श्री. शामराव उर्फ बाळासाहेब पाांडुरांग
पाटील,

मा. मांत्री, सहकार, पणन

याांच्या कायफभाराबाबत.
महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन ववभाग
शासन आदे श क्रमाांकः शाकावन 2019/प्र. क्र. 101/का.18 ( र. व का. )
मांत्रालय ( ववस्तार ), कक्ष क्र. 631, मादाम कामा मागफ,
हु तात्मा राजगुरु चौक, मुांबई 400 032.
वदनाांक : 4 सप्टें बर, 2020
सांदभफ : 1) शासन अविसूचना, सामान्य प्रशासन ववभाग, क्रमाांक : शाकावन-2019 /प्र. क्र.101 (1)/
18 (र.व का.), वदनाांक 5 जून, 2020.
2) शासन आदे श, सामान्य प्रशासन ववभाग, क्रमाांक : शाकावन-2019 / प्र. क्र. 101 / 18
(र.व का.), वदनाांक 19 ऑगस्ट, 2020.
आदे श :
महाराष्ट्र शासन कायफवनयमावलीमिील वनयम 6-अ मिील तरतूदींनुसार श्री. शामराव उर्फ
बाळासाहेब पाांडुरांग पाटील, मा. मांत्री, सहकार, पणन याांच्या वैद्यकीय कारणास्तव अनुपस्स्ितीच्या
कालाविीत तात्पुरती व्यवस्िा म्हणून सांदभािीन वदनाांक 19 ऑगस्ट, 2020 च्या आदे शान्वये
त्याांचकडील “सहकार, पणन” या खात्याांचा कायफभार श्री. जयांत राजाराम पाटील, मा.मांत्री, जलसांपदा
व लाभक्षेत्र ववकास याांचेकडे सोपववण्यात आला होता.
श्री. शामराव उर्फ बाळासाहेब पाांडुरांग पाटील, मा. मांत्री, सहकार, पणन याांनी वदनाांक 4
सप्टें बर, 2020 ( म. पू. ) पासून त्याांच्या पदाचा कायफभार स्वीकारला असल्याने श्री. जयांत राजाराम
पाटील, मा.मांत्री, जलसांपदा व लाभक्षेत्र ववकास याांचेकडे सांदभािीन वदनाांक 19 ऑगस्ट, 2020 च्या
आदे शान्वये सोपववण्यात आलेला

“सहकार, पणन” या खात्याांचा अवतवरक्त कायफभार वदनाांक 3

सप्टें बर, 2020 ( म.नां. ) पासून सांपुष्ट्टात आला आहे.
सदर शासन आदे श महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळावर
“कायदे व वनयम” या शीर्षाखाली उपलब्ि करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने .
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DATTATRAYA YADAV
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( श्री. द. यादव )
उप सवचव
प्रत,
1.

मा.राज्यपाल याांचे सवचव (5 प्रती),

2.

मा.सभापती, महाराष्ट्र वविानपवरर्षद, महाराष्ट्र वविानमांडळ सवचवालय, मुांबई
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3.

मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र वविानसभा, महाराष्ट्र वविानमांडळ सवचवालय, मुांबई

4.

मा.ववरोिी पक्षनेता, वविानपवरर्षद/वविानसभा, महाराष्ट्र वविानमांडळ सवचवालय, मुांबई.

5.

मा. उपसभापती, महाराष्ट्र वविानपवरर्षद, महाराष्ट्र वविानमांडळ सवचवालय, मुांबई

6.

मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र वविानसभा, महाराष्ट्र वविानमांडळ सवचवालय, मुांबई

7.

सवफ सन्माननीय वविानसभा, वविानपवरर्षद व सांसद सदस्य,

8.

मा. मुख्य मांत्रयाांचे प्रिान सवचव(5 प्रती), मांत्रालय, मुांबई 400032.

9.

मा.उपमुख्य मांत्रयाांचे सवचव, मांत्रालय, मुांबई 400032.

10. मा. श्री. शामराव उर्फ बाळासाहेब पाांडुरांग पाटील, मांत्री, सहकार, पणन याांचे खाजगी सवचव,
11. मा. जयांत राजाराम पाटील, मांत्री, जलसांपदा व लाभक्षेत्र ववकास याांचे खाजगी सवचव,
12. सवफ मा.मांत्री / मा. राज्यमांत्री याांचे खाजगी सवचव, मांत्रालय, मुांबई 400032.
13. मा.मुख्य सवचव याांचे ववरष्ट्ठ स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई 400032.
14. मा.महाअविवक्ता, महाराष्ट्र राज्य,
15. सवफ अपर मुख्य सवचव / प्रिान सवचव / सवचव, मांत्रालय, मुांबई 400032.
16. प्रबांिक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुांबई
17. प्रबांिक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुांबई
18. प्रबांिक, लोकायुक्त व उपलोकायुक्त याांचे कायालय,
19. सवचव, राज्य वनवडणूक आयोग, मुांबई,
20. सवचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुांबई,
21. प्रिान सवचव, वविानमांडळ सवचवालय, वविान भवन, मुांबई,
22. मुख्य मावहती आयुक्त, राज्य मावहती आयोग, मुांबई,
23. राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त, राज्य सेवा हक्क आयोग, मुांबई,
24. सवफ ववभागीय आयुक्त,
25. आयुक्त, सवफ महानगर पावलका,
26. सवफ वजल्हाविकारी,
27. सवफ वजल्हा पवरर्षदाांचे मुख्य कायफकारी अविकारी,
28. सवफ मांत्रालयीन ववभागाांच्या अविपत्याखालील सवफ ववभागप्रमुख / प्रादे वशक प्रमुख / कायालय प्रमुख,
29. महासांचालक, मावहती व जनसांपकफ महासांचालनालय, मुांबई (5 प्रती ),
30. भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदे श, सी.डी.ओ.बॅरेक नां.1, योगक्षेम समोर, वसांतराव भागवत
चौक, नवरमन पॉईांट, मुांबई 400020.
31. इांवडयन नॅशनल कााँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदे श कााँग्रेस(आय) सवमती, वटळक भवन, काकासाहेब
गाडगीळ मागफ, दादर, मुांबई-400025.
32. नॅशनलीस्ट कााँग्रेस पाटी, ठाकरसी हाऊस, जे.एन.हेरेडीया मागफ, बेलाडफ इस्टे ट, मुांबई
400038.
33. वशवसेना, वशवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुांबई-400028.
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34. बहु जन समाज पाटी, प्रदे श सवचव, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी.भवन, प्लॉट नां. 83-अे,
कलेक्टर कॉलनी, चेंबूर, मुांबई-400014.
35. भारतीय कम्युवनस्ट पाटी, महाराष्ट्र कवमटी, 314, राजभवन, एस.व्ही.पटे ल रोड, मुांबई
400004.
36. भारतीय कम्युवनस्ट(माक्सफवादी) पाटी, महाराष्ट्र कवमटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब वमल
पॅलेस, वरळी, मुांबई 400013.
37. महाराष्ट्र नववनमाण सेवा, राजगड, मातोश्री टॉवर, वशवाजी पाकफ, दादर, मुांबई 400028.
38. सामान्य प्रशासन ववभागातील सवफ कायासने, मांत्रालय, मुांबई 400032
39. वनवड नस्ती (का.18), सामान्य प्रशासन ववभाग, मांत्रालय, मुांबई400032.
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