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7) शासन वनणणय नगर विकास विभाग क्र. राजेधो 2013/प्र.क्र.39/नवि-34, वद. 29,
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प्रस्तािना –
केंद्र शासन पुरस्कृत “सुिणण जयंती शहरी रोजगार योजना” दे शात 1997 सालापासून
कायान्वित अहे. 12 व्या पंचिार्षिक योजनेत सदरहू “सुिणण जयंती शहरी रोजगार योजनेची” पुनरणचना
करून त्याचे “राष्ट्रीय नागरी ईपजीविका ऄवभयान” (National Urban Livelihoods Mission) मध्ये
रूपांतर करण्याचा वनणणय वदनांक 03/09/2013 रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या अर्षथक
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व्यिहार सवमतीच्या बैठकीत घेण्यात अला. “राष्ट्रीय नागरी ईपवजविका ऄवभयानाद्वारे ”, शहरी
दावरद्रयाचे प्रमाण कमी करणे, शहरी गरीब कुटु ं बातील व्यक्तींना कौशल्य विकास प्रवशक्षण दे उन
रोजगाराची ककिा स्ियंरोजगाराची संधी ईपलब्ध करून त्यांच्या राहणीमानाचा दजा ईं चािणे , नागरी
बेघरांना मूलभूत सेिा ईपलब्ध ऄसलेल्या वनिाऱ्याची सुविधा ईपलब्ध करणे, नागरी भागातील
फेरीिाल्यांच्या ईपवजविका संबंधी समस्या सोडविण्याच्या दृष्ट्टीने अिश्यक ती ईपाययोजना करणे , ि
त्याद्वारे शहरी गरीब कुटु ं बांच्या राहणीमानाचा दजा सुधारून शहरी दावरद्रय कमी करण्याबाबत
ईपाययोजना केली जाइल.
केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार “राष्ट्रीय नागरी ईपवजविका ऄवभयानाची” ऄंमलबजािणी सन
2011 च्या जनगणनेनुसार सुमारे 1 लक्ष पेक्षा जास्त लोकसंख्या ऄसलेल्या शहरात ि 1 लक्ष पेक्षा कमी
लोकसंख्या परंतु वजल्हा मुख्यालय ऄसलेल्या शहरात केली जाणार अहे. त्या ऄनुिंगाने केंद्र शासनाने
ऄवभयानाच्या ऄंमलबजािणीकरीता पवरवशष्ट्ट “ऄ” येथे दशणविलेल्या राज्यातील एकूण 53 शहरांची
वनिड केली अहे.
राज्यातील ईिणरीत 206 शहरांचा “राष्ट्रीय नागरी ईपवजविका ऄवभयाना” ऄंतगणत समािेश
करण्यात

अला

नसल्यामुळे

या

शहरातील

दावरद्रय

रेिख
े ालील

नागरीकांचे

राहणीमान

ईं चािण्याकरीता ि त्यांना रोजगाराची संधी ईपलब्ध करून दे ण्याकरीता राष्ट्रीय नागरी ईपवजविका
ऄवभयानाच्या धतीिर राज्य शासन पुरस्कृत स्ितंत्र “राज्य नागरी ईपवजविका ऄवभयान” राबविण्याचे
अिश्यक झाले अहे.
केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार राज्याच्या नागरी क्षेत्रांसाठी “सुिणण जयंती शहरी रोजगार
योजने” ऐिजी 53 शहरांमध्ये “राष्ट्रीय नागरी ईपवजविका ऄवभयान” ि ईिणरीत 206 शहरांमध्ये राज्य
शासन पुरस्कृत “राज्य नागरी ईपवजविका ऄवभयान” राबविण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन
होता. त्या ऄनुिंगाने विभागाच्या प्रस्तािािर वनयोजन ि वित्त विभागाचे ऄवभप्राय विचारात घेता वदनांक
13 ऑगस्ट, 2014 रोजी झालेल्या राज्य मंत्री मंडळाच्या बैठकीतील वनणणयानुसार ऄवभयानाच्या
ऄंमलबजािणीबाबत शासनाने पुढील प्रमाणे वनणणय घेतला अहे:-

शासन वनणणय 2.

केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार केंद्र शासन पुरस्कृत “सुिणण जयंती शहरी रोजगार योजना” वद.

1/04/2014 पासून संपुष्ट्टात अली ऄसून त्या ऐिजी पवरवशष्ट्ट “ऄ” मध्ये नमूद केल्यानुसार
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राज्यातील एकूण 53 शहरांमध्ये खालील पवरच्छे द 3 येथे नमूद भाग “1” मध्ये वििद केल्यानुसार
“राष्ट्रीय नागरी ईपवजविका ऄवभयानाची” ऄंमलबजािणी केली जाइल.
राज्यातील

ईिणरीत

206

शहरातील

दावरद्रय

रेिेखालील

नागरीकांचे

राहणीमान

ईं चािण्याकरीता ि त्यांना रोजगाराची संधी ईपलब्ध करून दे ण्याकरीता राष्ट्रीय नागरी ईपवजविका
ऄवभयानाच्या धतीिर राज्य शासन पुरस्कृत “राज्य नागरी ईपवजविका ऄवभयान” पवरच्छे द 4 येथे
नमूद भाग 2 मध्ये वििद केल्यानुसार ऄंमलबजािणी केली जाइल.
केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार “सामावजक अर्षथक जातवनहाय जनगणनेच्या” अधारे (Socio
Economic Caste Census) वनवरृत करण्यात अलेल्या शहरी गरीब लाभाथींचा या योजने ऄंतगणत
समािेश केला जाणार अहे . तथावप सामावजक अर्षथक जनगणनेची अकडे िारी वनवरृत होइपयंत राज्य
शासनाने वनवरृत केलेल्या दावरद्रय रेिेखालील यादीतील कंु टु ं बे या दोवही ऄवभयानाचे लाभाथी
ऄसतील.
त्या ऄनुिंगाने “राष्ट्रीय नागरी ईपवजविका ऄवभयान”ि “राज्य नागरी ईपवजविका ऄवभयानाची”
ऄंमलबजािणी खालीलप्रमाणे करण्यात येइल.

भाग-1
03.
3.1

“राष्ट्रीय नागरी ईपवजविका ऄवभयान:ऄवभयानाची ईविष्ट्टये :
 नागरी गरीब लोक, त्यांच्या संस्थांची क्षमता बांधणी करणे, ईपजीविकेचा विकास ि नागरी
दावरद्रय वनमुणलन करणारी यंत्रणा यांची क्षमता िाढविणे,
 नागरी गरीब कंु टु ं बातील व्यक्तींना ईपवजविकेच्या जास्तीत जास्त संधी ईपलब्ध करून दे णे,
 बाजाराच्या औद्योवगक गरजेनुसार ि अिश्यकतेनुसार, विविध क्षेत्रांच्या गरजा लक्षात घेउन
नागरी गरीब व्यक्तींना कौशल्य विकासाचे प्रवशक्षण दे उन त्यांना रोजगार ि स्ियंरोजगाराची
संधी ईपलब्ध करून देणे.
 नागरी गवरबांच्या लघुईद्योगांना चालना दे णे.
 नागरी बेघर लोकांसाठी कायमस्िरूपी ि मूलभूत सोयी सुविधा ऄसलेल्या वनिाऱ्याची सोय
करणे.
 नागरी फेरीिाल्यांच्या ईपवजविकेच्या समस्या सोडिून त्यांचा दजा ईं चािण्यासाठी अिश्यक
ईपाययोजना करणे.
पष्ृ ठ 41 पैकी 3

शासन ननर्णय क्रमाांकः एनयुएल-२०१४/प्र.क्र.104/नवि-३३

3.2 ऄवभयानाचा वित्तीय अकृतीबंध:ऄवभयानाच्या

ऄंमलबजािणीकरीता

केंद्र

ि राज्य

शासनामाफणत

75:25

या

वित्तीय

अकृतीबंधानुसार ऄनुदान ईपलब्ध केले जाइल.
3.3

ऄवभयानाची ईपांगे : सामावजक ऄवभसरण ि संस्थात्मक बांधणी. (Social Mobilization and Institutional
Development)
 कौशल्य प्रवशक्षणाद्वारे रोजगाराची ईपलब्धता. (Employment Through Skill Training &
Placement)
 क्षमता बांधणी ि प्रवशक्षण. (Capacity Building and Training)
 स्ियंरोजगार कायणक्रम. (Self Employment Programme)
 फेरीिाल्यांना सहाय्य. (Support to Urban Street Vendors)
 शहरी बेघरांसाठी वनिारा. (Scheme of Shelter for Urban Homeless)

3.3.1

ईपांग 01 :-

सामावजक ऄवभसरण ि संस्थात्मक बांधणी :
ऄवभयानाच्या ऄंमलबजािणी ऄंतगणत ईपलब्ध ऄसलेल्या लाभार्थ्यांचा सामावजक सहभाग
िाढविण्याच्या दृष्ट्टीने या ईपांगाची ऄंमलबजािणी करण्यात येइल. “स्ियंसहाय्य समुह” ि त्यांच्या
संघांचे प्रवशक्षणाच्या माध्यमातून क्षमतािृद्धी करण्यािर या ईपांगाद्वारे भर दे ण्यात येइल. त्या ऄनुिंगाने ,
त्यांचे जीिनमान सुधारणे, पतव्यिस्थेचे सुयोग्य व्यिस्थापन करण्यासाठी व्यिस्थापकीय ि कौशल्य
विियक प्रवशक्षण दे ण्यात येइल. या ईपांगाची ऄंमलबजािणी खालील वत्रस्तरीय संरचनेनुसार केली
जाइल:ऄ) प्रथम स्तर :- स्ियं सहाय गट (Self Help Group) शहरी गरीबांचे राहणीमान ईं चािण्याच्या दृष्ट्टीने 10 ते 20 मवहला ककिा पुरूि एकत्र येउन
सदर गट स्थापन करतील. सदर गट, बँकेकडू न कजण ि बचतीच्या माध्यमातून एकवत्रत वनधी ईभा
करून गटांच्या सदस्यांना गरजेनुसार ऄल्प मुदतीची कजे ईपलब्ध करतील. सदरहू गट नोंदणीकृत
ऄसणे अिश्यक राहणार नाही. ऄवभयानांतगणत सिणसाधारणत: प्रथम, मवहला सभासदांचे स्ियंसहाय
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गट स्थापन करणे अिश्यक रावहल. तथावप अिश्यकतेनुसार विकलांग पुरूिांचे गट देखील स्थापन
करता येतील. हे समूह नागरी गरीबांना त्यांच्या अर्षथक ि सामावजक गरजांची पूतणता करण्यासाठी
काम करतील. “सुिणण जयंती शहरी रोजगार योजनेतंगणत” स्थावपत मवहला स्ियंसहाय्य गट ककिा
समूहांचा यात समािेश केला जाइल. “सुिणण जयंती शहरी रोजगार योजनेतंगणत”, या वनिडक 53
शहरांमध्ये स्थावपत ऄसलेल्या गटांचा अढािा घेिून अिश्यक ऄसलेल्या ईिणरीत कुटु ं बाना
स्ियंसहाय्य गटामध्ये समािेश करून घेण्याचा कालबद्ध कायणक्रम, “राज्य ऄवभयान संचालक” यांच्या
माफणत ठरविण्यात येइल. सदरहू गटाच्या दै नंवदन कामकाजाकवरता ऄवभयानातंगणत प्रवत गट रू.
10,000/- प्रमाणे वफरता वनधी राज्य ऄवभयान संचालकांमाफणत ईपलब्ध करून वदला जाइल.
याकवरता केंद्र ि राज्य शासनाच्या विविध योजनांतगणत वनयुक्त केलेल्या विविध यंत्रणेमाफणत
(ऄंगणिाडी सेविका, अशा आत्यादी माफणत) सदर गटांची स्थापना करता येइल. सदरहु गटांची स्थापना
करण्याबाबत केंद्र शासनाच्या मागणदशणक सूचना ि धोरणाच्या ऄनुिंगाने स्ियंस्पष्ट्ट सूचना राज्य
ऄवभयान संचालकांनी वनगणवमत कराव्यात.

ब) वद्वतीय स्तर :- िस्ती स्तर संघ (Area Level Federation) प्रभागातील ऄथिा िॉडण स्तरािरील स्थापीत सिण स्ियंसहाय्य समूह संघ एकत्र येउन त्यांचे
“िस्ती स्तर संघ” स्थापीत केले जाइल. 10 ते 20 स्ियंसहाय्य गटांचे वमळू न एक “िस्ती स्तर संघ”
स्थापीत होइल. सदर िस्ती स्तर संघ प्रचवलत वनयमानुसार नोंदणीकृत ऄसणे अिश्यक रावहल.
“स्ियं सहाय्य गटास” बॅकेत खाते ईघडणे, कजण ईपलब्धतेसाठी मागणदशणन करणे, गटांची क्षमता
बांधणी करणे, विविध शासकीय योजनांच्या माध्यमातून सहाय्य वमळविण्यासाठी मागणदशणन करणे
आत्यादी बाबत कायणिाही करण्याची प्रमुख जबाबदारी “िस्ती स्तर संघाची” राहील. ईपांगाच्या ईत्कृष्ट्ट
ऄंमलबजािणीकरीता “िस्ती स्तर संघाच्या” ऄवभयानातंगणत विकासासाठी रूपये 50,000/- आतका
िार्षिक वनधी राज्य ऄवभयान संचालकामाफणत ईपलब्ध करून वदला जाइल. “सुिणण जयंती शहरी
रोजगार योजने” ऄंतगणत या वनिडक 53 शहरांमध्ये सध्या स्थापीत ऄसलेले सिण “शेजार समूह
सवमती” (Neighbourhood Committee) या िस्ती स्तर संघामध्ये रुपांतरीत होतील. ऄवभयाना
ऄंतगणत केंद्र शासनाच्या मागणदशणक सूचना ि धोरणाच्या ऄधीन राहू न या बाबतच्या विस्तृत सूचना राज्य
ऄवभयान संचालक यांच्या माफणत वनगणवमत केल्या जातील.
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क) तृतीय स्तर :- शहर स्तरािरील समूह (City Level Federation) ऄवभयाना ऄंतगणत समािेश ऄसलेल्या शहर स्तरािरील सिण “िस्ती स्तर संघ” एकवत्रत येउन
“शहर स्तरािरील समूह” स्थापन केले जाइल. प्रत्येक शहरात वकमान एक शहर स्तरािरील समूह
ऄसणे अिश्यक राहील, सदर शहर स्तरािरील समूह प्रचवलत वनयमानुसार नोंदणीकृत राहील.
शहरातील प्रत्येक “िस्ती स्तर संघाचे” प्रवतवनवधत्ि “शहर स्तरािरील समूहामध्ये” ऄसणे
ऄवनिाय रावहल. शहरातील विविध स्ियं सहाय्य गट, संबंवधत नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्था,
शहरातील वित्तीय संस्था आत्यादींशी समविय साधणे, शहरातील फेरीिाले यांचे वनयोजन ि त्या
ऄनुिंगाने अिश्यक ती सिण कायणिाही करून त्यांचा अर्षथक स्तर ईं चािण्याची जबाबदारी सदरहु शहर
स्तरािरील समूहाची राहील. सुिणण जयंती शहरी रोजगार योजने ऄंतगणत या 53 शहरांमध्ये स्थावपत
ऄसलेल्या “समाज विकास संस्था” (Community Development Society) या “शहर स्तरािरील
समूहा”मध्ये रुपांतरीत होतील.


