
            महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार 
        पररषदेची पनुररचना.                           

महाराष्ट्र शासन 
आरदवासी रवकास रवभाग 

शासन रनर्रय, क्र.जजाप-2014/प्र.क्र.81/का.7 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, रवस्तार भवन, मंुबई-400 032. 

   रदनाकं:-4 फेब्रवुारी, 2016. 
 

 वाचा:- 1) शासन रनर्रय, आरदवासी रवकास रवभाग, क्र. जजाप-2013/प्र.क्र.75/का.7, 
                 रद.17 सप्टेंबर,2013. 
 

प्रस्तावना :-  
 भारतीय संरवधानाच्या 5 व्या अनुसूरचतील भाग-ख मधील पररच्छेद-4 (1) अनुसार महाराष्ट्र 
राज्यामध्ये जनजाती सल्लागार पररषद अस्स्तत्वात आहे. उपरोक्त  रदनाकं 17/9/2013 रोजीच्या 
शासन रनर्रयानुसार जनजाती सल्लागार पररषदेची पनुररचना करण्यात आली. तथारप नवीन मंत्रीमंडळ 
स्थापन झाल्यामुळे  महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार पररषदेची पनुररचना कररे् आवश्यक आहे.  
 

शासन रनर्रय :-  

भारतीय संरवधानाच्या 5 व्या अनुसूरचतील भाग-ख, पररच्छेद-4 चा उप पररच्छेद-3 अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अरधकाराचा वापर करुन तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्य जनजाती 
सल्लागार पररषद रनयम-1960 प्रमारे् या शासन रनर्रयानुसार महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार 
पररषदेची पनुररचना करण्यात येत आहे. पनुरररचत सल्लागार पररषदेची रचना खालीलप्रमारे् राहील. 

1) श्री.देवेंद्र फडर्वीस मुख्यमंत्री-पदरसध्द अध्यक्ष 
 2) श्री.रवष्ट्र् ूरामा सवरा मंत्री. आरदवासी रवकास-पदरसध्द उपाध्यक्ष 
 3) श्री.अम्ब्ब्रीशराव राज ेसत्यावनराव आत्रम रवधानसभा सदस्य तथा राज्यमंत्री, आरदवासी रवकास 

(अनुसूरचत जमातीचे प्ररतरनधी)- सदस्य 
 4) श्री.उदेससग कोचरु पाडवी रकत्ता 
 5) श्री.रवजयकुमार कृष्ट्र्राव गारवत रकत्ता 
 6) श्री.प्रभदुास बाबलुाल रभलावकेर रकत्ता 
 7) श्री.संजय हनवतंराव परुाम रकत्ता 
 8) श्री.कृष्ट्र्ा दामाजी गजब े रकत्ता 
 9) डॉ.देवराव मादगुजी होली रकत्ता 
10) प्रा.डॉ.अशोक रामाजी वुईके रकत्ता 
11) श्री. राजु नारायर् तोडसाम रकत्ता 
12) श्री.पास्कल जान्या धनारे रकत्ता 
13) श्री.चदं्रकांत बळीराम सोनवरे् रकत्ता 
14) श्री.शांताराम तकुाराम मोरे रकत्ता 
15) श्री. रनमरला रमेश गावीत रकत्ता 
16) श्री.नरहरी रसताराम रझरवाल रकत्ता 
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17) श्री.रमसलद थत्त े सदस्य (मा.राज्यपाल महोदयांकडून नामरनदेरशत सदस्य ) 
18) डॉ.आर.के. मुटातकर सदस्य (मा.राज्यपाल महोदयांकडून नामरनदेरशत सदस्य)  
19) श्री.राजगोपाल देवरा  सरचव, आरदवासी रवकास, पदरसध्द सदस्य सरचव 

                       
2. मा. राज्यमंत्री, आरदवासी रवकास यांना  जनजाती सल्लागार पररषदेवर कायम रनमंरत्रत म्ब्हर्नू  
रनयुक्त करण्याची प्रथा आहे. तथारप मा.श्री.राज े अम्ब्ब्रीशराव राज े सत्यावनराव आत्रम,राज्यमंत्री, 
आरदवासी रवकास याचंी रवधानसभा सदस्य (अनुसूरचत जमातीचे प्ररतरनधी) - सदस्य म्ब्हर्नू रनयकु्ती 
करण्यात येत आहे. 
 

3. महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार पररषद रनयम, 1960 मधील रनयम क्रमांक: 13 चा आधार 
घेऊन खाली दशररवलेल्या आरदवासी रवधानसभा सदस्यांना/ससंद सदस्यांना तसचे मान्यवर अरधकारी 
व्यक्तींना जनजाती सल्लागार पररषदेवर कायम रनमंरत्रत सदस्य म्ब्हर्नू नामरनदेरशत करण्यात येत 
आहे:- 
1. श्री.हररश्चदं्र देवराम चव्हार्, संसद सदस्य 
2. श्री.अशोक महादेवराव नेते, संसद सदस्य 
३. डॉ.हीना रवजयकुमार गारवत, संसद सदस्य 
४ ॲड.सचतामर् नवशा वनगा, संसद सदस्य 
५. श्री.जीवा पांडू गावीत, रव.स.स. 
6. श्री.रवलास सकूुर तरे, रव.स.स. 
7. ॲड. के.सी. पाडवी, रव.स.स. 
8. श्री.सुरुपससग रहऱयाट्ट नाईक, रव.स.स. 
9. श्री.अरहरे धनाजी रसताराम ऊफर  डी.एस.अरहरे, रव.स.स. 
10. श्री.कारशराम वचेान पावरा, रव.स.स. 
11. श्रीमती रदरपका संजय चव्हार्, रव.स.स. 
12. श्री.पांडूरंग महादू बरोरा, रव.स.स. 
13. श्री.वभैव मधुकर रपचड, रव.स.स. 
 

4. सदर पररषदेवरील अशासकीय सदस्यांचा प्रवास भत्ता व दैरनक भत्ता, मंुबई नागरी सेवा खंड-2 
मधील परररशष्ट्ट 42(अे) यातील सेक्शनमधील (1)(बी) च्या तरतुदीनुसार व शासन रनर्रय रवत्त रवभाग 
क्रमांक-रटआरए-1477/1032/ सी/ एसईआर-5, रदनांक 23.9.1977 व क्रमांक-रटआरए-1083/ 
1426/ एसईआर-5, रदनाकं 1.2.1984 च्या आधारे रनयरमत केला जावा व या रनयमाच्या तरतूदी 
केवळ रेल्व/े सडक प्रवासासाठी लागू असल्याने तसचे शासनाच्या काटकसरीच्या धोरर्ानुसार प्रथम 
श्रेर्ीच्या शासकीय अरधका-यांना रवमान प्रवास करण्यावर बदंी असल्यामुळे अशासकीय सदस्यांना 
रवमान प्रवास तसचे रेल्वचेा वातानुकूलीत प्रथम वगाचा प्रवास अनुज्ञेय असर्ार नाही. 
 

5. सदर पररषदेवर अशासकीय सदस्य म्ब्हर्नू होर्ा-या आमदार/खासदार यांचा प्रवास भत्ता, 
दैरनक भत्ता शासन रनर्रय, रवत्त रवभाग क्रमांक-रटआरए-1470/ 131/ अठरा, रदनांक 27.1.1971 
प्रमारे् आमदार/खासदार यांना रवधानमंडळाच्या कामकाजासाठी असलेल्या दराप्रमारे् रनयरमत केला 
जावा. 
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6. या संबधंातील अरधसूचना शासकीय राजपत्रात वगेळया ररतीने प्ररसध्द करण्यात येत आहे. 
 
