पाळीत आगदवासी
मुलींकरीता अगिक सुगविा गनमाण करणे.

5 संस्था
27 व्यवसाय

5200-20200 ग्रे.पे.2800

टे क्ननगियन)
एकूण

क) आगदवासी क्षेत्रातील औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थांमध्ये मुलींकरीता

35 संस्था

अगिकचे/नवीन व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करणे.

48 व्यवसाय

गिल्प गनदे िक

2

6

22

27
9300-34800 ग्रे.पे.4300

आगदवासी मगहलांचे सक्षमीकरण एकूण (अ,ब,क)

48

97

एकूण सवव

414

Sadanand Nurya
Gavit
( स. नु . िावीत )
सह सगचव
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