क्षेत्रीय स्तरािर स्ियंसहाय्य समूहांची स्थापना, क्षमता बांधणी, बँक कलकेज, समूहांना ईद्योग

ईभारण्यासाठी मदत ि मागणदशणन आत्यादीं साठी एक िा ऄवधक “संसाधन संस्था” (Resource
Organization) ची नेमणूक करण्यात येइल. सदर “संसाधन संस्थेने”, दोन ििांपयंत केलेल्या कामाचा
मोबदला म्हणून त्यांना केंद्र शासनाच्या मागणदशणक सूचनेनुसार, प्रवत स्ियंसहाय गटाकवरता जास्तीत
जास्त रुपये 10,000/- पयंत मानधन दे य रावहल. केंद्र शासन/ राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या
नोंदणीकृत संस्था, दीघणकाळापासून स्थावपत ि प्रस्थावपत स्ियंसहाय गट ऄथिा योग्य स्ियंसेिी
संस्थेची, “संसाधन संस्था” म्हणून वनयुक्ती करता येइल. केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार ि मागणदशणक
सूचनेच्या ऄधीन राहू न संसाधन संस्थेच्या वनयुक्तीच्या सूचना राज्य ऄवभयान संचालक यांनी वनगणवमत
कराव्यात.
 सिणसमािेशक वित्तीय समािेशन (Universal Financial inclusion):या ईपघटकाऄंतगणत, सिण शहरी गरीबांना बँकींग सेिा ईपलब्ध करून दे णे, विमा योजनेचा
लाभ दे उन सामावजक सुरक्षा प्रदान करण्यािर भर वदला जाइल. त्या ऄनुिंगाने स्ियंसहाय्य समूहांना
ि संघांना बँककग सेिा ईपलब्ध करणे, बँकेत बचत खाते ईघडण्यापूरती बँककग सेिा वसवमत न ठे िता
िैरॄीक अर्षथक ऄंतभाि साध्य करणे, लाभार्थ्यांची अर्षथक गरज ि पतपूरिठा बँक प्रणालीतून
प्राप्तीसाठी ऄवभयानाऄंतगणत तरतूद केली जाइल. तसेच वजिनरक्षा, अरोग्य अवण साधनसंपत्ती या
गरजांना राष्ट्रीय स्िास्थ विमा योजना, जनरॅी विमा योजना या सारख्या योजनांशी सांगड घालून
संरक्षण दे ण्याबाबत ईपाययोजना केल्या जातील.
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 शहरी ईपजीविका केंद्र (City Livelihood Center)सदर ऄवभयानाच्या माध्यमातून वनमाण झालेल्या सेिा ि ईत्पादीत मालाला बाजारपेठ
वमळिून दे ण्यासाठी ऄवभयाना ऄंतगणत शहरी ईपवजविका केंद्राची ईभारणी करण्यात येइल. 1 ते 3 लक्ष
लोकसंख्या ऄसलेल्या शहरांसाठी एक केंद्र, 3 लक्ष पेक्षा जास्त परंतु 5 लक्ष पयणत लोकसंख्येच्या
शहरांसाठी दोन केंद्र, 5 लक्ष पेक्षा जास्त परंतू 10 लक्ष लोकसंख्ये पयंतच्या शहरांसाठी तीन केंद्रे , ि 10
लक्ष पेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या शहरांसाठी अठ केंद्रांची स्थापना करण्यात येइल. 1 लक्ष पेक्षा कमी
लोकसंख्या ऄसलेल्या परंतु वजल्हा मुख्यालय वठकाण ऄसलेल्या शहरांमध्ये एक “शहरी ईपजीविका
केंद्र” स्थापन करण्यात येइल. “सुिणण जयंती शहरी रोजगार योजने ऄंतगणत” पवरवशष्ट्ट “ऄ” येथे
वनिडक 53 शहरांमध्ये स्थापीत ऄसलेल्या “अधार केंद्राची” सांगड “शहरी ईपजीविका केंद्रा”बरोबर
घातली जाइल. ऄवभयाना ऄंतगणत “स्ियंसहाय्य समुह” ि त्यांच्या संघांचे प्रवशक्षणाच्या माध्यमातून
क्षमतािृद्धी करण्यािर या ईपघटकाद्वारे भर वदला जाइल. ऄवभयानाच्या ऄंमलबजािणी करीता प्रत्येक
शहर ईपजीविका केंद्रास रूपये 10 लक्ष आतका ऄनािती वनधी केंद्र शासनाच्या मागणदशणक सूचनेनुसार,
तीन हफ्त्यांमध्ये संचालक राज्य ऄवभयान यांच्या माफणत ईपलब्ध केला जाइल. कोणत्याही
पवरन्स्थतीत, बांधकाम ऄथिा दु रूस्तीकरीता सदरहु वनधी िापरला जाणार नाही याची दक्षता सिण
संबंवधतांनी घेणे अिश्यक राहील. केंद्र शासनाच्या धोरण ि मागणदशणक सूच नेच्या अधारे “शहर
ईपजीविका केंद्राची” स्थापना ि कायणप्रणाली बाबतच्या सूचना राज्य ऄवभयान संचालक यांनी वनगणवमत
कराव्यात.

3.3.2

ईपांग-2:-

“क्षमता बांधणी ि प्रवशक्षण” (Capacity Building & Training) :
नागरी दारीद्रय वनमुलणन कायणक्रमात ईच्च दजाच्या व्यािसावयक (Professional) सेिांचा
ऄंतभाि करून सदर कायणक्रम ऄवधक प्रभािी ि तांवत्रकदृष्ट्टया सक्षमरीतीने राबविण्याच्या दृष्ट्टीने या
ईपांगांतगणत, “राज्य ऄवभयान व्यिस्थापन कक्ष” ि “शहर ऄवभयान व्यिस्थापन कक्षा”साठी,
व्यािसावयक तज्ांची सेिा ईपलब्ध करून दे ण्यात येइल.
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ऄ) राज्यस्तर:“राज्य ऄवभयान व्यिस्थापन कक्ष (State Mission Management Unit) - राज्यात राष्ट्रीय
नागरी ईपवजविका ऄवभयानाची ऄंमलबजािणी, संवनयंत्रण, समविय ि त्या ऄनुिंगाने दै नंवदन
कामकाजाची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी, नगरपवरिद प्रशासन संचालनालय येथे राज्य ऄवभयान
व्यिस्थापन कक्ष स्थापन करण्यास या शासन वनणणयाद्वारे मावयता दे ण्यात येत अहे . त्या ऄनुिंगाने
अयुक्त तथा संचालक, नगरपवरिद प्रशासन संचालनालय यांना “राज्य ऄवभयान संचालक” म्हणून
या शासन वनणणयाद्वारे नामवनदे वशत करण्यात येत अहे .
त्या ऄनुिंगाने ऄवभयानाच्या ऄंमलबजािणीसाठी केंद्र शासनाच्या मागणदशणक सूचनेच्या ि
धोरणांच्या अधारे सविस्तर सुचना वनगणवमत करणे, पवरवशष्ट्ट “ऄ” येथील ऄवभयान शहरांना या
ऄवभयानाची मावहती पूरविणे, संबंवधतांना अिश्यक ते मागणदशणन करणे, राज्य ि केंद्र शासनाला
अिश्यक ऄसलेली मावहती ईपलब्ध करणे, ऄवभयानाच्या ईविष्ट्ट पुतीसाठी अिश्यक ती कायणिाही
करणे, केंद्र ि राज्य शासनामाफणत प्राप्त वनधीचा योग्य विवनयोग होत ऄसल्याची दक्षता घेणे , वनधीचे
ईपयोवगता प्रमाणपत्र केंद्र ि राज्य शासनास तसेच महालेखापाल कायालयास सादर करणे,
ऄवभयानाऄंतगणत मंजूर कंत्राटी तत्िािर कमणचाऱ्यांची ि तज्ांची वनयुक्ती करणे आत्यादी बाबतीत
अिश्यक कायणिाही करण्याची जबाबदारी राज्य ऄवभयान संचालक यांची रावहल.
 शासवकय संिगातील पदे :“राष्ट्रीय नागरी ईपजीविका ऄवभयानाच्या” ईत्कृष्ट्ट ऄंमलबजािणीकरीता पवरवशष्ट्ट “ब” येथे नमूद
केल्यानुसार “राज्य ऄवभयान व्यिस्थापन कक्षाची” स्थापना नगरपवरिद प्रशासन संचालनालयात
करण्याबाबत राज्य ऄवभयान संचालकांनी अिश्यक कायणिाही करािी. सदरहू राज्यस्तरीय कक्षाची
प्रचवलत वनयमानुसार नोंदणीकृत संस्था म्हणून राज्य ऄवभयान संचालक यांचेमाफणत नोंदणी केली
जाइल. राज्य ऄवभयान व्यिस्थापन कक्षात पवरवशष्ट्ट “ब” मध्ये दशणविल्यानुसार प्रशासवकय संरचनेस
मावयता दे ण्यात येत अहे . त्या ऄनुिंगाने राज्य शासनाच्या िगण 1,2,3 ि 4 मधील विविध संिगातील
एकूण 10 पदे ऄवभयान कालािधीपूरती वनमाण करण्यास या शासन वनणणयाद्वारे मावयता दे ण्यात येत
अहे .
 कंत्राटी तत्िािरील पदे
ऄवभयानाच्या

ईत्कृष्ट्ट ऄंमलबजािणी करीता खालीलप्रमाणे

विविध क्षेत्रातील

वनयुक्ती कंत्राटी तत्िािर खाली दशणविल्यानुसार केली जाइल.
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1) राज्य

ऄवभयान

व्यिस्थापक

-

सामावजक

ऄवभसरण

ि

संस्थात्मक

बांधणी

(State Mission Manager - Social Mobilization and Institutional Development.)
2) राज्य

ऄवभयान

व्यिस्थापक

-

वनिारा

ि

सामावजक

संरचना

(State Mission Manager - Shelter and Social Infrastructure)
3) राज्य

ऄवभयान

व्यिस्थापक

-

कौशल्य

ि

ईपजीविका

(State Mission Manager - Skills and livelihoods)
4) राज्य

ऄवभयान

व्यिस्थापक

-

वित्तीय

समािेशन

ि

लघुव्यिसाय

(State Mission Manager - Financial Inclusion and Micro Enterprises)
5) राज्य ऄवभयान व्यिस्थापक - मावहती संवनयंत्रण प्रणाली ि मुल्यांकन संवनयंत्रण
(State Mission Manager - MIS and Monitoring and Evaluation)
6) राज्य

ऄवभयान

व्यिस्थापक

-

मानि

संसाधन

ि

क्षमता

बांधणी

(State Mission Manager - Human Resource and Capacity Building)
िरील तज्ांची वनयुक्ती प्रथमत: दोन ििाकरीता कंत्राटी तत्िािर, ठोक मावसक मानधन कमाल
रू. 60,000/- िर केली जाइल. सरदहू कालािधीत कामाचे मूल्यमापन समाधानकारक ऄसल्यास
संबंवधत तांवत्रक तज् कंत्राट नूतनीकरण करण्यास पात्र ठरतील. कंत्राटी तत्िािरील वनयुक्ती
करण्याकरीता राज्य ऄवभयान संचालक यांच्या ऄध्यक्षतेखाली “राज्य छाननी ि वनिड सवमती” गठीत
करण्यास या शासन वनणणयाद्वारे मावयता दे ण्यात येत अहे. केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार ि विहीत
कायणपद्धतीनुसार संबंवधत तज्ांची वनयुक्ती या सवमतीमाफणत केली जाइल. सदर सवमतीमाफणत कंत्राटी
तत्िािरील तज्ांचे कंत्राट नुतनीकरण करण्याबाबतची कायणिाही दे खील केली जाइल. राज्य छाननी ि
वनिड सवमती बाबतचे विस्तृत अदे श स्ितंत्रपणे वनगणवमत केले जातील.
सदर पदािर वनयुक्त तज् व्यक्ती, राज्य ऄवभयान संचालक यांच्या वनयंत्रणाखाली ि त्यांच्या
मागणदशणन ि सूचनेनुसार काम करतील. कंत्राटी तत्िािरील वनयुक्तीसंदभात मा. सिोच्च वयायालयाचे
अदे श ि ऄवभयानाऄंतगणत केंद्र शासनाच्या मागणदशणक सूचना ि धोरणानुसार, तसेच कंत्राटी
तत्िािरील वनयुक्तीबाबत िेळोिेळी राज्यशासनाने वनगणवमत केलेल्या सूचनांच्या ऄधीन राहू न कंत्राटी
पद्धतीने वनयुक्ती करण्याच्या कायणपद्धतीबाबत, राज्य ऄवभयान संचालकांनी अिश्यक ते अदे श
वनगणवमत करािेत. कंत्राटी तत्िािर वनयुक्त ईमेदिारांची सेिा ही कंत्राटी तत्िािरच रावहल ि शासवकय
सेिकांना ऄनुज्य
े ऄसलेले कोणतेही सिलती, फायदे ि सेिाशतीचा लाभ त्यांना ऄनुज्य
े राहणार
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नाही. सदर वनयुक्ती कंत्राटी तत्िािरील ऄसल्यामुळे कोणत्याही पवरन्स्थतीत, सदरहू कंत्राटी
तत्िानुसार वनयुक्त व्यक्ती, शासवकय सेित
े समािेश होण्याबाबत मागणी करू शकणार नाहीत.
ब) शहर स्तरराष्ट्रीय नागरी ईपवजविका ऄवभयानाच्या ऄंमलबजािणीकरीता पवरवशष्ट्ट “ऄ” येथे नमूद शहरांमध्ये
खालीलप्रमाणे प्रशासवकय यंत्रणा ईपलब्ध केली जाइल: शहर ऄवभयान व्यिस्थापन कक्ष
शहर स्तरािर या ऄवभयानाचे संवनयंत्रण ि ऄंमलबजािणी करण्याकरीता “शहर ऄवभयान
व्यिस्थापन कक्ष” (City Mission Management Unit) स्थापन केले जाइल. महानगरपावलकांच्या
स्तरािर महानगरपावलकेचे संबंवधत अयुक्त ि नगरपवरिद स्तरािर नगरपवरिदे चे मुख्यावधकारी
यांच्या दे खरेख ि मागणदशणनाखाली “शहर ऄवभयान कक्षाचे” कामकाज चालेल.
 कायणकारी सवमती
शहर स्तरािर ऄवभयानाचे कामकाज पाहण्याकरीता अयुक्त / मुख्यावधकारी यांच्या
ऄध्यक्षतेखाली “कायणकारी सवमती” गठीत केली जाइल. सदरहू सवमतीिर केंद्र शासनाच्या
धोरणानुसार राष्ट्रीय ग्रामीण जीिन्नोनती ऄवभयान (NRLM), ईद्योग ि बँकांचे प्रवतवनधी आत्यादी
अिश्यक क्षेत्रातील प्रवतवनधींची सदस्य म्हणून वनयुक्ती केली जाइल. कायणकारी सवमती गठीत
करण्याबाबतचे विस्तृत अदे श केंद्र शासनाच्या सूचनेच्या ऄधीन राहू न राज्य ऄवभयान संचालक यांनी
वनगणवमत करािे. ऄवभयानाऄंतगणत केंद्राचे धोरण ि सूचनेनुसार, शहर स्तरािर कंत्राटी तत्िािर ठोक
मानधनािर “सहाय्यक प्रकल्प ऄवधकारी” तसेच “समुदाय संघटकांची” वनयुक्ती केली जाइल.
संबंवधत शहराचे “शहर प्रकल्प ऄवधकारी” (City Project Officer) हे या शहर ऄवभयान कक्षाचे प्रमुख
म्हणून काम पाहतील. ऄवभयानाऄंतगणत समािेश ऄसलेल्या संबंवधत मनपाच्या अयुक्तांनी
ऄवभयानाच्या ईत्कृष्ट्ट ऄंमलबजािणीकरीता त्यांच्या ऄवधपत्याखालील, ईपायुक्त दजाच्या योग्य
ऄवधकाऱ्याची “शहर प्रकल्प ऄवधकारी” म्हणून वनयुक्ती करणे अिश्यक राहील. सदरहू शहर प्रकल्प
ऄवधकारी हे संबंवधत मनपा अयुक्तांच्या मागणदशणन ि सूचनेनुसार ऄवभयानाचे दै नंवदन कामकाज
सांभाळतील. ऄवभयानाऄंतगणत समािेश ऄसलेल्या नगरपवरिदांचे मुख्यावधकारी हे शहर ऄवभयान
कक्षाचे प्रमुख ऄसतील ि त्यांना या शासन वनणणयाविये “शहर प्रकल्प ऄवधकारी” म्हणून घोवित
करण्यात येत अहे.
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कंत्राटी तत्िािरील सेिा :-


