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र्ाचा : शासि पनरपत्रक, सामान्य प्रशासि नर्र्भाग, क्रमाांक : सांकीणव 2020 / प्र. क्र. 71 / 18 
(र.र् का.), नदिाांक ८ नडसेंबर, 2020. 

 

शुद्धीपत्रक :- 

 उपरोक्त नर्षयार्रील नदिाांक ८ नडसेंबर, 2020 च्या पनरपत्रकातील पनरच्छेद २ 
मिील मुद्दा क्रमाांक (ब) मिील “तसेच सर्व अनिकारी र् कमवचारी याांिी जीन्स र् टी-शटवचा 
र्ापर कायालयामध्ये करू िये.” या र्ाक्याऐर्जी “तसेच सर्व अनिकारी र् कमवचारी याांिी टी-
शटवचा र्ापर कायालयामध्ये करू िये.” असे र्ाचार्.े 

2. सदर शासि शुद्धीपत्रक हे महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या 
सांकेतस्थळार्र उपलब्ि करण्यात आले असूि त्याचा सांगणक सांकेताांक क्र. 
202103161723599707 असा आहे. हे शुद्धीपत्रक नडजीटल स्र्ाक्षरीिे साक्षाांनकत करुि  
काढण्यात येत आहेत. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशािुसार र् िाांर्ािे. 
 
 

                          ( महेन्र ब. र्ारर्भरु्ि ) 
                                सह सनचर् 

प्रत :  
1. मा.राज्यपाल याांचे सनचर् (5 प्रती), 
2. मा.सर्भापती, महाराष्ट्र नर्िािपनरषद, महाराष्ट्र नर्िािमांडळ सनचर्ालय, मुांबई 
3. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र नर्िािसर्भा, महाराष्ट्र नर्िािमांडळ सनचर्ालय, मुांबई 
4. मा.नर्रोिी पक्षिेता, नर्िािपनरषद/नर्िािसर्भा, महाराष्ट्र नर्िािमांडळ सनचर्ालय, मुांबई.  
5. मा.उपसर्भापती, महाराष्ट्र नर्िािपनरषद, महाराष्ट्र नर्िािमांडळ सनचर्ालय, मुांबई 
6. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र नर्िािसर्भा, महाराष्ट्र नर्िािमांडळ सनचर्ालय, मुांबई 
7. सर्व सन्माििीय  नर्िािसर्भा, नर्िािपनरषद र् सांसद सदस्य, 
8. मा. मुख्यमांत्रयाांचे प्रिाि सनचर्(5 प्रती), मांत्रालय, मुांबई 400032. 
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9. मा.उपमुख्यमांत्रयाांचे सनचर्, मांत्रालय, मुांबई 400032. 
10. सर्व मा.मांत्री / मा. राज्यमांत्री याांचे खाजगी सनचर्, मांत्रालय, मुांबई 400032. 
11. मा.मुख्य  सनचर् याांचे र्नरष्ट्ठ स्र्ीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई 400032. 
12. मा.महाअनिर्क्ता, महाराष्ट्र राज्य, 
13. सर्व अपर मुख्य  सनचर् / प्रिाि सनचर् / सनचर्, मांत्रालय, मुांबई 400032. 
14. प्रबांिक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुांबई 
15. प्रबांिक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुांबई 
16. प्रबांिक, लोकायुक्त र् उपलोकायुक्त याांचे कायालय, 
17. सनचर्, राज्य निर्डणकू आयोग, मुांबई, 
18. सनचर्, महाराष्ट्र लोकसेर्ा आयोग, मुांबई, 
19. प्रिाि सनचर्, नर्िािमांडळ सनचर्ालय, नर्िाि र्भर्ि, मुांबई, 
20. मुख्य मानहती आयुक्त, राज्य मानहती आयोग, मुांबई, 
21. राज्य मुख्य सेर्ा हक्क आयुक्त, राज्य सेर्ा हक्क आयोग, मुांबई, 
22. महासांचालक, मानहती र् जिसांपकव  महासांचालिालय, मुांबई (5 प्रती ), 
23. र्भारतीय जिता पाटी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरेक िां.1, योगक्षेम समोर, 

र्सांतरार्  र्भागर्त चौक, िनरमि पॉईांट, मुांबई 400020. 
24. इांनडयि िॅशिल कााँगे्रस, महाराष्ट्र प्रदेश कााँगे्रस(आय) सनमती, नटळक र्भर्ि, 

काकासाहेब गाडगीळ मागव, दादर, मुांबई-400025. 
25. िॅशिलीस्ट कााँगे्रस पाटी, ठाकरसी हाऊस, जे.एि.हेरेडीया मागव, बेलाडव इस्टेट, 

मुांबई 400038. 
26. नशर्सेिा, नशर्सेिा र्भर्ि, गडकरी चौक, दादर, मुांबई-400028. 
27. बहुजि समाज पाटी, प्रदेश सनचर्, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी.र्भर्ि, प्लॉट िां.  

83-अे, कलेक्टर कॉलिी, चेंबूर, मुांबई-400014. 
28. र्भारतीय कम्युनिस्ट पाटी, महाराष्ट्र कनमटी, 314, राजर्भर्ि, एस.व्ही.पटेल रोड, 

मुांबई 400004. 
29. र्भारतीय कम्युनिस्ट(माक्सवर्ादी) पाटी, महाराष्ट्र कनमटी, जिशक्ती हॉल, ग्लोब नमल 

पॅलेस, र्रळी, मुांबई 400013. 
30. महाराष्ट्र िर्निमाण सेर्ा, राजगड, मातोश्री टॉर्र, नशर्ाजी पाकव , दादर,  

मुांबई 400028, 
31. निर्ड िस्ती (का.18), सामान्य प्रशासि नर्र्भाग, मांत्रालय, मुांबई 400032. 
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