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१ ला मजला, वन फोर्ब्स इमारत, थापर हाउस,  

डॉ व्ही. बी. गांिी मागस, काला घोडा,  

फोर्स, म ंबई ४०० ००१   

दूरध्वनी: ०२२ २२७१०२००  

 

महाररएर्, प्रशासन धवभाग 

धदनांक : 06 फेब्र वारी, 2022 

 

सूचना 

 

       

  सर्व र्कील र्र्व, पक्षकार इत्यादी ींना कळवर्ण्यात येते की, सोबत 

जोडलेल्या महाराष्ट्र  शासनाच्या आविसुचनेनुसार तारीख ०७/०२/२०२२ रोजी 

महारीएटला सुट्टी जाहीर करण्यात येत आहे. 

 

(मा. अध्यक्ष महोदया याींच्या आदेशाने)  

 

           

आपला, 

(चींद्रचूड द. र्ोींर्ले) 

प्रबींिक, महारीएट 

 

 

   

 

 



महाराष्ट्र  शासन 

अधिसूचना 

सामान्य प्रशासन विभाग, 

मंत्रालय, मादाम कामा मागग, 

हुतात्मा राजगुरु चौक,  मंुबई- 400 032. 

वदनांक :-06 फेबु्रिारी, 2022 

 

 क्रमाांक:-सार्वसु-1122/प्र.क्र.21/कार्ाव-29 :- भारतरत्न गानसम्राज्ञी कु.लता मंगेशकर यांचे आज रवििार  

वद. ६ फेबु्रिारी २०२२ रोजी दुुः खद वनधन झाले. त्ांच्या वनधनामुळे संगीत आवि कला विश्िाची अपररवमत हानी झाली 

असून, या महान गावयकेला श्रद्ांजली िाहण्यासाठी, परक्राम्य संलेख अवधवनयम, 1881 (सन 1981 चा अवधवनयम 26) 

च्या कलम 25 खाली महाराष्ट्र  शासनास सोपविण्यात आलेल्या अवधकाराचा िापर करून सोमिार वदनांक 7 फेबु्रिारी 

2022 रोजी राज्यात दुखिटा म्हिून सािगजवनक सुट्टी जाहीर करण्यात येत आहे.  

सदर शासन अवधसूचना महाराष्ट्र  शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ध 

करण्यात आली असून त्ाचा संगिक सांकेतांक. 202202061710416407 असा आहे. सदर शासन अवधसूचना 

विजीटल स्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र ाचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नािाने, 

 

 

  

 

                    ( इांद्रा मालो ) 

                   सधचर् (प्र.सु.र् र.र् का) 

      

                   

         प्रधि, 

         

 मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सवचि, 

 मा.राज्यपाल यांचे पररिार प्रबंधक, 

 मा.सभापती/मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र  विधान पररषद/विधानसभा, यांचे सवचि 

 मा.उप सभापती/मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र  विधान पररषद/विधानसभा, यांचे खाजगी सवचि 

 मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सवचि, मंत्रालय, मंुबई 

 मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सवचि, मंत्रालय, मंुबई 

 सिग मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सवचि /स्वीय सहायक, 

मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र  विधान पररषद / विधानसभा, यांचे स्वीय सहाय्यक, 

 मुख्य सवचि, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मंुबई,  

 मंत्रालयीन विभागातील सिग अपर मुख्य सवचि, प्रधान सवचि ि सवचि, सिग मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मंुबई 

     सिग मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मंुबई 

* महाप्रबंधक,उच्च न्यायालय,मंुबई, 

* प्राथोनोटरी ि वसवनयर मास्टर, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मंुबई 

* प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मंुबई, 

* सवचि, महाराष्ट्र  लोकसेिा आयोग, मंुबई. 

* सवचि, महाराष्ट्र  विधानमंिळ सवचिालय, मंुबई / नागपूर, 

 *   प्रबंधक, लोक आयुक्त ि उप लोक आयुक्त यांचे कायागलय, मंुबई 

 मुख्य आयुक्त, राज्य मावहती आयोग, मंुबई 

      मुख्य आयुक्त, सेिा हक्क कायदा, मंुबई  

http://www.maharashtra.gov.in/


     सिग विभागीय आयुक्त, 

 सिग वजल्हावधकारी, 

 सिग वजल्हा पररषदांचे मुख्य कायगकारी अवधकारी, 

      मंत्रालयाच्या वनरवनराळया विभागांखालील सिग विभाग प्रमुख /कायागलय प्रमुख, 

 महालेखापाल, लेखा ि अनुजे्ञयता, महाराष्ट्र -1, मंुबई, 

 महालेखापाल, लेखा ि अनुजे्ञयता, महाराष्ट्र -2, नागपूर, 

 महालेखापाल, लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र  1, मंुबई, 

 महालेखापाल, लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र   2, नागपूर, 

 उप महालेखापाल, भविष्य वनिागह वनधी कक्ष, मंुबई, 

 अवधदान ि लेखा अवधकारी, मंुबई, 

वनिासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मंुबई, 

*  मुख्य लेखापाल, ररझर्व्ग बँक ऑफ इंविया, मंुबई, 

* व्यिस्थापक, ररझर्व्ग बँक ऑफ इंविया, मंुबई, 

* सवचि, मंुबई पोटग टर स्ट, मंुबई, 

 आयुक्त, सिग महानगरपावलका, 

* सिग राज्यांचे मुख्यसवचि, 

* भारत सरकारची सिग मंत्रालये, निी वदल्ली, 

* महाव्यिस्थापक, मध्यरेले्व, छत्रपती वशिाजी महाराज टवमगनस, मंुबई, 

* महाव्यिस्थापक, पविमरेले्व, चचगगेट, मंुबई, 

* समाहारक, सीमाशुल्क, मंुबई, 

* आयकर आयुक्त, मंुबई, 

* समाहारक, कें द्रीय उत्पादन शुल्क, मंुबई, 

* प्रादेवशक पारपत्र अवधकारी, िरळी, मंुबई, 

* विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र  सदन, निी वदल्ली, 

* संचालक, महाराष्ट्र  पररचय कें द्र, निी वदल्ली, 

* व्यिस्थापक, इंिस्ट्स्टर यल िेर्व्लपमेंट बँक ऑफ इंविया, आय.िी.बी.आय.टॉिर,कफ परेि, कुलाबा, मंुबई-०५ 

* सवचि, भारत वनिििूक आयोग, वनिागचन सदन, अशोका रस्ता, निी वदल्ली-110 001, 

* सवचि, राज्य वनिििूक आयोग, निीन प्रशासन भिन, मंत्रालयासमोर, मंुबई 

* सवचि, इंवियन बँक्स असोवसएशन, से्टवियम हाऊस, 6 िा मजला, िीर नरीमन रोि, मंुबई-20, 

 महासंचालक, मावहती ि जनसंपकग  महासंचालनालय, मंत्रालय, मंुबई-400 032 (त्ांना विनंती करण्यात येते की, 

त्ांनी आिश्यक ते प्रवसध्दीपत्रक वनगगवमत करािे, तसेच आकाशिािी ि दूरदशगनद्वारे प्रवसध्दी द्यािी.) 

 वनििनस्ती / सामान्य प्रशासन विभाग-29 