1)

“शहरी ऄवभयान व्यिस्थापन कक्षात, ऄवभयानाच्या ईत्कृष्ट्ट ऄंमलबजािणीकरीता केंद्र

शासनाच्या धोरण ि मागणदशणक सूचनेनुसार खाली दशणविल्यानुसार तांवत्रक तज्ांच्या सेिा ईपलब्ध
केल्या जातील:-

मोठी शहरे (5 लाखापेक्षा जास्त

मध्यम शहरे (3 लाख ते 5

वजल्हा मुख्यालय (1 लाखापेक्षा

लोकसंख्या ऄसलेली)

लाखाच्या दरम्यान लोकसंख्या

कमी लोकसंख्या) ि लहान शहरे (1

ऄसलेली)

लाख ते 3 लाखाच्या दरम्यान
लोकसंख्या ऄसलेली)

1. सामावजक

विकास

संरचना

ि

व्यिस्थापक

(Manager-Social
Development
ि

and

ईपजीविका

Skills

and

Livelihoods)
समािेशन

ि

लघुव्यिसाय व्यिस्थापक
(Manager-Financial
Inclusion

and

संरचना

ि

व्यिस्थापक

Development

and

Infrastructure)

व्यिस्थापक (Manager-

3. वित्तीय

विकास

(Manager-Social

Infrastructure)
2. कौशल्य

1. सामावजक

Micro

2. कौशल्य

ि ईपजीविका

व्यिस्थापक

(Manager-

Skills and Livelihoods)
3. वित्तीय

समािेशन

ि

लघुव्यिसाय व्यिस्थापक

1. सामावजक

विकास

संरचना

व्यिस्थापक

(Manager-Social
Development

and

2. कौशल्य

ि ईपजीविका

व्यिस्थापक (Manager-

Skills
Livelihoods)

Micro

Enterprises)

Enterprises)
4. मावहती संवनयंत्रण प्रणाली
ि

मुल्यांकन

व्यिस्थापक

and

Infrastructure)

(Manager-Financial
Inclusion

ि

संवनयंत्रण
(Manager-

Monitoring information
System and Evaluation)
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“शहर ऄवभयान व्यिस्थापन कक्षातील” सदरहू तज्ांची वनयुक्ती “राज्यस्तरीय छाननी ि
वनिड सवमती” माफणत, दोन ििाकरीता कंत्राटी तत्िािर ठोक मावसक मांनधन कमाल रु. 40,000/िर केली जाइल. सदर पदािर वनयुक्त तज् व्यक्ती अयुक्त/मुख्यावधकारी यांच्या वनयंत्रणाखाली काम
करतील. ऄवभयानाऄंतगणत केंद्र शासनाच्या मागणदशणक सूचना ि धोरणानुसार, विहीत शैक्षवणक पात्रता
ि ऄनुभिाच्या अधारे तसेच कंत्राटी तत्िािरील वनयुक्तीबाबत राज्य शासनाने िेळोिेळी वनगणवमत
केलेल्या सूचना ि या संदभात मा. सिोच्च वयायालयाने िेळोिेळी वदलेल्या अदे शाच्या ऄधीन राहू न
कंत्राटी तत्िािरील वनयुक्ती कायणपद्धतीबाबत राज्य ऄवभयान संचालकांनी अिश्यक ते अदे श वनगणवमत
करािेत. कंत्राटी तत्िािर वनयुक्त सिण ईमेदिारांची सेिा ही कंत्राटी तत्िािरच रावहल. शासवकय
सेिकांना ऄनुज्य
े ऄसलेले कोणतेही सिलती/फायदे /सेिाशती चा लाभ त्यांना ऄनुज्य
े राहणार नाही.
सदर वनयुक्ती कंत्राटी तत्िािरील ऄसल्यामुळे कोणत्याही पवरन्स्थतीत, सदरहू कंत्राटी तत्िानुसार
वनयुक्त व्यक्ती शासवकय सेित
े समािेश होण्याबाबत मागणी करू शकणार नाहीत.
2) सहाय्यक प्रकल्प ऄवधकारी:
“राष्ट्रीय नागरी ईपजीविका ऄवभयान” ऄंतगणत केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार “शहर प्रकल्प
ऄवधकारी” यांच्या सहायतेकवरता प्रत्येक शहरात एक “सहायक प्रकल्प ऄवधकारी” यांची कंत्राटी
तत्िािर प्रवतमाह ठोक मानधनािर वनयुक्ती केली जाइल. त्या ऄनुिंगाने एकूण 53 “सहायक प्रकल्प
ऄवधकारी” यांची पदे खालीलप्रमाणे वनमाण करण्यास मावयता दे ण्यात येत अहे :

संदभाधीन क्रमांक 5 येथील शासन वनणणयात नमूद केल्यानुसार “सुिणण जयंती शहरी रोजगार

योजने” ऄंतगणत या 53 शहरांमध्ये “प्रकल्प संचालक / प्रकल्प ऄवधकाऱ्याची ” ठोक मावसक
मानधनािर कंत्राटी तत्िािर वनमाण केलेली 45 पदे “राष्ट्रीय नागरी ईपजीविका ऄवभयान” ऄंतगणत
“सहायक प्रकल्प ऄवधकारी” या पदात रुपांतरीत करण्यास या शासन वनणणयाद्वारे मावयता दे ण्यात येत
अहे.
सुिणण जयंती शहरी रोजगार योजने ऄंतगणत सध्या या पदािर कायणरत ऄसलेले 45 प्रकल्प
संचालक / प्रकल्प ऄवधकारी या पदािरील वनयुक्त व्यक्तींची “राष्ट्रीय नागरी ईपवजविका
ऄवभयानांतगणत” केंद्राने विवहत केलेल्या मागणदशणक सूचना ि गुणित्तेच्या अधारे “राष्ट्रीय नागरी
ईपजीविका ऄवभयानांतगणत” “सहायक प्रकल्प ऄवधकारी” म्हणून नव्याने कंत्राटी तत्िािर रु.
30,000/- मावसक मानधन तत्िािर पवहल्यांदा 2 ििाकवरता वनयुक्त करण्यास या शासन वनणणयाविये
मावयता दे ण्यात येत अहे.सदरहू वनयुक्ती करण्यास संबंवधत वजल्हावधकारी सक्षम राहतील.
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53 प्रकल्प शहरातील 53 सहायक प्रकल्प ऄवधकाऱ्यांच्या पदांपैकी ईिणरीत 08 सहायक

प्रकल्प ऄवधकाऱ्यांची पदे कंत्राटी तत्िािर ठोक मावसक मानधन रु. 30,000/- नुसार वनमाण करण्यास
या शासन वनणणयाविये मावयता दे ण्यात येत अहे . सदरहू वनयुक्ती प्रथम दोन ििाकरीता कंत्राटी
तत्िािर ि ठोक मानधन तत्िािर रावहल. संबंवधत वजल्हावधकारी यांनी या 8 पदांिर वनयुक्ती
करण्याची अिश्यक कायणिाही केंद्र शासनाच्या मागणदशणक सूचना ि धोरणानुसार करािी.


ऄवभयानाऄंतगणत वनयुक्त केलेल्या शहर स्तरािरील सिण संबंवधत “सहाय्यक प्रकल्प

ऄवधकाऱ्यांच्या” कामकाजाचे मूल्यमापन करून पुढील 2 ििाकरीता त्यांना वनयुक्ती द्यािी ककिा कसे
याबाबत ईवचत वनणणय वनयुक्ती प्रावधकारी म्हणून संबंवधत वजल्हावधकारी यांनी संबंवधतांच्या कामांच्या
मूल्यमापनाच्या अधारे घ्यािा. सदरहू वनयुक्तीच्या बाबतीत सिण कायणिाही वजल्हावधकाऱ्यांच्या स्तरािर
केली जाइल. कंत्राटी तत्िािरील वनयुक्तीबाबत मा. सिोच्च वयायालयाचे अदे श केंद्र शासनाचे
मागणदशणक सूचनेच्या अधारे , ि राज्य शासनाच्या अदे शाच्या अधारे वनयुक्तीबाबत अिश्यक त्या
सूचना “राज्य ऄवभयान संचालक” यांनी वनगणवमत कराव्यात. त्या अधारे संबंवधत वजल्हावधकारी यांनी
संबंवधतांची कंत्राटी तत्िािर वनयुक्ती करािी. कंत्राटीतत्िािर वनयुक्त सहाय्यक प्रकल्प ऄवधकाऱ्यांना,
शासकीय ऄवधकारी / कमणचाऱ्यांना दे य ऄसलेल्या कोणत्याही सेिा शती / सोयी ि सुविधा सिलती
ईपलब्ध राहणार नाही. सदर वनयुक्ती कंत्राटी तत्िािरील ऄसल्यामुळे कोणत्याही पवरन्स्थतीत, सदरहू
कंत्राटी तत्िानुसार वनयुक्त व्यक्ती शासवकय सेित
े समािेश होण्याबाबत मागणी करू शकणार नाहीत.
3) समुदाय संघटक


राष्ट्रीय नागरी ईपजीविका ऄवभयानांतगणत केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार “सहायक प्रकल्प

ऄवधकाऱ्यांच्या” सहायतेकरीता 53 शहरांमध्ये प्रत्येकी 3000 कुटु ं बांच्या मागे एक समुदाय संघटक ऄसे
एकूण 367 समुदाय संघटकांची कंत्राटी तत्िािरील पदे ठोक मानधन प्रवतमाह रु. 10,000/- (दहा
हजार) प्रमाणे वनमाण करण्यास या शासन वनणणयाविये मावयता दे ण्यात येत अहे.


त्याऄनुिंगाने ऄवभयानाच्या ईत्कृष्ट्ट ऄंमलबजािणीकवरता सहाय्यक प्रकल्प ऄवधकारी यांच्या

सहाय्यतेकरीता प्रत्येक प्रकल्प शहरात 3 हजार दावरद्रय रेिेखालील कंु टु बाच्या प्रमाणात एका
“समूदाय संघटकांची” (Community Organizer), कंत्राटी तत्िािर ठोक मावसक मानधन रूपये
10,000/- नुसार वनयुक्ती केली जाइल. सदरहू वनयुक्ती प्रथम दोन ििाकरीता कंत्राटी तत्िािर
रावहल. तदनंतर संबंवधतांच्या कामाच्या मूल्यमापनाच्या अधारे कंत्राटाचे नूतनीकरण केले जाइल. केंद्र
शासनाचे मागणदशणक सूचनेच्या अधारे , कंत्राटी तत्िािरील वनयुक्तीबाबतच्या मा. सिोच्च वयायालयाने
िेळोिेळी वदलेले अदे श ि राज्य शासनाच्या अदे शाच्या अधारे वनयुक्तीबाबत अिश्यक त्या सूचना
“राज्य ऄवभयान संचालक” यांनी वनगणवमत कराव्यात. त्या अधारे संबंवधत वजल्हावधकारी यांनी
संबंवधतांची कंत्राटी तत्िािर वनयुक्ती करािी. कंत्राटीतत्िािर वनयुक्त समुदाय संघटकांना शासकीय
ऄवधकारी / कमणचाऱ्यांना दे य ऄसलेल्या कोणत्याही सेिा शती / सोयी ि सुविधा सिलती ईपलब्ध
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राहणार नाही. सदर वनयुक्ती कंत्राटी तत्िािरील ऄसल्यामुळे कोणत्याही पवरन्स्थतीत, सदरहू कंत्राटी
तत्िानुसार वनयुक्त व्यक्ती शासवकय सेित
े समािेश होण्याबाबत मागणी करू शकणार नाहीत.


सदरहू “समूदाय संघटक”, “सहाय्यक प्रकल्प ऄवधकारी” यांच्या मागणदशणन ि वनयंत्रणाखाली

काम करतील. ऄवभयानाऄंतगणत स्ियंसहाय गट ि त्यांचे संघ स्थापन करणे, समुदाय सहभाग, बँक
संलग्नता (linkage) आत्यादींची जबाबदारी या “समुदाय संघटकाची” रावहल. प्रत्येक शहरात वकमान 1
समूदाय संघटक ऄसणे अिश्यक रावहल.
संदभाधीन क्रमांक 5 येथील वदनांक 10.05.2002 च्या शासन वनणणयाविये “सुिणण जयंती
शहरी रोजगार योजने” ऄंतगणत ईपरोक्त 53 शहरांकवरता 201 “समूह संघटकांची” पदे ठोक मावसक
मानधनािर कंत्राटी तत्िािर वनमाण करण्यात अले अहे. त्या ऄनुिंगाने सुिणण जयंती शहरी रोजगार
योजनेऄंतगणत 53 शहरांत कायणरत ऄसलेली “समूह संघटकांची” 201 पदे “समुदाय संघटक” यामध्ये
केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार कंत्राटी तत्िािर रु. 10,000/- ठोक मानधन प्रवत मावहना यानुसार
रुपांतर करण्यास मावयता दे ण्यात येत अहे. या 53 प्रकल्प शहरांमध्ये “सुिणण जयंती शहरी रोजगार
योजने” ऄंतगणत सध्या कायणरत ऄसलेले 201 “समूह संघटक” केंद्र शासनाने विहीत केलेले “राष्ट्रीय
नागरी ईपजीविका ऄवभयानांतगणत” ऄहणता ि ऄनुभि पूणण करीत ऄसल्यास, गुणित्तेच्या अधारे त्यांना
या ऄवभयानातंगणत “समुदाय संघटक” म्हणून कंत्राटी तत्िािर रूपये 10,000/- प्रवतमाह मानधनािर
नव्याने वनयुक्ती दे ण्यास या शासन वनणणयाविये मावयता दे ण्यात येत अहे.
“सुिणण जयंती शहरी रोजगार योजने” ऄंतगणत ईपलब्ध 201 “समूह संघटकांची” पदे
समुदाय संघटकांमध्ये रुपांतरीत करुन ईिणवरत 166 ऄवतवरक्त समुदाय संघटकांची, कंत्राटी तत्िािर
रु. 10,000/- प्रवतमाह मानधनािर वनमाण करण्यास या शासन वनणणयाविये मावयता दे ण्यात येत अहे .
या 166 ऄवतरीक्त समूदाय संघटकांची कंत्राटी तत्िािरील वनयुक्ती संबंवधत वजल्हावधकारी यांनी केंद्र
शासनाने विहीत केलेली शैक्षवणक ऄहणता ि ऄनुभिाच्या अधारे तसेच पारदशणकतेने वनयुक्ती प्रवक्रया
ऄिलंबून, या संदभातील शासनाद्वारे िेळोिेळी वनगणवमत केलेल्या अदे शाच्या ऄधीन राहू न करािे.
कंत्राटी तत्िािर वनयुक्त सिण समूदाय संघटकांची वनयुक्ती प्रथम दोन ििाकरीता रावहल. संबंवधत
समूदाय संघटकाच्या कंत्राटाचे नूतनीकरण करण्याकरीता त्यांच्या कामकाजाचे मूल्यमापन करून
पुढील 2 ििाकरीता संबंवधत वजल्हावधकारी यांनी कंत्राट नूतनीकरणाबाबतचा वनणणय घ्यािा.
राज्य ऄवभयान व्यिस्थापन कक्ष ि शहर ऄवभयान व्यिस्थापक कक्ष यांच्या स्तरािरील तसेच
ऄवभयाना ऄंतगणत नव्याने कराियाच्या सिण वनयुक्त्या पारदशणकतेने, ऄवभयाना ऄंतगणत केंद्र ि राज्य
शासनाच्या सूचना ि विविध प्रवसद्धी माध्यमांद्वारे जावहराती दे उन करण्याची जबाबदारी राज्य ऄवभयान
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संचालकांची ि वजल्हावधकारी यांची रावहल. याबाबतची अिश्यक कायणिाही करताना केंद्र शासनाच्या
राष्ट्रीय नागरी ईपवजविका ऄवभयानाऄंतगणत मागणदशणक सूचना ि धोरण राज्य, शासनाचे प्रचवलत
अदे श ि कंत्राटी तत्िािरील वनयुक्तीबाबत मा. सिोच्च वयायालयाच्या/ईच्च वयायालयाच्या विविध
अदे शातील तरतूदींच्या ऄधीन राहू न संबंवधतांनी करािी.


