
आददम जमाती बहुल क्षते्रात तीन सकु्ष्म दनयोजन कें द्र उभारणी 
महाराष्ट्र राज्यात कातकरी, कोलाम व मादडया या आददम जमातींच े वास्तव्य आहे. या जमाती शेती, वनउपज 
आदण दवदवध प्रकारची मजरुी यावर उपदजदवका करतात. या समाजाच्या दवदवध समस्या व गरजा आहेत. सदर 
गरजा व समस्या आदण त्यांच्या दवकासाच्या कल्पना लक्षात घउेन आददम समाजाचा दवकास गदतमान करण े
आवश्यक झाल े आहे. यासाठी दवदवध दवकास घटकांची,सांस्कुदतक, शैक्षदणक, सामादजक, आर्थथक इत्यादद 
बाबींची सद्यस्स्थतीदशशक मादहती सकंलन व अहवाल दनर्थमती, समस्यांची मादहती व त्या दनवारणाथश उपक्रम 
दनदिती करणे या कदरता, आददवासी सशंोधन व प्रदशक्षण ससं्था, पणु े (TRTI) यानी राज्यामधील कातकरी, 
कोलाम व मादडया आददवासी बहुल क्षते्रात तीन सकू्ष्म दनयोजन कें द्र उभारणीच ेकाम यदुनसके मॅनेजमेंट सर्थवससे 
प्रा. दल. या कंपनीस ददले आहे. 

या प्रत्यके कें द्रांतगशत प्रत्यके आददम जमातीकदरता पढुीलप्रमाण ेस्वतंत्र घटक कायशक्रम राबदवण्यात यतेील. 

1. रोजगार, स्वयरंोजगार दवषयक पाहणी करुन प्रभाग तालकुादनहाय रोजगार, स्वयरंोजगार आराखडा 
तयार करण.े 

2. यवुा/मदहला मंच, ससं्था/कम्पनी स्थापना व नोंदणी या कदरता इच्छुक यवुक, यवुती, मदहला यांना 
आवश्यक प्रदशक्षण देणे अथवा उपलब्ध करुन देण.े 

3. उपजीदवका साधन दवषयक अभ्यास व त्यानुसार अहवाल सादरीकरण. 
4. वनहक्क अदधदनयम अंतगशत जनजागरण मेळावा आयोजन, वनहक्क अंतगशत कायशरत कमशचारी प्रदशक्षण, 

ग्रामस्तरावरील वनहक्क सदमती सदस्य प्रदशक्षण. 
5. पेसा अदधदनयम अम्मलबजावणी जनजागरण मेळावा आयोजन, पेसा क्षते्रातील पंचायत राज 

लोकप्रदतदनधी प्रदशक्षण. 
6. क्षते्र समन्वयक, ग्राम साथी प्रदशक्षण 
7. क्षते्र समन्वयक, ग्राम साथी कामकाज मलु्यांकन  
8. आददम जमाती सदंभातील दवदवध सशंोधन प्रकल्प हाती घणेे. 
9. सखोल सशंोधनावर आधादरत आददम जमाती दवकास धोरण मसदुा दनर्थमती व सादरीकरण. 
10. ससं्कुती व सवंधशन दवषयक पसु्स्तका तयार करणे. 
11. शैक्षदणक सद्यस्स्थती व त्यामध्य ेअपेदक्षत सधुारणा दवषयक अहवाल तयार करण.े 
12. आददम जमातीच्या पारम्पादरक ज्ञानाचा अभ्यास करुन त्यावर पसु्स्तका तयार करण.े 
13. शासकीय आश्रमशाळा/अनुदादनत आश्रमशाळा/एकलव्य दनवासी शाळा(EMRS) या मधील आददम 

जमातीच्या दवद्यार्थ्यांच े दाखले प्राप्तीसाठी प्रस्ताव तयार करण,े सक्षम प्रादधकारी याना सादर करण े
त्याचप्रमाण,े प्राप्त जमात प्रमाणपत्र पडताळणीकदरता सम्बदंधत सदमतीस प्रस्ताव सादर करण ेइत्यादद 
कामे सवेादनवुत्त अनुभवी कमशचारी पथक गदठत करुन त्यांच ेमार्श त कामकाज करुन घणे.े  

14. आददम जमाती समस्या सदंभात प्रदतबधंात्मक व उपचारात्मक उपक्रम दनदिती दवषयक कामकाज करण.े 
15. आददम जमाती व्यक्ती व कुटुम्बाना आजतागायत दमळललेा लाभ व त्याची र्लदनष्ट्पत्ती अहवाल दनर्थमती  

  

  



आददम जमाती बहुल क्षते्रात तीन सकु्ष्म दनयोजन कें द्र उभारणी 

उद्घाटन सोहळा क्षणदचत्र े

 

अ. शहापरु कें द्र  

 
उद्घाटन ददनांक 24/05/2022 

उद्घाटक - मा. तेजस्स्वनी गलांडे 

सहायक प्रकल्प अदधकारी एकात्मक आददवासी दवकास प्रकल्प शहापरु. 

 

 

 

 

 

 

 

  



ब. यवतमाळ कें द्र  

 

 
उद्घाटन ददनांक 25/05/2022 

उद्घाटक - मा. श्री. गो.भा.सोनार, सहायक प्रकल्प अदधकारी (प्रशासन) 

एकात्मक आददवासी दवकास प्रकल्प पांढरकवडा दज. यवतमाळ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

क. गडदचरोली कें द्र  

 

  

उद्घाटन ददनांक 27/05/2022 

उद्घाटक - मा.श्री प्रभ ूसादमवार 

सहायक प्रकल्प अदधकारी (दशक्षण), आददवासी दवभाग, गडदचरोली 


