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िाचा :- 
             सामावज् न्याय ि विशेष सहाय्य विभाग शा.वन. क्र.तृतीय-2018/प्र.क्र.26/सामासु,वर्द.1३.१२.2018 
 

शासन पवरपि्- 

1.        उपरोकत िाचा येथील शासन वनणणयान्िये  राज्यातील तृवतयपंथीय समाज घट्ांची सिांगीण उन्नती व्हािी ि 
त्यांना समाजाच्या वि्ास प्रिाहात आणल े जाि े या्रीता त्यांच्यासाठी सामावज् न्याय ि विशेष सहाय्य 
विभागामार्ण त सिण विभागीय आयकुत यांच्या अध्यक्षतेखाली “विभागीय तृवतयपंथीय हक्ाचे संरक्षण आवण ्ल्याण 
मंडळ” स्थापन ्रण्यात आले आहे.  या मंडळामध्ये ए् सर्दस्य हे महाराष्ट्र शासनाच्या महसुल विभागाच े  अपर 
मुख्य सवचि यांनी नामवनरे्दवशत ्ेलेले क्षेविय स्तरािर अवि्ारी असतील अशी तरतूर्द आहे. या पार्श्णभमूीिर  
राज्यातील  महसुल  विभागांतगणत विभागीय स्तरािर विभागीय आयुकत यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन ्रण्यात 
आलेल्या “विभागीय तृवतयपथंीय हक्ाच ेसरंक्षण आवण ्ल्याण मंडळ” यािर प्रत्ये् महसुल  विभागीय स्तरािर 
“उप आयुकत (सामान्य प्रशासन)” यांची ‘अप्पर मुख्य सवचि यानंी नामवनरे्दवशत ्ेलेले सर्दस्य’ म्हणनू वनयकुती 
्रण्यात येत आहे.  

2. संर्दभािीन शासन वनणणयान्िये स्थापन ्रण्यात आलेल्या “विभागीय तृतीयपंथीय हक्ाचंे संरक्षण आवण 
्ल्याण मंडळाच्या” िळेोिळेी आयोवजत होणाऱ्या बठै्ांना सर्दर मंडळाचे सर्दस्य म्हणनू “उप आयकुत (सामान्य 
प्रशासन), विभागीय आयुकत ्ायालय” यांनी उपस्स्थत राहून तृतीयपंथीयांच्या सिांगीण उन्नती ि वि्ासासाठी 
आिश्य् ्ायणिाही पार पाडािी. 

3. सर्दर शासन पवरपि् महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सं् े तस्थळािर उपलब्घ 
्रण्यात आले असनू त्याचंा सं् े तां्  202110181430315619 असा आहे. हे पवरपि् वडवजटल स्िाक्षरीने 
सांक्षाव्त ्रून ्ाढण्यात येत आहे. 

     महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याचं्या आरे्दशानुसार ि नािाने, 

 
                          ( रविराज र्ल्ल े) 
                             सह सवचि, महाराष्ट्र शासन 

प्रत  :-  
1.मा .राज्यपाल यांच ेसवचि, राजभिन, मंुबई-32 
2.मा.मुख्यमंिी यांच ेअपर मुख्य सवचि,मंिालय,मंुबई -32 
3. मा.उपमुख्यमंिी यांच ेसवचि,मंिालय,मंुबई -32 
4. मा.मंिी (महसूल) याचंे खाजगी सवचि,मंिालय,मंुबई -32 
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5. मा.विरोिी पक्षनेता, वििान पवरषर्द/ वििान सभा,महाराष्ट्र वििानमंडळ सवचिालय,मंुबई 
6. मा.राज्यमंिी (महसूल) याचंे खाजगी सवचि,मंिालय,मंुबई -32 
7.मा.मुख्य सवचि,मंिालय,मंुबई-32 
8.प्रिान सवचि, सामावज् न्याय ि विशेष सहाय्य विभाग, मंिालय, मंुबई-32 
9.प्रिान सवचि, वििानसभा/वििान पवरषर्द, वििानमंडळ सवचिालय, वििानभिन, मंुबई-32 

      10.सिण विभागीय आयकुत/ ्ो्ण, पणेु, नावश्, औरगांबार्द, अमरािती, नागपरू. 
      11.सिण उपआयकुत (सामान्य प्रशासन), विभागीय आयकुत ्ायालय/ ्ो्ण, पणेु, नावश्, औरगांबार्द, अमरािती, नागपरू. 
      12.अपर मुख्य सवचि (महसुल) यांच ेविशेष ्ायण अवि्ारी, महसुल ि िन विभाग,मंिालय,मंुबई -32. 
      13.सिण सह सवचि ि सिण उप सवचि ,महसूल ि िन विभाग ,मंिालय ,मंुबई  –  32 
      14. ्ायासन म-8, (वनिडनस्ती), महसुल ि िन विभाग,मंिालय,मंुबई -32. 
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