केंद्र शासनाच्या मागणदशणक सूचनेनुसार ऄवभयानाच्या एकूण खचाच्या 12 टक्के पेक्षा ऄवधक
तरतूद “क्षमता बांधणी ि प्रवशक्षण” या घटकाकरीता मंजूर केली जाणार नाही.

3.3.3.

ईपांग क्रमांक - 03

कौशल्य प्रवशक्षणाद्वारे रोजगाराची ईपलब्धता [Employment through Skill Training and
Placement (EST & P)]
ऄवभयानाऄंतगणत शहरी गरीब व्यक्तींना कौशल्य विकास प्रवशक्षण दे उन रोजगाराची संधी
ईपलब्ध करण्याकरीता अिश्यक ती ईपायोजना सदरहू घटकामाफणत केली जाइल. त्या ऄनुिंगाने
संबंवधत लाभार्थ्यांना रोजगाराची संधी ईपलब्ध करण्याकरीता बाजारातील कौशल्याच्या गरजेनुसार
अिश्यक कौशल्य विकासाचे प्रवशक्षण वदले जाइल. कौशल्य विकासाचे प्रवशक्षण दे ताना सदरहू
प्रवशक्षण “राष्ट्रीय व्यिसावयक वशक्षण पात्रता अराखडा” (National Vocational Educational
Qualification framework) (NVEQF) च्या अधारे ऄसणे अिश्यक रावहल. सिण प्रवशक्षण मॉडयुल्स
“ईद्योग अधारीत” (Industry Based) ऄसणे अिश्यक रावहल, जेणेकरून लाभार्थ्यांना रोजगाराच्या
संधी सहजवरत्या ईपलब्ध होतील.
प्रत्येक यशस्िी लाभार्थ्यास कौशल्य प्रवशक्षण यशस्िीरीत्या पूणण केल्याबाबत अिश्यक ते
पूणणत्िाचे प्रमाणपत्र दे णे अिश्यक रावहल. सदरहू प्रमाणपत्रास बाजारात ि संबंवधत ईद्योगांमध्ये
स्िीकाराहणता (acceptability) ऄसणे अिश्यक रावहल. प्रवशक्षण दे णाऱ्या संबंवधत संस्थेकडे च
लाभाथीची चाचणी ि कौशल्य प्रमावणत करण्याची जबाबदारी दे ता येणार नाही. ऄश्या सिण संस्थांची
स्ितंत्र्यपणे वनिड करून योग्य पॅनल तयार करण्याची जबाबदारी राज्य ऄवभयान संचालकांची रावहल.
केंद्रीय/राज्य शासनाच्या संस्था, वनमशासवकय संस्थांनाही “प्रमावणकरण संस्था” (Certification
agency) म्हणून वनयुक्त करता येइल. यासंदभात ऄवभयानाऄंतगणत केंद्र शासनाचे धोरण ि मागणदशणक
सूचनेनुसार अिश्यक कायणिाही राज्य संचालक ऄवभयान यांनी करािी.
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ऄ) कौशल्य प्रवशक्षण ईपलब्धक ( Skill Training Provider)
ऄवभयानाच्या या घटकाऄंतगणत कौशल्य प्रवशक्षण ईपलब्धकाचे स्ितंत्र पॅनल राज्य ऄवभयान
संचालकांनी केंद्र शासनाच्या मागणदशणक सुचनांनुसार तयार करणे अिश्यक राहील. त्या करीता केंद्र
शासन ि राज्य शासनाने विवहत केलेल्या संस्था, शासवकय औद्योवगक प्रवशक्षण संस्था, तंत्रवनकेतन,
ऄवभयांवत्रकी महाविद्यालये, वनमशासवकय ि खाजगी संस्था, तांवत्रक विद्यापीठांचा आत्यादींचा ही
समािेश होउ शकेल. सदरहू पॅनल चा कालािधी तीन ििांकवरता राहील. कौशल्य विकास
प्रवशक्षणाकरीता प्रवशक्षणाथीची वनिड केंद्र शासनाने विवहत केलेल्या वनकि ि ऄटींच्या ऄधीन राहू न
करणे अिश्यक रावहल. शहरातील एकूण लोकसंख्येतील ऄ.जा./जमातीच्या टक्केिारीच्या प्रमाणात
ऄसलेल्यांना वकमान ऄ.जा/जमातीच्या प्रवशक्षणाथींना प्रवशक्षण दे णे अिश्यक रावहल. या
घटकाऄंतगणत राज्यातील एकूण लाभार्थ्यांपैकी कमीत कमी 30 टक्के लाभाथी मवहला, 15 टक्के
लाभाथी ऄल्पसंख्याक समाजातून ि 3 टक्के लाभाथी ऄपंग प्रिगातून ऄसणे अिश्यक रावहल.
लाभार्थ्यांची वनिड, समुपदे शन, प्रवशक्षण पूिण तयारी, प्रवशक्षण सावहत्य, प्रवशक्षक मानधन,
प्रमाणपत्र, ऄिजार संच, प्लेसमेंट ि आतर ऄनुिंगीक खचण आत्यादी बाबींिर ऄवभयानाऄंतगणत रू.
15,000/- प्रवत प्रवशक्षणाथी याप्रमाणे वनधी ईपलब्ध करण्यात येइल. ईमेदिारांना बाजाराच्या
अिश्यकतेनुसार संगणक प्रवशक्षण, आंग्रजी ि स्थावनक भािेमधील संभािण कौशल्य, व्यिसावयक
वनतीमुल्ये, बचतीबाबत जागरूकता, बँकांशी संिाद, अर्षथक सुरक्षा आत्यादींिर भर कौशल्य विकास
प्रवशक्षणा दरम्यान वदला जाइल. ऄवभयानाच्या धोरणानुसार प्रवशक्षणाचा कालािधी कमीत कमी 3
मवहने एिढा ऄसणे अिश्यक राहील. त्यापैकी 400 तास तांवत्रक प्रवशक्षणासाठी ि 30 तास सॉफ्ट
न्स्कल प्रवशक्षणाकरीता ठे िणे अिश्यक राहील. त्या ऄनुिंगाने प्रवशक्षण कायणक्रमाचा अराखडा आत्यादी
केंद्र शासनाच्या मागणदशणक सूचनेनुसार राज्य ऄवभयान संचालक यांनी अिश्यक कायणिाही करािी.
संबंवधत प्रवशक्षण संस्थेला कमीत कमी 3 हप्त्यात (जसे 30:50:20) या प्रमाणात प्रवशक्षणाकरीता वनधी
ऄदा करणे अिश्यक रावहल. त्या ऄनु िंगाने लाभाथीचे प्रवशक्षण सुरू झाल्यािर,

प्रवशक्षण पूणण

झाल्यािर ि मावयताप्राप्त संस्थेकडू न प्रमाणपत्र ईपलब्ध झाल्यािर पवहले दोन हप्ते मंजूर केले जातील
ि शेिटचा हप्ता ईमेदिाराला योग्य रोजगार ईपलब्ध झाल्यानंतर ि 6 मवहने ईमेदिाराच्या प्रगतीचा
ऄनुवचवहन (tracking) करुन वदला जाइल. याबाबत प्रवशक्षण कालािधी, त्यािरील खचण अवण
प्रवशक्षणार्थ्यांना रोजगाराचे वनकि, प्रमाणीकरण, कौशल्य प्रवशक्षण संस्थांची वनिड आत्यादी अिश्यक
बाबींबाबत सविस्तर सूचना केंद्र शासनाच्या मागणदशणक सूचना ि धोरणाच्या ऄधीन राहू न राज्य ऄवभयान
संचालक यांनी वनगणवमत कराव्यात.
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नगर विकास विभागाच्या शासन वनणणय क्रमांक सुजयो-2013/प्र.क्र.300/नवि-33, वदनांक
07 फेब्रुिारी, 2014 ऄविये सुिणण जयंती शहरी रोजगार योजना ऄंतगणत दावरद्र रेिेखालील कुटु ं बातील
व्यक्तींना कौशल्य विकासाचे प्रवशक्षण दे उन रोजगाराची संधी ईपलब्ध करुन कायणक्रमाची
ऄंमलबाजिणी करण्याकरीता शासनाच्या ईच्च ि तंत्र वशक्षण विभागामाफणत राज्य स्तरािर स्थापन
करण्यात अलेल्या महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी या राज्य शासनाच्या वशिण संस्थेची
सुिणण जयंती शहरी रोजगार योजनेंतगणत कौशल्य प्रवशक्षण दे णेसंदभात ऄग्रणी संस्था म्हणून नेमणूक
करण्यात अली अहे. या शासन वनणणयाद्वारे “महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी” या संस्थेस
राष्ट्रीय नागरी ईपवजविका ऄवभयानातंगणत कौशल्य प्रवशक्षणाद्वारे रोजगाराची ईपलब्धता या ईपांगाच्या
ऄंमलबजािणीकवरता ऄग्रणी संस्था म्हणून वनयुक्त करण्यात येत अहे. या संदभातील अिश्यक
विस्तृत सूचना राज्य ऄवभयान संचालक यांनी वनगणवमत कराव्यात. तसेच सदर ईपांगांच्या
ऄंमलबजािणीकवरता अिश्यक वनधी राज्य ऄवभयान संचालकांनी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास
सोसायटीस िेळोिेळी ईपलब्ध करुन द्यािा. ऄवभयानाच्या ऄंमलबजािणीकवरता ईपलब्ध केलेल्या
वनधीच्या विवनयोगाबाबतचे ईपयोवगता प्रमाणपत्र ि िेळोिेळी, विहीत कालािधीत राज्य ऄवभयान
संचालकांना ईपलब्ध करून दे ण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीची रावहल.
तसेच या ईपांगाच्या ऄंमलबजािणीबाबतचा मावसक ऄहिाल महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास
सोसायटी यांनी राज्य ऄवभयान संचालकांनी विशद केलेल्या िेळापत्रकानुसार वनयवमतपणे सादर
करािा.
3.3.4.

ईपांग क्र. - 04

स्ियंरोजगार कायणक्रम [Self Employment Programme (SEP)] :ऄवभयानाऄंतगणत अिश्यक ते कौशल्य विकासाचे प्रवशक्षण दे उन बाजाराच्या गरजेनुसार शहरी
गरीबांना त्यांच्या जीिनमानाचा अर्षथक स्तर ईं चािण्यासाठी ईद्योग व्यिसाय, लघु व्यिसायाच्या
माध्यमातून स्ियंरोजगार सुरू करण्यासाठी अिश्यक ते सहाय्य या घटकाद्वारे दे ण्यात येइल. त्या
ऄनुिंगाने स्ियंरोजगार कायणक्रमाऄंतगणत खालील नमूद बाबींिर भर दे ण्यात येइल:i) ईमेदिारांची क्षमता, कौशल्य, अिड ि कल आत्यादी लक्षात घेिून व्यिसायाची वनिड करण्यासाठी
मागणदशणनपर सहाय्य करण्यात येइल.
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ii) या घटकाऄंतगणत िैयन्क्तकरीत्या ककिा व्यिसाय सुरू करण्यासाठी कजण रूपाने भांडिल ईपलब्ध
करून दे ण्यात येइल.
iii) या घटकाऄंतगणत शहरी गवरबांना िैयक्तीक व्यिसायासाठी रूपये 2.00 लक्ष पयंत तर
सामुवहकरीत्या व्यिसायासाठी रू. 10.00 लक्ष पयणतचे कजण बँकेमाफणत ईपलब्ध करून दे ण्यात येइल.
iv) या घटकाऄंतगणत लाभार्थ्यांने घेतलेल्या कजािर द.सा.द.शे 7 टक्के िरील व्याजदरासाठी ऄनुदान
दे ण्यात येइल.
v) लाभार्थ्यांना बँकेकडू न कजण वमळविण्यासाठी ऄनुिंगीक/सांपिीक (Collateral) हमी दे ण्याची गरज
राहणार नाही, त्याने ईभारलेला व्यिसाय त्यांच्या कजाची हमी म्हणून गृहीत धरले जाइल.
vi) िरीलप्रमाणे व्याजदरािरील ऄनुदान सिण बचत गटांसाठी दे खील ऄनुज्य
े रावहल. तथापी मवहला
बचत गटांनी घेतलेल्या कजाची त्यांनी विवहत कालािधीत परतफेड केल्यास त्यांना प्रोत्साहन म्हणून
व्याजदरातील रकमेत द.सा.द.शे. 3 टक्के ऄवतरीक्त ऄनुदान दे ण्यात येइल.
vii) लाभार्थ्यांना त्यांचा व्यिसाय सुरळीत चालविण्यासाठी बँकेकडू न खेळते भांडिल ि आतर गरजा
भागविण्याच्या दृष्ट्टीने बँकेकडील क्रेवडट काडण ईपलब्ध केले जाइल.
viii) स्ियंरोजगार कायणक्रमाऄंतगणत ईपवजविका ईपक्रमासाठी, मूलभूत सेिा तांवत्रक, विपणन ि सल्ला
सेिा ईपलब्ध करून दे ण्यात येतील. िैयक्तीक ि सामूवहक व्यिसायासाठी विपणन सहाय्याऄंतगणत
बाजारपेठ संशोधन, लाभार्थ्याद्वारे तयार करण्यात अलेल्या मालाचे Branding िेष्ट्टनीकरण
(Packaging) आत्यादींची मदत करणे, सल्ला दे णे मागणदशणन करणे तसेच बाजारासाठी तांवत्रक क्षमता
सोयी ईपलब्ध केल्या जातील.
स्ियंरोजगार घटकाच्या ईत्कृष्ट्ट ऄंमलबजािणीकरीता केंद्र शासनाच्या धोरण ि मागणदशणक
सूचनेच्या अधारे अिश्यक त्या सविस्तर सूचना राज्य ऄवभयान संचालक यांनी वनगणवमत कराव्यात.
3.3.5