7. सदर शासन रनर्रय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असनू त्याचा संकेताक 201602041206057224 असा आहे. हा आदेश 
रडजीटल स्वाक्षरीने साक्षारंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

      महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावांने, 
 
 
 
    
                 ( प्रभाकर  बा. गावडे ) 
            उप सरचव, महाराष्ट्र शासन 
प्ररत, 
1. मा.राज्यपालाचं ेसरचव 
2. मा.मुख्यमंत्रयाचं ेसरचव 
3. मा.मंत्री (आ.रव.) यांच ेखाजगी सरचव 
4. मा.राज्यमंत्री (आ.रव.) यांच ेखाजगी सरचव 
5. मा.श्री.हररश्चदं्र देवराम चव्हार्, संसद सदस्य, आनंदरदप, हौ.सोसायटी, प्लॉट नं.2, शरर्परू               

रोड,नारशक-422005. 
6. मा.श्री.अशोक महादेवराव नेते, ससंद सदस्य, कन्नमवार नगर, वाडर नं.23, चामोशी रोड,     

रज.गडरचरोली-442 605. 
7. मा.डॉ.हीना रवजयकुमार गारवत, संसद सदस्य, प्लॉट नं.6, रवरल रवहार कॉलनी, खोदाई    

माता रोड, नंदुरबार- 425 412. 
8. मा.ॲड.सचतामर् नवशा वनगा, संसद सदस्य,  केवडा, पो.ता. तलासरी,  रज.ठारे्-400 602. 
9. मा.श्री.जीवा पांडू गावीत, रव.स.स., मु.पो.अलंगुर्, ता.सुरगार्ा, रज.नारशक. 
10. मा.श्री.रवलास सकूुर तरे, रव.स.स., मु.गांज,े पो.रभकारे, ता.पालघर, रज.पालघर-401 102. 
11. मा.ॲड. के.सी. पाडवी, रव.स.स., मु. असली, पो.तलई, ता.अक््लकुवा, रज.नंदुरबार 
12. मा.श्री.सुरुपससग रहऱयाट्ट नाईक, रव.स.स., मु.पो.नवागांव, ता.नवापरु, रज.नंदुरबार. 
13. मा.श्री.अरहरे धनाजी रसताराम ऊफर  डी.एस.अरहरे, रव.स.स., रा.पोबारे, पो.कुडाशी, ता.साक्री, 

रज.धुळे. 
14. मा.श्री.कारशराम वचेान पावरा, रव.स.स., मु.पो.सुळे, ता.रशरपरु, रज.धुळे. 
15. मा.श्रीमती रदरपका संजय चव्हार्, रव.स.स., रा.श्रीदत्तप्रसाद, सुभाष रोड, नं.3, सटार्ा, 

ता.बागलाल, रज.नारशक.  
16. मा.श्री.पांडूरंग महादू बरोरा, रव.स.स., पंराजपे नगर, साई कंुज, घर.नं.757, पो.आवरे, 

ता.शहापरू, रज.ठारे्.421 601. 
17. मा.श्री.वभैव मधुकर रपचड, रव.स.स., मु.पो.राजुर, ता.अकोले, रज.अहमदनगर. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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18. मा.श्री.उदेससग कोचरु पाडवी, रव.स.स., मु.सोमावल,  ब.ुपो.नळगव्हार्, ता.तळोदा, 
रज.नंदुरबार. 

19. मा.श्री.रवजयकुमार कृष्ट्र्राव गारवत, रव.स.स., मु.पो.नटावद, ता.रज.नंदुरबार. 
20. मा.श्री.प्रभदुास बाबलुाल रभलावकेर, रव.स.स., मु.आकी, पो.बोबदो, ता.धारर्ी, रज.अमरावती. 
21. मा.श्री.संजय हनवतंराव परुाम, रव.स.स., मु.कुनबीटोला (मुरबाड), पो.परुाडा, ता.देवरी, 

रज.गोंरदया. 
22. मा.श्री.कृष्ट्र्ा दामाजी गजब,े रव.स.स., मु.पोटगांव, पो.रवरहरगांव, ता.देसाईगंज(वडसा), 

रज.गडरचरोली. 
23. मा.डॉ.देवराव मादगुजी होली, रव.स.स., हनुमानवाडर क्र.1, मु.पो.ता.चामोशी, रज.गडरचरोली. 
24. मा.प्रा.डॉ.अशोक रामाजी वुईके, रव.स.स.,एफ-2, राजारार्ी अपाटरमेंट, रार्ाप्रताप नगर, 

आर्णर् रोड, वडगाव, यवतमाळ, ता.रज. यवतमाळ. 
25. मा.श्री.राजु नारायर् तोडसाम, रव.स.स., रा.उतरवार ले आऊट,पांढरकवडा, ता.केळापरू, 

