జాతీయ ఆదివాసి/గిరజ
ి న కమీషన్ (ఎన్.సి.ఎస్.టి)
(The National Commission for Scheduled Tribes (NCST)
రాజ్యాంగాం సూత్రాం 338ను సవరాంచి, రాజ్యాంగాంలో 338-ఏ అనే ఒక కొత్త సూత్రరన్ని రాజ్యాంగ
(89వ సవరణ) చట్ట ాం-2003 ద్రారా చేరుసూ
త , జ్తీయ ఆద్ివాసి/గరజనుల కమీషన్
నెలకొలపబడిందాంద్ి ఈ సవరణ ద్రారా, గత్ాంలోన్న జ్తీయ షెడ్ూయల్డ్ కులాల మరయు షెడ్ూయల్డ్
జ్త్ుల కమీషనల ను రాండ్ు, అాంట్ేః (1) జ్తీయ షెడ్ూయల్డ్ కులాల కమీషన్ (ఎన్ సి ఎస్ సి )
మరయు (2) జ్తీయ ఆద్ివాసి/గరజన కమీషన్ (ఎన్ సి ఎస్ ట్ి) అన్న పిలువబడింే, కొత్త గా,
విిందగా సృషిటాంచబడిందన కమీషనులగా, 19 ఫిబడవ
ర ర, 2004 నుాంింద మారచడ్ాం జరగాంద్ి
కమీషన్ యొకక విధులు:(Functions of the Commission)
(రాజ్యాంగ సూత్రాం 338-ఏ లోన్న కాలజు (5) కాంద)
1. రాజ్యాంగాం కాంద

లేక ఇత్ర చట్టటల కాంద

లేక ప్రభుత్ా ఉత్త రుాల కాంద, షెడ్ూయల్డ్

త్ెగలవారక కలుగజేయబడిందన రక్షణ సదుపాయాలకు సాంబడాంధిాంచిన విషయాలపెైనర
మరయు వాట్ి ప్న్నతీరును లేక అవి అమలు అవుత్ుని తీరును మూలాయాంకనాం
చేయింరన్నక వీలుగా వాట్ిపెై దరాయప్ుత చేయింరన్నక మరయు ప్రయవేక్దాంచింరన్నక;
2. షెడ్ూయల్డ్ త్ెగల వార హకుులు మరయు రక్షణకు సాంబడాంధిాంచిన సపషట మైన ఫిరాయదులను
విచరరాంచింరన్నక;
3. షెడ్ూయల్డ్ త్ెగలవార ంాాంకక-ఆరిక అభివృద్ిిక సాంబడాంధిాంచిన ప్రణరళికా ప్రకయ
ి లో
పాలుప్ాంచుకున్న, సలహలన్నసూ
త ఉాండ్ింరన్నక మరయు కేాందరాం మరయు ఏ రాష్టాటాల
కాంద్ెైనర వార కోసాం చేప్ట్ట బడిందన అభివృద్ిి కారయకిమాలలోన్న ప్ురోగతిన్న మూలాయాంకనాం
చేయింరన్నక కూింర;
4. ఇట్ువాంట్ి రక్షణ సదుపాయాలు అమలు అవుత్ుని
సాంక్ేమాం

మరయు

ంాాంకక-ఆరిక

తీరుపెైనర,
అభివృద్ిిక

షెడ్ూయల్డ్ త్ెగల వార
సాంబడాంధిాంచిన

కారయకిమాలు/ప్థకాలపెైనర, అవి అమలు అవుత్ుని తీరుపెైనర వారికాంగా లేక మరే
ఇత్ర సమయాలలోనెైనర

కమీషన్ సముచిత్మైనదన్న న్నరణయాంచినట్ల యత్ే, ద్రన్న

న్నవేద్ికను రాషట ప్
ా తిక అాందజేయడ్ాం;
5. పారల మాంట్ చే చేయబడిందన ఏ చట్ట ాంలోన్న అాంశాలకు లోబడింెైనర లేక ఏ న్నబడాంధనను
అనుసరాంచెైనర రాషట ప్
ా తి ఆద్ేశాంచినట్ు
ల గా, షెడ్ూయల్డ్ త్ెగలకు సాంబడాంధిాంచిన మరే ఇత్ర
విధుల నెైనర న్నరారత ాంచడ్ాం;
6. షెడ్ూయలే్ త్ెగలకు సాంబడాంధిాంచినాంత్ వరకూ వార రక్షణకు, సాంక్ేమాం మరయు అభివృద్ిిక
మరయు వార ప్ురోగతిక, ఈ కమిషన్ ఈ కాంి ద్ి విధులను కూింర న్నరాహాంచవచుచ
అాంట్: అట్వీ పారాంత్రలలో న్నవసిసత ూ ఉాంింే షెడ్ూయల్డ్ త్ెగలకు, చిని త్రహా అట్వీ
ఉత్పత్ు
త లపెై సాాంత్ హకుులను ధరరాదత్త ాం చేయింరన్నక, వారక వీట్ిపెై అరహత్ను
కలుగజేయింరన్నకీ, తీసుకోవలసిన, అవసరమైన చరయలు