ईपांग क्र - 5

फेरीिाल्यांना सहाय्य (Support to Urban Street Vendor)
ऄवभयानाऄंतगणत प्रकल्प शहरातील फेरीिाल्यांचे बाजाराच्या गरजेच्या अधारािर कौशल्यांचा
विकास करून त्यांच्या ईपवजविकेचा दजा ईं चािण्यािर भर वदला जाइल. त्या ऄनुिंगाने शहरी
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फेरीिाल्यांचे सिेक्षण करणे, त्यांना ओळखपत्र देणे, शहर फेरीिाला अराखडा विकवसत करणे,
फेरीिाला क्षेत्रासाठी अिश्यक पायाभूत सुविधांचा विकास करणे, त्यांना कौशल्य विकास प्रवशक्षण
दे उन त्यांचा अर्षथक विकास करणे हे या ईपांगाचे ईिीष्ट्ट रावहल. राष्ट्रीय नागरी ईपवजविका
ऄवभयानाकरीता ऄसलेल्या एकूण ईपलब्ध तरतूदीच्या 5 टक्के एिढी रक्कम “फेरीिाल्यांना सहाय्य”
या ईपांगािर खचण करणे अिश्यक रावहल. सदरहू ईपांगाची ऄंमलबजािणी पुढील प्रमाणे केली
जाइल.
1)

विक्रीसाठी नागरी वनयोजन (Pro-vending Urban Planning) शहरातील फेरीिाल्यांचे

सामावजक ि अर्षथक (Socioeconomic) सिेक्षण करून त्याद्वारे फेरीिाल्यांचे नोंदणी करणे,
ओळखपत्र दे णे, डाटाबेस तयार करण्यािर भर वदला जाइल, जेणेकरून विक्रीसाठी नागरी वनयोजन
तसेच फेरीिाल्यांना व्यिसायासाठी जागा ईपलब्ध करणे शक्य होइल.
2)

कायण कौशल्याचा विकास अवण फेरीिाल्यांसाठी लघुव्यिसाय सहाय्य (Skill Development

and Micro Enterprise Development Support):
या ऄवभयानाऄंतगणत ऄसलेल्या कौशल्य प्रवशक्षणाद्वारे रोजगाराची ईपलब्धता या ईपांगांतगणत
फेरीिाल्यांना कौशल्ययुक्त प्रवशक्षण वदले जाइल.
3)

फेरीिाल्यांना पत वमळविण्यासाठी समथण करणे (Credit enablement of street Vendors):या ईपांगांतगणत फेरीिाल्यांना मूलभूत बँककक सेिा वमळविण्याच्या दृष्ट्टीने प्रोत्साहन वदले

जाइल. तसेच खेळते भांडिल ईपलब्ध करण्याच्या दृष्ट्टीने संबंवधतांना बँकेकडू न क्रेडीट काडण ईपलब्ध
करण्याकरीता ही प्रयत्न केले जातील.
4) फेरीिाल्यांसाठी बाजारपेठांचा विकास (Development of Vendor Markets):या ईपांगांतगणत विक्री क्षेत्र, विक्री योजना ि बाजारपेठा आत्यादी सुविधा ईपलब्ध करण्यािर भर
वदला जाइल.
5) सामावजक सुरक्षेची एक केंद्रावभमुखता (Social Security Convergence):या ईपांगाद्वारे , सदरहू फेरीिाल्यांना केंद्र/ राज्य शासनाकडील सामावजक सुरवक्षतता लाभ, ि
आतर योजनांचा लाभ घेण्याकरीता प्रोत्साहीत केले जाइल.
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सदर ईपांगाची ऄंमलबजािणीची जबाबदारी राज्य स्तरािर राज्य ऄवभयान व्यिस्थापन कक्ष
ि शहर स्तरािर संबंवधत नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्थेची ि त्या ऄनुिंगाने शहर ऄवभयान व्यिस्थापन
कक्षाची रावहल. राज्य शासनाच्या संदभाधीन क्रमांक 07 येथील वदनांक 29/10/2013 च्या शासन
वनणणयातील तरतूदींच्या ऄधीन राहू न तसेच या संदभात मा. सिोच्च वयालयाने SLP क्र. 4156/2002
ि आतर मधील वदनांक 09.09.2013 ि िेळोिेळी वदलेल्या अदे शाच्या ऄनुिंगाने या ईपांगाची
ऄंमलबजािणी करणे अिश्यक रावहल. या ऄवभयानाच्या ऄंमलबजािणी संदभात अिश्यक त्या
मागणदशणक सूचना राज्य ऄवभयान संचालकांनी वनगणवमत कराव्यात.
3.3.6.

ईपांग क्र.06

शहरी बेघरांना वनिारा [Scheme of Shelter for Urban Homeless]
वनिारा ही मानिाची मूलभूत गरज ऄसल्याने ऄत्यंतीक गरीब व्यक्तीला या ईपांगांतगणत
मूलभूत सुविधा ऄसलेल्या कायमस्िरूपी वनिाऱ्याची व्यिस्था या ईपांगाद्वारे ईपलब्ध केली जाइल.
प्रत्येक 1 लक्ष लोकसंख्येसाठी 50 ते 100 बेघर व्यक्तींना अरॅय दे ण्याकरीता एक वनिारा ईपलब्ध
केला जाइल. सन 2011 च्या जनगणनेच्या अकडे िारीच्या अधारे पवहल्या टप्प्यात ज्या शहरांची
लोकसंख्या 1 लाखापेक्षा जास्त अहे , त्या शहरांमध्ये हा ईपांग राबविला जाइल.
या ईपांगाचे ईविष्ट्ट खालीलप्रमाणे अहे:1) नागरी गरीब बेघरांना मूलभूत सोयी ि सुविधा ईदा. पाणी स्िच्छता, सुरवक्षतता, लाइट आत्यादी
ईपलब्ध केलेले वनिारे केंद्र शासनाच्या मागणदशणक तत्िानुसार ईपलब्ध करणे.
2) नागरी गरीब बेघरांपैकी मुख्यत: लहान मुल, मवहला, ियोिृद्ध व्यक्ती, ऄपंग व्यक्ती, अजारी
व्यक्तींना वनिाऱ्याची सोय ईपलब्ध करणे.
3) संबंवधतांना, सामावजक सुरवक्षतता, वनिृत्ती िेतन ि शासनाच्या आतर योजनांचा लाभ ही त्या
ऄनुिंगाने ईपलब्ध करणे.
मा. सिोच्च वयायालयाने SLP क्रमांक 196/2001 मध्ये वदलेल्या अदे शाच्या ऄधीन राहू न,
तसेच या ऄवभयानांतगणत केंद्र शासनाच्या मागणदशणक सूचना ि संदभाधीन क्रमांक 6 येथील नगर विकास
विभागाच्या वदनांक 14/7/2011 च्या शासन वनणणयातील तरतूदींच्या ऄधीन राहू न याबाबतच्या
सविस्तर सूचना राज्य ऄवभयान संचालक यांनी वनगणवमत कराव्यात. केंद्र शासनाच्या क्रमांक
D.O.No.K-14012/2/2014-UPA ि वद. 3/06/2014 मधील सूचनेच्या ऄनुिंगाने प्रकल्प स्तरािर
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वनिारा ईपलब्ध करण्याच्या ऄनुिंगाने प्रस्तािास मंजूरी दे ण्याकरीता “राज्य स्तरीय प्रकल्प मावयता
सवमती” गठीत करण्याबाबत या शासन वनणणयाविये मावयता दे ण्यात येत अहे. या सवमतीबाबतचे
विस्तृत अदे श स्ितंत्रपणे वनगणवमत केले जातील.
3.4

राष्ट्रीय नागरी ईपवजविका ऄवभयानाची प्रशासकीय संरचना
केंद्र शासनाच्या मागणदशणक सूचना ि धोरणाच्या ऄनुिंगाने राष्ट्रीय नागरी ईपवजविका

ऄवभयानाच्या ईत्कृष्ट्ट ऄंमलबजािणीकरीता खालीलप्रमाणे सवमत्या गठीत करण्यात येत अहे.
ऄ)

राज्य वनयामक मंडळ:मा. मुख्यमंत्री यांच्या ऄध्यक्षतेखाली “राज्यस्तरीय वनयामक मंडळ”, गठीत करण्यास सदर

शासन वनणणयाविये मावयता दे ण्यात येत अहे. याबाबतचे विस्तृत अदे श स्ितंत्रपणे वनगणवमत करण्यात
येतील.
ब) राज्यस्तरीय कायणकारी सवमती:राज्याच्या मुख्य सवचिांच्या ऄध्यक्षतेखाली “राज्यस्तरीय कायणकारी सवमती” गठीत
करण्यास सदर शासन वनणणयाविये मावयता दे ण्यात येत अहे. याबाबतचे विस्तृत अदे श स्ितंत्रपणे
वनगणवमत करण्यात येतील.
क)

राज्य स्तरीय व्यिस्थापन सवमती:प्रधान सवचि नगर विकास -02 यांच्या ऄध्यक्षतेखाली “व्यिस्थापन सवमती” गठीत करण्यात

येत अहे. याबाबतचे विस्तृत अदे श स्ितंत्रपणे वनगणवमत करण्यात येतील.
3.5

राष्ट्रीय नागरी ईपवजविका ऄवभयानाऄंतगणत वित्तीय व्यिस्थापन-

1. केंद्र शासनाच्या मागणदशणक सूचनेप्रमाणे सदर ऄवभयानाऄंतगणत वनधी केंद्र ि राज्य शासनामाफणत
ऄनुदान स्िरूपात 75:25 या प्रमाणात ईपलब्ध केला जाइल.
2. राज्य ऄवभयान व्यिस्थापन कक्षाद्वारे संबंवधत महानगरपावलका ि नगरपवरिदांना ऄवभयानाच्या
ऄंमलबजािणीकरीता अिश्यक वनधी ईपलब्ध करून दे ण्यात येइल.
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3.6

ऄवभयानाऄंतगणत प्रशासवकय ि आतर ऄनुिंवगक खचण

{Administration and Other Expenses (A&OE)}
केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार ऄवभयानाच्या प्रशासवकय ि आतर ऄनुिंवगक खचाकरीता
ऄवभयानाच्या एकूण 2 टक्के आतकी तरतूद ईपलब्ध केली जाइल. त्यातून ऄवभयान व्यिस्थापन,
संवनयंत्रण, डाटा बेस विकसन ि व्यिस्थापन, मुल्यांकन ि आतर ईपक्रम, e-tracking आ. बाबींिर खचण
करणे अिश्यक रावहल. सदर वनधी, राज्य ऄवभयान व्यिस्थापन कक्ष, वजल्हास्तर ि शहरी ऄवभयान
ऄंमलबजािणी कक्षाच्या स्तरािर वकती प्रमाणात ि कशा प्रकारे खचण करािा याबाबतचा वनणणय राज्य
ऄवभयान संचालक घेण्यास सक्षम ऄसतील ि त्यांनी याबाबत अिश्यक त्या सूचना वनगणवमत कराव्यात.
3.7 मावहती, वशक्षण ि संिाद ( Information Education Communication )
ऄवभयानाच्या ईत्कृष्ट्ट ऄंमलबजािणीकरीता मावहती, वशक्षण ि संिाद या घटकांिर मोठया
प्रमाणात राज्य स्तरािरून तसेच शहरी क्षेत्रािरून प्रवसद्धी केली जाइल. त्या ऄनुिंगाने या
घटकाकरीता ऄवभयानाऄंतगणत एकूण ईपलब्ध तरतूदीच्या 3 टक्के आतका वनधी या घटकाच्या
ऄंमलबजािणीिर खचण करण्यास मुभा रावहल. याबाबतच्या विस्तृत सूचना राज्य ऄवभयान
संचालकाद्वारे केंद्र शासनाच्या मागणदशणक सूचनेच्या ऄधीन राहू न िेळोिेळी दे ण्यात येतील. या
घटकांतगणत ऄवभयानाच्या ऄनुिंगाने प्रसार, प्रचाराचे कायण, मावहती पुस्तीका, प्रवशक्षण सावहत्य
वनर्षमती, बचत गटांसाठी हस्तपुन्स्तका, यशोगाथांचे सातत्याने प्रकाशन, वनयतकालीकांचे प्रकाशन,
संिाद सावहत्य वनर्षमती, मावहती पट वनर्षमती ि ऑवडओ कजगल आत्यादींिर खचण केला जाइल.
3.8 संवनयंत्रण ि मावहती प्रणाली (Monitoring and Information System)
राष्ट्रीय नागरी ईपवजविका ऄवभयानातंगणत केंद्र शासनाच्या मागणदशणक सूचना ि अदे शानुसार
ऄवभयानाचे संवनयंत्रण ि समवियन करण्याची जबाबदारी राज्य स्तरािर राज्य ऄवभयान संचालक
यांची रावहल. वजल्हा स्तर ि शहर स्तरािरून ऄवभयानाचे संवनयंत्रण ि समविय करण्याची जबाबदारी
संबंवधत वजल्हावधकारी ि संबंवधत महानगरपावलका अयुक्त/नगरपवरिद मुख्यावधकारी यांची रावहल.
सिण संबंवधतांनी राज्य ऄवभयान संचालकांनी वनगणवमत केलेल्या सूचनेनुसार ऄवभयानाचे संवनयंत्रण ि
समवियन करािे. केंद्र शासनाद्वारे ठरिून वदलेल्या भौवतक ईवदष्ट्टांच्या अधारे ऄवभयानाऄंतगणत
समािेश ऄसलेल्या संबंवधत शहरांनी ईविष्ट्टये पूती करणे गरजेचे रावहल.
पष्ृ ठ 41 पैकी 22

शासन ननर्णय क्रमाांकः एनयुएल-२०१४/प्र.क्र.104/नवि-३३

राष्ट्रीय नागरी ईपवजविका ऄवभयानाच्या ऄंमलबजािणी संदभात अिश्यक ती सिण कायणिाही
सिण संबंवधतांनी त्या ऄनुिंगाने केंद्र शासनाने विहीत केलेल्या मागणदशणक सूचनेनुसार करणे बंधनकारक
रावहल.
04.