रज.यवतमाळ. 
26. मा.श्री.पास्कल जान्या धनारे, रव.स.स., मु.पो.तलासरी, सुतारपाडा, ता.तलासरी, रज.पालघर. 
27. मा.श्री.चंद्रकांत बळीराम सोनवरे्, रव.स.स., 396, जयरकसनवाडी, जळगांव, 425001. 
28. मा. श्री.शांताराम तुकाराम मोरे, रव.स.स., मु.खारनवली, पो.वाससद, ता.रभवडंी, रज.ठारे्. 
29. मा. श्री. रनमरला रमेश गावीत, रव.स.स., "हषरनयन", कमरयोगीनगर, नवीन नारशक, 

ता.रज.नारशक-422008. 
30. मा. श्री.नरहरी रसताराम रझरवाल, रव.स.स., मु.वनारे, पो.वारे, ता.सदडोरी, रज.नारशक. 
31. मा. श्री.रमसलद थत्त,े संस्थापक /अध्यक्ष , व्ययम स्वयंसेवी संस्था, मु.कोगडा-पाटलीपाडा, 

पो.कोगडा, ता.जव्हार, रज.पालघर. 
32. मा. डॉ.आर.के. मुटातकर, 64, आनंद पाकर , परेु्.411 007. 
33. सवर मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सरचव, मंत्रालय, मंुबई-32. 
34. मा.मुख्य सरचव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई-32. 
35. सवर अपर मुख्य सरचव/प्रधान सरचव/सरचव सवर मंत्रालयीन रवभाग. 
36. मा. सरचव (आरदवासी रवकास) यांच ेस्वीय सहाय्यक. 
37. आयुक्त, आरदवासी रवकास, नारशक. 
38. सवर रवभागीय आयुक्त. 
39. सवर रजल्हारधकारी. 
40. सवर रजल्हा पररषदांच ेमुख्य कायरकारी अरधकारी, 
41.  अपर आयुक्त, आरदवासी रवकास, ठारे्/नारशक/नागपरू/अमरावती. 
42. संचालक, सामारजक न्याय, परेु्. 
43. आयुक्त, आरदवासी संशोधन व प्ररशक्षर् संस्था, परेु्. 
44. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आरदवासी रवकास महामंडळ, नारशक. 
45. व्यवस्थापकीय संचालक, शबरी आरदवासी रवत्त व रवकास महामंडळ, नारशक. 
46. सरचव, महाराष्ट्र रवधान मंडळ सरचवालय, मंुबई. 
47. महालेखापाल (लेखा पररक्षा/लेखा अनुज्ञयेता) महाराष्ट्र-1/2,  मंुबई/नागपरू. 
48. अरधदान व लेखारधकारी, मंुबई. 
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49. रनवासी लेखापररक्षा अरधकारी, मंुबई. 
50. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मंुबई. 
51. सवर प्रकल्प अरधकारी, एकास्त्मक आरदवासी रवकास प्रकल्प. 
52. आयुक्त, अनुसूरचत जाती जमाती, भारत सरकार, नवी रदल्ली. 
53. सरचव, लोकसभा सरचवालय, पालरमेंट हाऊस, नवी रदल्ली. 
54. महासंचालक, मारहती व जनसंपकर  महासंचालनालय, मंुबई. 
55. सवर सह सरचव/उप सरचव, आरदवासी रवकास रवभाग, मंत्रालय, मंुबई-32. 
56. सवर अवर सरचव/कक्ष अरधकारी, आरदवासी रवकास रवभाग, मंत्रालय, मंुबई-32. 
57. रनवड नस्ती (का.7), आरदवासी रवकास रवभाग, मंत्रालय, मंुबई-32. 
58. व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवती मुद्रर्ालय, चनी रोड, मंुबई.  
2. त्यांना रवनंती की, हा शासन रनर्रय, महाराष्ट्र शासन, राजपत्र, असाधारर्, भाग-एक मध्ये 
उपरवभाग मध्ये तात्काळ प्ररसध्द करावा व त्याच्या 150 प्रती कृपया या रवभागास पाठवाव्यात. 
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