 చట్ట ప్రకారాం ఖన్నజ వనరులపెైనర, నీట్ి వనరులు మొదలగు వాట్ిపెైనర ఆద్ివాసుల/
గరజన వరాాల హకుుల ప్రరక్షణకు చేప్ట్ట వలసిన చరయలు
 కొాండ్ జ్త్ుల వార అభివృద్ిిక మరయు జీవనోపాధిక మరాంత్ అనువెైన వయయహాలను
రచిాంచింరన్నక చేప్ట్ట వలసిన చరయలు
 అభివృద్ిి పారజకుటలను చేప్ట్ట ప్రకయ
ి లో న్నరాాసిత్ుల ైన కొాండ్జ్తి సమూహాల కోసాం
చేప్ట్ట బడిందన సహాయక ప్నులలో మరయు ప్ునరావాస చరయలలో నరణయత్ను
మరుగు ప్రచింరన్నక చేప్ట్ట వలసిన చరయలు
 గరజనులుాంింే భూమిన్న ఇత్రులు ఆకిమిాంచకుాంింర ఉాండ్ింరన్నక మరయు
అట్ువాంట్ి వార విషయాంలో ఇప్పట్ికే ఇట్ువాంట్ి అనరయకాిాంత్ాం జరగవుాంట్, వారక
సమరివాంత్ాంగా ప్ునరావాసాం కలిగాంచింరన్నక చేప్ట్ట వలసిన చరయలు
 అడ్వుల సాంరక్షణ కోసాం మరయు ంాాంకక అట్వీకరణరన్ని చేప్ట్ట డ్ాంలో కొాండ్ జ్తి
వరాాలనుాంింద అత్యధికమైన సహకారాం మరయు వార ప్రమయయాన్ని రాబడట్ుటకోవింరన్నక
చేప్ట్ట వలసిన చరయలు
 ప్ాంచరయతి (షెడ్ూయల్డ్ పారాంత్రలకు విసత ృత్ప్రచడ్ాం) చట్ట ాం 1996 (1996 యొకు
40) లోన్న అాంశాలన్ని ప్యరత ంి ాయలో అమలు అయయయట్ట్ు
ల చూడ్ింరన్నక
చేప్ట్ట వలసిన చరయలు
 కొాండ్జ్త్ుల వార ంాాధికారకత్ను పొ గ్ట్ిట, భూమి మరయు ప్రాయవరణాం
బడరషట ుప్ట్ిటపొ వింరన్నక ద్రరతీసే, వీరు వయవంాయాన్ని ఊరకే మారుసూ
త ఉాంింే ప్ది తిన్న
త్గా ాంచడ్ాం లేక చివరక ప్యరత గా మాన్నపాంచింరన్నక చేప్ట్ట వలసిన చరయలు
 ఎన్ సి ఎస్ ట్ి యొకు విసత ృత్ప్రచబడిందన, కాలప్రమితిత్ో కూింద ఉాంింే విధుల
న్నరాహణకు సాంబడాంధిాంచిన, 23 08 2005 త్ేద్ీ నరట్ి ఆద్ివాసుల/గరజనుల
వయవహారాల మాంతిరత్ాశాఖ యొకు అధికారక ప్రకట్న యొకు నకలు
 ఆద్ివాసుల/ గరజనుల వయవహారాల మాంతిరత్ాశాఖకు ఎన్ సి ఎస్ ట్ి న్న బడలోపేత్ాం
చేయింరన్నక వివరణరత్మకమైన వివరాలత్ో ఉాంింే ప్రతిపాదనత్ో పాట్ుగా
ఎన్ సి ఎస్ ట్ి ప్ాంపిన 21 10 2008 త్ేద్ీ నరట్ి లేఖ యొకు నకలు
 ఆద్ివాసుల/ గరజన వయవహారాల మాంతిరవరుయలకు ఎన్ సి ఎస్ ట్ి చెైర్ పెరసన్
ప్ాంపిన 13 01 2911 త్ేద్ీ నరట్ి ింద ఓ లేఖ
 ఆద్ివాసుల/గరజనుల వయవహారాల మాంతిరత్ా శాఖకు ప్రధరన మాంతిర
కారాయలయాంనుాంింద, ఏ చరయ తీసుకోకుాంింర న్నలిచిపొ య (పెాంిందాంగ్) ఉని
ముఖయమైన విషయాలపెై చేప్ట్ట వలసిన చరయలను గురాంచి జ్రీ చేయబడిందన,
24 05 2010 త్ేద్ీ నరట్ి యు ఓ లేఖ
 ఆద్ివాసుల/గరజన వయవహారాల మాంతిరవరుయలకు ఎన్ సి ఎస్ ట్ి మరాంత్
ప్రతిభటవాంత్ాంగా ప్న్నచేయింరన్నక సాంబడాంధిాంచిన కల షటమైన అాంశాలను
ప్రషురాంచింరన్నక ఉపాధయక్షుడ్ు, ఎన్ సి ఎస్ ట్ి చే జ్రీ చేయబడిందన 05 03 2010
త్ేద్ీ నరట్ి ింద ఓ లేఖ