भाग-2
राज्य नागरी ईपवजविका ऄवभयान
राष्ट्रीय नागरी ईपवजविका ऄवभयान राज्यातील फक्त 53 शहरांमध्ये राबविली जाणार

ऄसल्यामुळे, राज्य शासन पुरस्कृत “राज्य नागरी ईपवजविका ऄवभयान” राज्यातील ईिणरीत 206
शहरांमध्ये राष्ट्रीय नागरी ईपवजविका ऄवभयानाच्या धतीिर राबविण्यास सदर शासन वनणणयाविये
मावयता दे ण्यात येत अहे.
4.1

राज्य ऄवभयानाचे ईविष्ट्टे

1) नागरी गरीब कंु टु ं बातील व्यक्तींची क्षमता बांधणी.
2) नागरी गरीब कंु टु ं बातील व्यक्तींना ईपवजविकेच्या जास्तीत जास्त संधी ईपलब्ध करून दे णे.
3) बाजाराच्या औद्योवगक गरजेनुसार ि अिश्यकतेनुसार विविध क्षेत्राच्या गरजा लक्षात घेउन नागरी
गरीब व्यक्तींना कौशल्य विकासाचे प्रवशक्षण दे उन त्यांना रोजगार ि स्ियंरोजगाराची संधी ईपलब्ध
करून दे णे.
4) नागरी गवरबांच्या लघुईद्योगांना चालना दे णे.
5) नागरी फेरीिाल्यांच्या ईपवजविकेच्या समस्या सोडिून त्यांचा दजा ईं चािण्यासाठी अिश्यक
ईपाययोजना करणे.
4.1

राज्य ऄवभयानाची ईपांगे

1. सामावजक ऄवभसरण ि संस्थात्मक बांधणी. (Social Mobilization and Institutional
Development.)
2. कौशल्य प्रवशक्षणाद्वारे रोजगाराची ईपलब्धता. (Employment Through Skill training &
Placement)
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3. क्षमता बांधणी ि प्रवशक्षण. (Capacity Building and Training)
4. स्ियंरोजगार कायणक्रम. (Self Employment Programme)
5. फेरीिाल्यांना सहाय्य. (Support to Urban Street Vendors)
“राज्य नागरी ईपजीविका ऄवभयान”हे राष्ट्रीय नागरी ईपजीविका ऄवभयानाच्या धतीिर
राबविले जाणार अहे. त्या ऄनुिग
ं ाने िर विहीत केलेल्या ईपांगांची ऄंमलबजािणी या 206 शहरांमध्ये
केंद्र शासनाच्या मागणदशणक सूचना ि धोरणानुसार केली जाइल.
4.2.1.

ईपांग-01

सामावजक ऄवभसरण ि संस्थात्मक बांधणी
या शासन वनणणयाच्या भाग-1 मध्ये “राष्ट्रीय नागरी ईपवजविका ऄवभयानांतगणत” विहीत
केलेल्या मागणदशणक सूचनांच्या अधारे सदर ईपांगाची ऄंमलबजािणी केली जाइल. त्या ऄनुिंगाने
स्ियंसहाय्यता गट, िस्ती स्तर संघ, शहर स्तर संघ, शहरी ईपवजविका केंद्र आत्यादींची स्थापना या
शासन वनणणयातील भाग-1 मधील पवरच्छे द क्र. 3.3.1 मधील विवहत मानकानुसार केली जाइल. या
ईपांगाच्या ऄंमलबजािणीकरीता भाग -1 मधील मागणदशणक तत्िानुसार अिश्यक वनधी राज्य नागरी
ईपवजविका ऄवभयानाऄंतगणत ईपलब्ध केला जाइल. या ईपांगाच्या ऄंमलबजािणीबाबतचे विस्तृत
अदे श राज्य ऄवभयान संचालकांनी वनगणवमत करािेत.
4.2.2

ईपांग 02

कौशल्य प्रवशक्षणाद्वारे रोजगाराची ईपलब्धता
राज्य नागरी ईपवजविका ऄवभयानातंगणत 206 प्रकल्प शहरांमध्ये या ईपांगाची ऄंमलबजािणी या
शासन वनणणयाच्या भाग-01 मधील पवरच्छे द क्र. 3.3.3 मध्ये नमूद केल्यानुसार केली जाइल.
ऄ) कौशल्य प्रवशक्षण ईपलब्धक ( Skill Training Provider)
ऄवभयानाच्या या ईपांगांतगणत कौशल्य प्रवशक्षण ईपलब्धकाचे स्ितंत्र पॅनल राज्य ऄवभयान
संचालकांनी केंद्र शासनाच्या मागणदशणक सुचनांनुसार तयार करणे अिश्यक राहील. त्या करीता केंद्र
शासन ि राज्य शासनाने विवहत केलेल्या संस्था, शासवकय औद्योवगक प्रवशक्षण संस्था, तंत्रवनकेतन,
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ऄवभयांवत्रकी महाविद्यालये, वनमशासवकय ि खाजगी संस्था, तांवत्रक विद्यापीठांचा आत्यादींचा ही
समािेश होउ शकेल. सदरहू पॅनल चा कालािधी तीन ििांकवरता राहील. कौशल्य विकास
प्रवशक्षणाकरीता प्रवशक्षणाथीची वनिड केंद्र शासनाने विवहत केलेल्या वनकि ि ऄटींच्या ऄधीन राहू न
करणे अिश्यक रावहल. शहरातील एकूण लोकसंख्येतील ऄ.जा./जमातीच्या टक्केिारीच्या प्रमाणात
ऄसलेल्यांना वकमान ऄ.जा/जमातीच्या प्रवशक्षणाथींना प्रवशक्षण दे णे अिश्यक रावहल. या ईपांगांतगणत
राज्यातील एकूण लाभार्थ्यांपैकी कमीत कमी 30 टक्के लाभाथी मवहला, 15 टक्के लाभाथी
ऄल्पसंख्याक समाजातून ि 3 टक्के लाभाथी ऄपंग प्रिगातून ऄसणे अिश्यक रावहल.
लाभार्थ्यांची वनिड, समुपदे शन, प्रवशक्षण पूिण तयारी, प्रवशक्षण सावहत्य, प्रवशक्षक मानधन,
प्रमाणपत्र, ऄिजार संच, प्लेसमेंट ि आतर ऄनुिंगीक खचण आत्यादी बाबींिर ऄवभयानाऄंतगणत रू.
15,000/- प्रवत प्रवशक्षणाथी याप्रमाणे वनधी ईपलब्ध करण्यात येइल. ईमेदिारांना बाजाराच्या
अिश्यकतेनुसार संगणक प्रवशक्षण, आंग्रजी ि स्थावनक भािेमधील संभािण कौशल्य, व्यिसावयक
वनतीमुल्ये, बचतीबाबत जागरूकता, बँकांशी संिाद, अर्षथक सुरक्षा आत्यादींिर भर कौशल्य विकास
प्रवशक्षणा दरम्यान वदला जाइल. ऄवभयानाच्या धोरणानुसार प्रवशक्षणाचा कालािधी कमीत कमी 3
मवहने एिढा ऄसणे अिश्यक राहील. त्यापैकी 400 तास तांवत्रक प्रवशक्षणासाठी ि 30 तास सॉफ्ट
न्स्कल प्रवशक्षणाकरीता ठे िणे अिश्यक राहील. त्या ऄनुिंगाने प्रवशक्षण कायणक्रमाचा अराखडा आत्यादी
केंद्र शासनाच्या मागणदशणक सूचनेनुसार राज्य ऄवभयान संचालक यांनी अिश्यक कायणिाही करािी.
संबंवधत प्रवशक्षण संस्थेला कमीत कमी 3 हप्त्यात (जसे 30:50:20) या प्रमाणात प्रवशक्षणाकरीता वनधी
ऄदा करणे अिश्यक रावहल. त्या ऄनुिंगाने लाभाथीचे प्रवशक्षण सुरू झाल्यािर,

प्रवशक्षण पूणण

झाल्यािर ि मावयताप्राप्त संस्थेकडू न प्रमाणपत्र ईपलब्ध झाल्यािर पवहले दोन हप्ते मंजूर केले जातील
ि शेिटचा हप्ता ईमेदिाराला योग्य रोजगार ईपलब्ध झाल्यानंतर ि 6 मवहने ईमेदिाराच्या प्रगतीचा
ऄनुवचवहन (tracking) करुन वदला जाइल. याबाबत प्रवशक्षण कालािधी, त्यािरील खचण अवण
प्रवशक्षणार्थ्यांना रोजगाराचे वनकि, प्रमाणीकरण, कौशल्य प्रवशक्षण संस्थांची वनिड आत्यादी अिश्यक
बाबींबाबत सविस्तर सूचना केंद्र शासनाच्या मागणदशणक सूचना ि धोरणाच्या ऄधीन राहू न राज्य ऄवभयान
संचालक यांनी वनगणवमत कराव्यात.
या शासन वनणणयाच्या भाग-1 मधील पवरच्छे द क्र. 3.3.3 मध्ये नमूद केल्यानुसार “महाराष्ट्र
राज्य कौशल्य विकास सोसायटीस” राज्य नागरी ईपवजविका ऄवभयानातंगणत कौशल्य प्रवशक्षणाद्वारे
रोजगाराची ईपलब्धता या ईपांगाकरीता “राज्यस्तरीय ऄग्रणी संस्था” म्हणून वनयुक्त करण्यात येत
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अहे. त्या ऄनुिंगाने या ईपांगाची ऄंमलबजािणी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी माफणत
राष्ट्रीय नागरी ईपवजविका ऄवभयानाकरीता ऄसलेल्या मागणदशणक सूचनांविये केली जाइल. या
संदभातील अिश्यक विस्तृत सूचना राज्य ऄवभयान संचालक यांनी वनगणवमत कराव्यात. त्या ऄनुिंगाने
सदर ईपांगासाठीचा अिश्यक वनधी, राज्य ऄवभयान संचालकांनी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास
सोसायटीस ईपलब्ध करून द्यािा.
4.2.3.

ईपांग-03
क्षमता बांधणी ि प्रवशक्षण
या शासन वनणणयाच्या भाग-01 मधील पवरच्छे द क्र. 3.3.2 मध्ये नमूद केल्यानुसार विहीत

केलेल्या मागणदशणक सूचनेच्या ऄनुिंगाने या ईपांगाची ऄंमलबजािणी के ली जाइल. तथावप राष्ट्रीय
नागरी ईपवजविका ऄवभयाना ऄंतगणत ईपलब्ध केलेले विविध क्षेत्रातील तज्ांची तांवत्रक सेिा राज्य
नागरी ईपवजविका ऄवभयान ऄंतगणत ईपलब्ध केली जाणार नाही.
राष्ट्रीय नागरी ईपजीविका ऄवभयान ऄंतगणत केंद्राच्या मागणदशणक सूचने च्या अधारे राज्य
ऄवभयान संचालक यांनी राज्य नागरी ईपजीविका ऄवभयान राबविण्याबाबत अिश्यक त्या सूचना
वनगणवमत कराव्यात.
राज्यस्तर - प्रशासकीय संरचना :


राष्ट्रीय नागरी ईपवजविका ऄवभयानाऄंतगणत स्थापन केलेल्या वनयामक मंडळ, कायणकारी
सवमती ि व्यिस्थापन सवमती, राज्य नागरी ईपवजविका ऄवभयानाचे सुद्धा कामकाज पाहतील.



अयुक्त तथा संचालक नगरपवरिद प्रशासन संचालनालय हे राष्ट्रीय नागरी ईपवजविका
ऄवभयानाच्या बरोबरच राज्य नागरी ईपवजविका ऄवभयानाचे ही “राज्य ऄवभयान संचालक”
म्हणून कामकाज पाहतील.



राष्ट्रीय

नागरी

ईपवजविका

ऄवभयानाच्या

संवनयंत्रणाकरीता

नगरपवरिद

प्रशासन

संचालनालयात स्थापीत “राज्य ऄवभयान व्यिस्थापन कक्ष” हे राष्ट्रीय नागरी ईपवजविका
ऄवभयानाऄंतगणत 53 शहरांबरोबर या 206 शहरांतील राज्य नागरी ईपवजविका ऄवभयानाचे
कामकाज पाहतील. राज्य नागरी ईपवजविका ऄवभयानाकरीता, राज्य स्तरािर कोणताही
ऄवतरीक्त कमणचारीिृद
ं वनमाण केले जाणार नाहीत.

पष्ृ ठ 41 पैकी 26

शासन ननर्णय क्रमाांकः एनयुएल-२०१४/प्र.क्र.104/नवि-३३

शहर स्तर:- प्रशासवकय संरचना
शहरी ऄवभयान व्यिस्थापन कक्ष
या शासन वनणणयाच्या भाग-01 मधील पवरच्छे द क्र. 3.3.2 च्या “ब” येथे नमूद केल्यानुसार या
206 शहरांमध्ये ही शहरी ऄवभयान व्यिस्थापन कक्ष (CMMU) स्थापन करण्यास या शासन वनणणयाविये
मावयता दे ण्यात येत अहे. त्या ऄनुिंगाने संबंवधत नगरपवरिद/नगरपंचायतीचे मुख्यावधकारी यांना
“शहर प्रकल्प ऄवधकारी” म्हणून संबोधण्यात येइल. शहर प्रकल्प ऄवधकाऱ्यांच्या सहाय्यतेकरीता ि
योजनेच्या ईत्कृष्ट्ट ऄंमलबजािणीकरीता राष्ट्रीय नागरी ईपवजविका ऄवभयानाप्रमाणे राज्य नागरी
ईपवजविका ऄवभयानातंगणत प्रत्येक शहराकरीता 1 सहायक प्रकल्प ऄवधकारी ि लोकसंख्येिर
अधारीत समुदाय संघटकांची वनयुक्ती कंत्राटी तत्िािर ठोक मावसक मानधन तत्िािर करण्यास
मावयता दे ण्यात येते अहे.
सहायक प्रकल्प ऄवधकारी:“राज्य नागरी ईपजीविका ऄवभयानाच्या” ऄंमलबजािणीकरीता “शहर प्रकल्प ऄवधकारी”
यांच्या सहायतेकवरता प्रत्येक शहरात एक “सहायक प्रकल्प ऄवधकारी” यांची कंत्राटी तत्िािर
प्रवतमाह ठोक मानधन रूपये 30,000/- प्रमाणे वनयुक्ती केली जाइल. त्या ऄनुिंगाने एकूण 206
ऄवभयान शहरात 206 “सहायक प्रकल्प ऄवधकारी” यांची पदे खालीलप्रमाणे वनमाण करण्यास
मावयता दे ण्यात येत अहे :

संदभाधीन क्रमांक 5 येथील शासन वनणणयात नमूद केल्यानुसार “सुिणण जयंती शहरी रोजगार
योजने” ऄंतगणत या 206 शहरांमध्ये “प्रकल्प संचालक / प्रकल्प ऄवधकाऱ्याचे” एकूण 100 पदे
ठोक मावसक मानधनािर कंत्राटी तत्िािर वनमाण केलेली अहेत. सुिणण जयंती शहरी रोजगार
योजनेमधील प्रकल्प संचालक/प्रकल्प ऄवधकारी यांची ईपलब्ध 100 पदे

“राज्य नागरी

ईपजीविका ऄवभयान” ऄंतगणत “सहायक प्रकल्प ऄवधकारी” या पदात रुपांतरीत करण्यास या
शासन वनणणयाद्वारे मावयता दे ण्यात येत अहे.


सुिणण जयंती शहरी रोजगार योजने ऄंतगणत सध्या

या पदािर कायणरत ऄसलेले प्रकल्प

संचालक / प्रकल्प ऄवधकारी यांची “राष्ट्रीय नागरी ईपवजविका ऄवभयानाच्या” मागणदशणक
सूचना ि गुणित्तेच्या अधारे “राज्य नागरी ईपजीविका ऄवभयानांतगणत” “सहायक प्रकल्प
ऄवधकारी” म्हणून नव्याने प्रथम दोन ििाकरीता कंत्राटी तत्िािर रु. 30,000/- मावसक
मानधन तत्िािर वनयुक्त करण्यास या शासन वनणणयाद्वारे मावयता दे ण्यात येत अहे. यासंदभात
वनयुक्तीबाबतची प्रवक्रया करण्यास संबंवधत वजल्हावधकारी सक्षम राहतील.
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राज्य नागरी ईपवजविका ऄवभयानातंगणत ईिणरीत 106 शहरांमध्ये 106 सहायक प्रकल्प
ऄवधकाऱ्यांची पदे कंत्राटी तत्िािर ठोक मावसक मानधन रु. 30,000/- नुसार वनमाण
करण्यास या शासन वनणणयाविये मावयता दे ण्यात येत अहे. राष्ट्रीय नागरी ईपवजविका
ऄवभयानाच्या मागणदशणक सूचनेनुसार ि गुणित्तेच्या अधारे योग्य ईमेदिाराची वनयुक्ती सदरहू
पदांिर पारदशणकतेने ि विवहत पद्धतीने संबंवधत वजल्हावधकाऱ्यांनी करािी. सदरहू वनयुक्ती
प्रथम दोन ििाकरीता कंत्राटी तत्िािर ठोक मानधन तत्िािर रावहल.



ऄवभयानाऄंतगणत वनयुक्त सिण “सहाय्यक प्रकल्प ऄवधकाऱ्यांच्या” कामकाजाचे मूल्यमापन
करून त्या नंतरच्या पुढील 2 ििाकरीता त्यांना वनयुक्ती द्यािी ककिा कसे याबाबत ईवचत
वनणणय वनयुक्ती प्रावधकारी म्हणून संबंवधत वजल्हावधकारी यांनी संबंवधतांच्या कामांच्या
मूल्यमापनाच्या अधारे गुणित्तेिर घ्यािा. सदरहू वनयुक्तीच्या बाबतीत सिण कायणिाही
वजल्हावधकाऱ्यांच्या स्तरािर केली जाइल. केंद्र शासनाच्या मागणदशणक सूचनेच्या अधारे तसेच
कंत्राटी तत्िािरील वनयुक्तीबाबत मा. सिोच्च वयायालयाने िेळोिेळी वदलेले अदे श, राज्य
शासनाच्या अदे शाच्या अधारे वनयुक्तीबाबत अिश्यक त्या सूचना “राज्य ऄवभयान संचालक”
यांनी वनगणवमत कराव्यात. त्या अधारे संबंवधत वजल्हावधकारी यांनी संबंवधतांची कंत्राटी तत्िािर
वनयुक्ती करािी. कंत्राटी तत्िािर वनयुक्त सहाय्यक प्रकल्प ऄवधकाऱ्यांना, शासकीय ऄवधकारी
/ कमणचाऱ्यांना दे य ऄसलेल्या कोणत्याही सेिा शती / सोयी ि सुविधा सिलती ईपलब्ध
राहणार नाही. सदर वनयुक्ती कंत्राटी तत्िािरील ऄसल्यामुळे कोणत्याही पवरन्स्थतीत, सदरहू
कंत्राटी तत्िानुसार वनयुक्त व्यक्ती शासवकय सेित
े समािेश होण्याबाबत मागणी करू शकणार
नाहीत.

3)

समुदाय संघटक


ऄवभयानाच्या

ईत्कृष्ट्ट

ऄंमलबजािणीकवरता

सहाय्यक

प्रकल्प

ऄवधकारी

यांच्या

सहाय्यतेकरीता प्रत्येक प्रकल्प शहरात 3 हजार दावरद्रय रेिेखालील कंु टु बाच्या प्रमाणात एका
“समूदाय संघटकांची” (Community Organizer) ऄसे एकूण 215 समुदाय संघटकांची पदे
कंत्राटी तत्िािर ठोक मावसक मानधन रूपये 10,000/- नुसार वनमाण करण्यास या शासन
वनणणयाविये मावयता दे ण्यात येत अहे.

सदरहू पदािरील वनयुक्ती प्रथम दोन ििाकरीता

कंत्राटी तत्िािर रावहल. तदनंतर संबंवधतांच्या कामाच्या मूल्यमापनाच्या अधारे कंत्राटाचे
नूतनीकरण केले जाइल. केंद्र शासनाचे मागणदशणक सूचनेच्या अधारे , मा. सिोच्च वयायालयाने
िेळोिेळी वदलेले अदे श ि राज्य शासनाच्या अदे शाच्या अधारे वनयुक्तीबाबत अिश्यक त्या
सूचना “राज्य ऄवभयान संचालक” यांनी वनगणवमत कराव्यात. त्या अधारे संबंवधत
वजल्हावधकारी यांनी संबंवधतांची कंत्राटी तत्िािर वनयुक्ती करािी. कंत्राटीतत्िािर वनयुक्त
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समुदाय संघटकांना शासकीय ऄवधकारी / कमणचाऱ्यांना दे य ऄसलेल्या कोणत्याही सेिा शती /
सोयी ि सुविधा सिलती ईपलब्ध राहणार नाही. सदर वनयुक्ती कंत्राटी तत्िािरील
ऄसल्यामुळे कोणत्याही पवरन्स्थतीत, सदरहू कंत्राटी तत्िानुसार वनयुक्त व्यक्ती शासवकय
सेित
े समािेश होण्याबाबत मागणी करू शकणार नाहीत.


सदरहू “समूह संघटक” संबंवधत “सहाय्यक प्रकल्प ऄवधकारी” यांच्या मागणदशणन ि
वनयंत्रणाखाली काम करतील. ऄवभयानाऄंतगणत स्ियंसहाय गट ि त्यांचे संघ स्थापन करणे ,
समुदाय सहभाग, बँक संलग्नता (linkage) आत्यादींची जबाबदारी या “समुदाय संघटकाची”
रावहल. प्रत्येक शहरात वकमान 1 समूदाय संघटक ऄसणे अिश्यक रावहल.
राज्य नागरी ईपजीविका ऄवभयानांतगणत केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार “सहायक प्रकल्प

ऄवधकाऱ्यांच्या” सहायतेकरीता 206 शहरांमध्ये प्रत्येकी 3000 कुटु ं बांच्या मागे एक समुदाय संघटक
ऄसे एकूण 215 समुदाय संघटकांची वनयुक्ती कंत्राटी तत्िािर ठोक मावसक मानधन रु. 10,000/(दहा हजार) प्रमाणे करण्यास या शासन वनणणयाविये मावयता दे ण्यात येत अहे.
संदभाधीन क्रमांक 5 येथील वदनांक 10.05.2002 च्या शासन वनणणयाविये “सुिणण जयंती
शहरी रोजगार योजने” ऄंतगणत ईपरोक्त 206 शहरांकवरता 135 “समूह संघटकांची” पदे ठोक
प्रवतमाह मानधन कंत्राटी तत्िािर वनमाण करण्यात अले अहे. ही 135 पदे राज्य नागरी ईपवजविका
ऄवभयानामध्ये समुदाय संघटक या पदात रूपांतरीत करण्यास या शासन वनणणयाद्वारे मावयता दे ण्यात
येत अहे. सुिणण जयंती शहरी रोजगार योजनेऄंतगणत वनयुक्त समूह संघटक केंद्र शासनाने राष्ट्रीय
नागरी ईपवजविका ऄवभयानातंगतण विहीत ऄहणता ि ऄनुभि पूणण करीत ऄसल्यास गुणित्तेच्या अधारे
त्यांना समुदाय संघटक म्हणून राज्य नागरी ईपवजविका ऄवभयानातंगणत कंत्राटी तत्िािर नव्याने दोन
ििाकरीता वनयुक्ती दे ण्यास या शासन वनणणयाविये मावयता दे ण्यात येत अहे . त्या ऄनुिंगाने सुिणण
जयंती शहरी रोजगार योजनेतंगणत 135 शहरांत कायणरत ऄसलेली “समूह संघटकांची” 135 पदे
“समुदाय संघटकमध्ये” कंत्राटी तत्िािर रु. 10,000/- ठोक मानधन प्रवत मावहना यानुसार रुपांतर
करण्यास मावयता दे ण्यात येत अहे.
सुिणण जयंती शहरी रोजगार योजनेतंगणत 135 समूह संघटकांची पदे समूदाय संघटकांमध्ये
रूपांतरीत करून ईिणरीत 80 ऄवतरीक्त समूदाय संघटकांची कंत्राटी तत्िािर रूपये 10,000/प्रवतमाह मानधनािर वनमाण करण्यास या शासन वनणणयाविये मावयता दे ण्यात येत अहे.
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या 80 ऄवतरीक्त समूदाय संघटकांची कंत्राटी तत्िािरील वनयुक्ती संबंवधत वजल्हावधकारी
यांनी केंद्र शासनाद्वारे विहीत शैक्षवणक ऄहणता ि गुणित्तेच्या अधारे , कंत्राटी तत्िािरील वनयुक्ती
संदभातील शासनाद्वारे िेळोिेळी वनगणवमत केलेल्या अदे शाच्या ऄधीन राहू न पारदशणकतेने करािी.
कंत्राटी तत्िािर वनयुक्त सिण समूदाय संघटकांची वनयुक्ती प्रथम दोन ििाकरीता रावहल. त्या पुढील
कालािधीकरीता संबंवधत समूदाय संघटकांच्या कंत्राटाचे नूतनीकरण करण्याकरीता त्यांच्या
कामकाजाचे मूल्यमापन गुणित्तेच्या अधारे करून पुढील दोन ििाकरीता संबंवधत वजल्हावधकारी यांनी
कंत्राट नूतनीकरणाबाबतचा वनणणय घ्यािा.
याबाबतची अिश्यक कायणिाही करताना केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय नागरी ईपवजविका
ऄवभयानातंगणत मागणदशणक सूचना ि धोरण राज्य शासनाचे प्रचवलत अदे श ि कंत्राटी तत्िािरील
वनयुक्तीबाबत मा. सिोच्च वयायालयाच्या/ईच्च वयायालयाच्या विविध अदे शातील तरतूदींच्या ऄधीन
राहू न करण्याची जबाबदारी राज्य ऄवभयान संचालक ि त्याऄनुिंगाने वजल्हावधकारी यांची राहील.
याबाबतच्या सविस्तर सूचना राज्य ऄवभयान संचालक यांनी वनगणवमत कराव्यात.
वजल्हास्तरीय संरचना:- वजल्हा ऄवभयान व्यिस्थापन कक्ष
राष्ट्रीय नागरी ईपवजविका ऄवभयानांतगणत ऄवभयान ऄंमलबजािणीसाठी वजल्हास्तरािर स्ितंत्र
कक्षाचा ऄंतभाि नसल्यामुळे राज्य नागरी ईपवजविका ऄवभयानातंगणत या दोवही ऄवभयानाचे वजल्हा
स्तरािरील

ऄंमलबजािणी,

समवियन

ि

सवनयंत्रण,

वजल्हावधकाऱ्यांच्या

मागणदशणनाखाली

करण्याकरीता वजल्हास्तरािर “वजल्हा ऄवभयान व्यिस्थापन कक्ष” स्थापन करण्यास या शासन
वनणणयाद्वारे मावयता दे ण्यात येत अहे.


या

विभागाच्या

शासन

वनणणय

क्र.

जीइएन1005/491/प्र.क्र.152/05/नवि-14

वद.

10.10.2013 ऄविये वजल्हा स्तरािर वनमाण केलेले वजल्हा प्रशासन ऄवधकारी हे त्यांच्या आतर
वनयवमत कामकाजाबरोबरच वजल्हावधकाऱ्यांच्या मागणदशणनाखाली राष्ट्रीय नागरी ईपवजविका
ऄवभयान ि राज्य नागरी ईपवजविका ऄवभयानाचे समवियन ि संवनयंत्रणाचे काम पाहतील.


राष्ट्रीय नागरी ईपवजविका ऄवभयान ि राज्य नागरी ईपवजविका ऄवभयानाच्या ईत्कृष्ट्ट
ऄंमलबजािणीकरीता वजल्हा प्रशासन ऄवधकारी नगर विकास शाखा यांच्या मदतीकरीता
प्रत्येक वजल्हावधकारी कायालयात (बृहवमुंबइ ि मुंबइ ईपनगर वजल्हे िगळू न ) वजल्हा
स्तरािरील वजल्हा नागरी ईपवजविका ऄवभयान कक्षात, “वजल्हा संवनयंत्रण ऄवधकाऱ्याचे”
एकूण 33 पदे कंत्राटी तत्िािर ठोक मानधन प्रवत माह रूपये 40,000 प्रमाणे वनमाण करण्यास
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मावयता दे ण्यात येत अहे. वजल्हा संवनयंत्रण ऄवधकाऱ्याच्या पदािर वनयुक्ती करीता
समाजकायण पदव्युत्तर पदिी (MSW) ही शैक्षावणक ऄहणता ि सामावजक विकास (Social
Development) मधील 8 ििाचा ऄनुभि ऄसलेल्या व्यक्तीची वनयुक्ती करता येइल. कंत्राटी
तत्िािरील वनयुक्ती बाबत राज्य शासनाने िेळोिेळी विहीत केलेल्या सूचना ि माननीय सिोच्च
वयायालयाच्या अदे शाविये या बाबतची कायणिाही राज्य ऄवभयान संचालक यांनी पार पाडािी.
4.2.4

ईपांग 04

स्ियंरोजगार कायणक्रम
ऄवभयानांतगणत अिश्यक ते कौशल्य विकासाचे प्रवशक्षण दे उन बाजाराच्या गरजेनुसार शहरी
गरीबांना त्यांच्या जीिनमानाचा अर्षथक स्तर ईं चािण्यासाठी ईद्योग व्यिसाय, लघु व्यिसायाच्या
माध्यमातून स्ियंरोजगार सुरू करण्यासाठी अिश्यक ते मागणदशणन या ईपांगाद्वारे दे ण्यात येइल. त्या
ऄनुिंगाने स्ियंरोजगार कायणक्रमाऄंतगणत खालील नमूद बाबींिर भर दे ण्यात येइल:i) ईमेदिारांची क्षमता, कौशल्य, अिड ि कल आत्यादी लक्षात घेिून व्यिसायाची वनिड करण्यासाठी
मागणदशणनपर सहाय्य करण्यात येइल.
ii) या ईपांगांतगणत िैयन्क्तकरीत्या ककिा व्यिसाय सुरू करण्यासाठी कजण रूपाने भांडिल ईपलब्ध
करून दे ण्यात येइल.
iii) या ईपांगांतगणत शहरी गवरबांना िैयक्तीक व्यिसायासाठी रूपये 2.00 लक्ष पयंत तर सामुवहकरीत्या
व्यिसायासाठी रू. 10.00 लक्ष पयणतचे कजण बँकेमाफणत ईपलब्ध करून दे ण्यात येइल.
iv) या ईपांगांतगणत लाभार्थ्यांने घेतलेल्या कजािर द.सा.द.शे 7 टक्के िरील व्याजदरासाठी ऄनुदान
दे ण्यात येइल.
v) लाभार्थ्यांना बँकेकडू न कजण वमळविण्यासाठी ऄनुिंगीक/सांपिीक (Collateral) हमी दे ण्याची गरज
राहणार नाही, त्याने ईभारलेला व्यिसाय त्यांच्या कजाची हमी म्हणून गृहीत धरले जाइल.
vi) िरीलप्रमाणे व्याजदरािरील ऄनुदान सिण बचत गटांसाठी दे खील ऄनुज्य
े रावहल. तथापी मवहला
बचत गटांनी घेतलेल्या कजाची त्यांनी विवहत कालािधीत परतफेड केल्यास त्यांना प्रोत्साहन म्हणून
व्याजदरातील रकमेत द.सा.द.शे. 3 टक्के ऄवतरीक्त ऄनुदान दे ण्यात येइल.
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राज्य

नागरी

ईपवजविका

ऄवभयानातंगणत

स्ियंरोजगार

ईपांगाच्या

ईत्कृष्ट्ट

ऄंमलबजािणीकरीता, केंद्र शासनाच्या धोरण ि मागणदशणक सूचनेच्या अधारे , अिश्यक त्या सविस्तर
सूचना राज्य ऄवभयान संचालक यांनी वनगणवमत कराव्यात.
4.2.5

ईपांग-05

फेरीिाल्यांना सहाय्य
ऄवभयानांतगणत प्रकल्प शहरातील फेरीिाल्यांचे बाजाराच्या गरजेच्या अधारािर कौशल्यांचा
विकास करून त्यांच्या ईपवजविकेचा दजा ईं चािण्यािर भर वदला जाइल. त्या ऄनुिंगाने शहरी
फेरीिाल्यांचे सिेक्षण करणे, त्यांना ओळखपत्र देणे, शहर फेरीिाला अराखडा विकवसत करणे,
फेरीिाला क्षेत्रासाठी अिश्यक पायाभूत सुविधांचा विकास करणे, त्यांना कौशल्य विकास प्रवशक्षण
दे उन त्यांचा अर्षथक विकास करणे हे या घटकाचे ईिीष्ट्ट रावहल. राज्याच्या राष्ट्रीय नागरी
ईपवजविका ऄवभयानाकरीता ऄसलेल्या एकूण ईपलब्ध तरतूदीच्या 5 टक्के एिढी रक्कम
“फेरीिाल्यांना सहाय्य” या ईपांगािर खचण करणे अिश्यक रावहल. सदरहू ईपांगाची ऄंमलबजािणी
खालीलप्रमाणे केली जाइल.
1) विक्रीसाठी नागरी वनयोजन :शहरातील फेरीिाल्यांचे सामावजक ि अर्षथक सिेक्षण करून त्याद्वारे फेरीिाल्यांचे नोंदणी
करणे, ओळखपत्र दे णे, डाटाबेस तयार करण्यािर भर वदला जाइल, जेणेकरून विक्रीसाठी नागरी
वनयोजन तसेच फेरीिाल्यांना व्यिसायासाठी जागा ईपलब्ध करणे शक्य होइल.
2) कायण कौशल्याचा विकास ि फेरीिाल्यांसाठी लघुव्यिसाय सहाय्य :
या ऄवभयानाऄंतगणत ऄसलेल्या कौशल्य प्रवशक्षणाद्वारे रोजगाराची ईपलब्धता या
ईपांगांतगणत फेरीिाल्यांना कौशल्ययुक्त प्रवशक्षण वदले जाइल.
3) फेरीिाल्यांना पत वमळविण्यासाठी समथण करणे :या ईपांगांतगणत फेरीिाल्यांना मूलभूत बँककक सेिा वमळविण्याच्या दृष्ट्टीने प्रोत्साहन वदले जाइल.
तसेच खेळते भांडिल ईपलब्ध करण्याच्या दृष्ट्टीने तसेच संबंवधतांना बँकेकडू न क्रेडीट काडण ईपलब्ध
करण्याकरीता ही प्रयत्न केले जातील.
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4) फेरीिाल्यांसाठी बाजारपेठांचा विकास :या ईपांगांतगणत विक्री क्षेत्र, विक्री योजना, बाजारपेठा आत्यादी सुविधा ईपलब्ध करण्यािर भर
वदला जाइल.
5) सामावजक सुरक्षेची एक केंद्रावभमुखता :या ईपांगाद्वारे , सदरहू फेरीिाल्यांना केंद्र/ राज्य शासनाकडील सामावजक सुरवक्षतता लाभ, ि
आतर योजनांचा लाभ घेण्याकरीता प्रोत्साहीत केले जाइल.
या ईपांगाच्या ऄंमलबजािणीबाबतच्या विस्तृत सूचना राज्य ऄवभयान संचालक यांनी वनगणवमत
कराव्यात.
05. राज्य नागरी ईपवजविका ऄवभयानांतगणत, मावहती वशक्षण संिाद (IEC) ि संवनयंत्रण ि मावहती
प्रणाली (MIS) बाबतची कायणिाही या शासन वनणणयाच्या भाग-01 मधील पवरच्छे द क्र. 3.7 ि 3.8 नुसार
केली जाइल. याबाबतच्या विस्तृत सूचना राज्य ऄवभयान संचालकांनी वनगणवमत कराव्यात.
06. राष्ट्रीय नागरी ईपवजविका ऄवभयान ि राज्य नागरी ईपवजविका ऄवभयानांतगणत वनधीची तरतूद
करण्याबाबतची कायणपध्दती:राष्ट्रीय नागरी ईपवजविका ऄवभयानांतगणत केंद्र ि राज्य शासनाच्या वनधीचा वहस्सा ईपलब्ध
करण्याकरीता तसेच राज्य नागरी ईपवजविका ऄवभयानाच्या ऄंमलबजािणीकरीता राज्य शासनाच्या
वनधीचा वहस्सा ईपलब्ध करण्याकरीता राज्य स्तरािर दरििी खालील लेखावशिाखाली अिश्यकता ि
ईपलब्धतेनुसार तरतूद करण्यात येइल.
1. नगर विकास विभाग- मागणी क्रमांक एफ-03,
मुख्यलेखाशीिण - 2230, कामगार ि सेिायोजन
(02) सेिायोजन सेिा
101, सेिायोजन सेिा
(03) नागरी सेिायोजन ि ईपवजविका कायणक्रम
(03) (01) राष्ट्रीय नागरी ईपवजविका ऄवभयान (केंद्र पुरस्कृत योजना) (योजनातंगणत)
(केंद्र वहस्सा 75%) (2230 6047) 31, सहायक ऄनुदाने (िेतनेतर)
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2. नगर विकास विभाग- मागणी क्रमांक एफ-03,
मुख्यलेखाशीिण - 2230, कामगार ि सेिायोजन
(02) सेिायोजन सेिा
101, सेिायोजन सेिा
(03) नागरी सेिायोजन ि ईपवजविका कायणक्रम
(03) (02) राष्ट्रीय नागरी ईपवजविका ऄवभयान (केंद्र पुरस्कृत योजना) (योजनातंगणत) (राज्य वहस्सा
25%) (2230 6056)
01, िेतन
06, दू रध्िनी
11, दे शांतगणत प्रिास खचण
13,कायालयीन खचण
31,सहायक ऄनुदाने (िेतनेतर)
3. नगर विकास विभाग- मागणी क्रमांक एफ-03,
मुख्यलेखाशीिण - 2230, कामगार ि सेिायोजन
(02) सेिायोजन सेिा
101, सेिायोजन सेिा
(03) नागरी सेिायोजन ि ईपवजविका कायणक्रम
(03) (03) राज्य नागरी ईपवजविका ऄवभयान (योजनातंगणत) (राज्य योजना) (22306065)
01, िेतन
06, दू रध्िनी
11, दे शांतगणत प्रिास खचण
13,कायालयीन खचण
13, कायालयीन खचण
31, सहायक ऄनुदाने (िेतनेतर)
07.

भारतीय संविधानाच्या 74 व्या घटना दु रूस्तीनुसार शहरी दावरद्रय वनमूणलन ही नागरी स्थावनक

स्िराज्य संस्थांची घटनात्मक जबाबदारी अहे . त्यामुळे ऄवभयानाच्या ईत्कृष्ट्ट ऄंमलबजािणीची
जबाबदारी संपूणणत: संबंवधत नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्थेची रावहल.
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08.

राज्य स्तरािर राष्ट्रीय नागरी ईपजीविका ऄवभयान ि राज्य नागरी ईपजीविका ऄवभयानांचे

संवनयंत्रण ि समवियाची जबाबदारी राज्य ऄवभयान संचालक या नात्याने अयुक्त तथा संचालक नगर
पवरिद प्रशासन संचालनालय यांची रावहल. राज्य ऄवभयान संचालक यांनी ऄवभयानाच्या प्रगतीचा
त्रैमावसक ऄहिाल शासनास वनयवमतपणे सादर करािा.
09.

सदरचा शासन वनणणय वनयोजन विभाग अवण वित्त विभाग यांच्या ऄनुक्रमे अनौपचारीक संदभण

क्रमांक ऄनौ.सं.174/1444, वदनांक 08 मे, 2014 ि क्रमांक युओअर.343/व्यय-3, वदनांक 04 जून,
2014 ऄविये प्राप्त ऄवभप्रायांचा विचार करुन राज्य मंत्रीमंडळाने वद. 13/08/2014 रोजी घेतलेल्या
वनणणयाच्या ऄनुिंगाने वनगणवमत करण्यात येत अहे .
सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201409051138346525 ऄसा अहे . हा अदे श
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदे शानुसार ि नािाने.

Seema
Pradeep
Dhamdhere

Digitally signed by Seema Pradeep
Dhamdhere
DN: c=IN, o=Government of
Maharashtra, ou=Urban
Development Department,
postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Seema
Pradeep Dhamdhere
Date: 2014.09.05 16:47:45 +05'30'

( सीमा ढमढे रे)
सह सवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सवचि, मंत्रालय, मुंबइ.
२. मा. ईपमुख्यमंत्री, यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मुंबइ
३. मा. मंत्री सिण विभाग, यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मुंबइ
४. मा. राज्यमंत्री सिण विभाग, यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मुंबइ.
५. ऄप्पर मुख्य सवचि, वनयोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
६. ऄप्पर मुख्य सवचि, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
७. प्रधान सवचि, ईच्च ि तंत्रवशक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
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८. प्रधान सवचि, (नगरविकास-१), मंत्रालय, मुंबइ.
९. प्रधान सवचि, (नगरविकास-2), मंत्रालय, मुंबइ.
१०. व्यिस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र ऄबणन आवरास्रक्चर डे व्हलपमेंट कंपनी वल.
११. अयुक्त तथा संचालक, नगर पवरिद प्रशासन संचालनालय, िरळी, मुंबइ.
१२. अयुक्त, रोजगार, स्ियंरोजगार ि कौशल्य विकास.
१३. संचालक, व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण संचलनालय, मुंबइ.
१४. महालेखाकार (लेखा ि ऄनुज्य
े ता)-१, मुंबइ.
१५. महालेखाकार (लेखा ि ऄनुज्य
े ता)-२, नागपूर.
१६. सिण विभागीय अयुक्त.
१७. सिण वजल्हावधकारी.
१८. ईप सवचि (ऄथणसक
ं ल्प), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
१९. अयुक्त, सिण महानगरपावलका.
२०. मुख्यावधकारी, सिण नगरपवरिदा / नगर पंचायती
२१. वनिडनस्ती (नवि-३३)
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पवरवशष्ट्ट “ऄ”
शासन वनणणय क्र. एनयुएल-२०१४/प्र.क्र.104/नवि-३३
नगर विकास विभाग, वदनांक 28 ऑगस्ट, 2014 चे पवरवशष्ट्ट “ऄ”
राष्ट्रीय नागरी ईपवजविका ऄवभयानातील 53 शहरे
ऄ.क्र.

शहरांची नािे

1

मुंबइ महानगरपावलका

2

ठाणे महानगरपावलका

3

कल्याण डोंवबिली महानगरपावलका

4

िसइ-विरार महानगरपावलका

5

निी मुंबइ महानगरपावलका

6

वमरा-भाइंदर महानगरपावलका

7

वभिंडी-वनजामपुर महानगरपावलका

8

ईल्हासनगर महानगरपावलका

9

ऄंबरनाथ नगरपवरिद

10

बदलापुर नगरपवरिद

11

पनिेल नगरपवरिद

12

ऄवलबाग नगरपवरिद

13

रत्नावगरी नगरपवरिद

14

सािंतिाडी नगरपवरिद

15

नावशक महानगरपावलका

16

मालेगाि महानगरपावलका

17

धुळे महानगरपावलका

18

नंदुरबार नगरपवरिद

19

जळगाि महानगरपावलका
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20

चाळीसगाि नगरपवरिद

21

भुसािळ नगरपवरिद

22

ऄहमदनगर महानगरपावलका

23

पुणे महानगरपावलका

24

कपपरी कचचिड महानगरपावलका

25

सांगली वमरज कुपिाड महानगरपावलका

26

सातारा नगरपवरिद

27

सोलापुर महानगरपावलका

28

बाशी नगरपवरिद

29

पंढरपुर नगरपवरिद

30

कोल्हापुर महानगरपावलका

31

आचलकरंजी नगरपवरिद

32

औरंगाबाद महानगरपावलका

33

बीड नगरपवरिद

34

कहगोली नगरपवरिद

35

नांदेड िाघाळा महानगरपावलका

36

परभणी महानगरपावलका

37

जालना नगरपवरिद

38

लातुर नगरपवरिद

39

ईद्गीर नगरपवरिद

40

ईस्मानाबाद नगरपवरिद

41

बुलढाणा नगरपवरिद

42

ऄकोला महानगरपावलका

43

ऄमरािती महानगरपावलका

44

ऄचलपूर नगरपवरिद

45

िावशम नगरपवरिद

46

यितमाळ नगरपवरिद

47

िधा नगरपवरिद
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48

कहगणघाट नगरपवरिद

49

भंडारा नगरपवरिद

50

नागपूर महानगरपावलका

51

गोंवदया नगरपवरिद

52

चंद्रपूर महानगरपावलका

53

गडवचरोली नगरपवरिद
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पवरवशष्ट्ट “ब”
शासन वनणणय क्र. एनयुएल-२०१४/प्र.क्र.104/नवि-३३
नगर विकास विभाग, वदनांक 28 ऑगस्ट, 2014 चे पवरवशष्ट्ट “ब”
राज्य ऄवभयान व्यिस्थापन कक्ष
राज्य ऄवभयान संचालक, नगरपवरिद प्रशासन संचालनालय (अयुक्त तथा संचालक)
ईपसंचालक
(िेतनरॅेणी- 15600-39100-ग्रेड पे-5400)

 सहायक संचालक-1 पद

तांवत्रकú विशेिज्

(िेतन रॅेणी-9300-34800-ग्रेड पे-4400)
 लेखा ऄवधकारी - 1 पद
(िेतन रॅेणी-9300-34800-ग्रेड पे-4600)
 लघुलेखक - 1 पद
(िेतनरॅेणी-9300-34800-ग्रेड पे-4300)
 ऄवधक्षक - 2 पदे
8) (िेतनरॅेणी-9300-34800-ग्रेड पे-4300)
9)
 सांन्ख्यकी सहाय्यक - 1 पद
(िेतनरॅेणी-5200-20200-ग्रेड पे-2800)

1. सामावजक ऄवभसरण ि संस्थात्मक बांधणी
2. वनिारा ि सामावजक संरचना
3. कौशल्य ि ईपवजविका
4. वित्तीय समािेशन ि लघुव्यिसाय
5. मानि संसाधन ि क्षमता बांधणी
6. मावहती संवनयंत्रण प्रणाली, मूल्यांकन ि
संवनयंत्रण

 वलवपक-टं कलेखक - 2 पदे
(िेतनरॅेणी-5200-20200-ग्रेड पे-1900)
 वशपाइ- - 1 पद
(िेतनरॅेणी-4440-7440-ग्रेड पे-1300)
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