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ÛÎú´ÖÖÓÛú :  11150/ ‡Ô-1 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö´ÖÓ›üôû ÃÖ×“Ö¾ÖÖ»ÖµÖ, 
×¾Ö¬ÖÖ®Ö ³Ö¾Ö®Ö, ´ÖãÓ²Ö‡Ô. 
×¤ü®ÖÖÓÛú :  17 †ÖòÝÖÃ™ü, 2020 

:: ¯Ö×¸ü¯Ö¡ÖÛú :: 
 

×¾ÖÂÖµÖ : ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ ÃÖ®Ö 2020 “Öê ŸÖéŸÖßµÖ (¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûß) †×¬Ö¾Öê¿Ö®ÖÖŸÖß»Ö 
ŸÖÖ¸üÖÓ×ÛúŸÖ ¯ÖÏ¿®ÖÖÓ“µÖÖ ˆ¢Ö¸üÖÛú×¸üŸÖÖ ®Öê´Öæ®Ö ¤êüÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ×¤ü®ÖÖÓÛúÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê 
×¾Ö¾Ö¸üÞÖ¯Ö¡Ö 
 

ÃÖÓ¤ü³ÖÔ : µÖÖ ÃÖ×“Ö¾ÖÖ»ÖµÖÖ“Öê ¯Ö×¸ü¯Ö¡ÖÛú ÛÎú´ÖÖÓÛú 9773/‡Ô-1, ×¤ü®ÖÖÓÛú 14 •Öã»Öî, 2020 
  

      ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê ÃÖ®Ö 2020 “Öê ŸÖéŸÖßµÖ (¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûß) †×¬Ö¾Öê¿Ö®Ö ¯Öã¾ÖÔ×®ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸ü, ×¤ü®ÖÖÓÛú 

3 †ÖòÝÖÃ™ü, 2020 ‹ê¾Ö•Öß ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸ü, ×¤ü®ÖÖÓÛú 7 ÃÖ¯™ëü²Ö¸üü, 2020 ¸üÖê•Öß¯ÖÖÃÖæ®Ö ×¾Ö¬ÖÖ®Ö ³Ö¾Ö®Ö, ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öê ÃÖã¹ý ÆüÖêŸÖ †ÖÆê.ü  

ŸµÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔ¬Öß®Ö ¯Ö×¸ü¯Ö¡ÖÛúÖ“Öê †×¬ÖÛÎú´ÖÞÖ Ûú¹ý®Ö ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸ü, ×¤ü®ÖÖÓÛú 7 ÃÖ¯™ëü²Ö¸üü, 2020 ŸÖê ¿ÖãÛÎú¾ÖÖ¸ü, 

×¤ü®ÖÖÓÛú 18 ÃÖ¯™ëü²Ö¸üüü, 2020 µÖÖ †×¬Ö¾Öê¿Ö®Ö ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖß»Ö ŸÖÖ¸üÖÓ×ÛúŸÖ ̄ ÖÏ¿®ÖÖê¢Ö¸üÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ́ ÖÖ×ÆüŸÖß ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÞÖÖ¸êü ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ 

×¾Ö¾Ö¸üÞÖ¯Ö¡Ö (´ÖÖÝÖß»Ö ¯ÖéÂšüÖ¾Ö¸ü ”ûÖ¯Ö»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê) †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾Ö †Ö¾Ö¿µÖÛú ŸµÖÖ ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüßÃÖÖšüß ¯ÖÖšü×¾ÖÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖ 

†ÃÖæ®Ö µÖÖ ÃÖ×“Ö¾ÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ www.mls.org.in µÖÖ ÃÖÓÛêúŸÖÃ£ÖôûÖ¾Ö¸ü ¤êüÜÖß»Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö Ûú¹ý®Ö ¤êüÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. 
 

(1) ́ ÖÖ.´ÖÓ¡Öß µÖÖÓ®ÖÖ ŸÖÖ¸üÖÓ×ÛúŸÖ ¯ÖÏ¿®ÖÖÓ“Öß ˆ¢Ö¸êü ¤êüÞµÖÖÃÖÖšüß ®Öê´Öæ®Ö ¤êüÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê ×¤ü®ÖÖÓÛú. 

(2) ́ ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü ŸÖÖ¸üÖÓ×ÛúŸÖ ¯ÖÏ¿®ÖÖÓ“Öß ˆ¢Ö¸êü QIS µÖÖ ¾Öê²Ö †ò¯Ö ÃÖÓÝÖÞÖÛúßµÖ ¯ÖÏÞÖÖ»Öß«üÖ¸êü †Öò®Ö»ÖÖ‡Ô®Ö 

¯Ö¬¤üŸÖß®Öê µÖÖ ÃÖ×“Ö¾ÖÖ»ÖµÖÖ®Öê šü¸ü¾Öæ®Ö ×¤ü»Öê»µÖÖ ´Öã¤üŸÖßŸÖ ¯ÖÖšü×¾ÖÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖßŸÖ. 

(3) ŸÖÖ¸üÖÓ×ÛúŸÖ ¯ÖÏ¿®ÖÖÓ“µÖÖ ˆ¢Ö¸üÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêÛúß 03 (ŸÖß®Ö) ¯ÖÏŸÖß ”ûÖ¯Öß»Ö Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ (ÆüÖ›Ôü ÛúÖò¯Öß) ¾Ö ×›ü×•Ö™ü»Ö 

Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖß»Ö (ÃÖÖò°™ü ÛúÖò¯Öß) µÖÖ ÃÖ×“Ö¾ÖÖ»ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûÞµÖÖ“ÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö ×¤ü®ÖÖÓÛú. 

(4)  ŸÖÖ¸üÖÓ×ÛúŸÖ ¯ÖÏ¿®ÖÖÓ“µÖÖ ˆ¢Ö¸üÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸÖß e1.qust.mls@gmail.com µÖÖ ‡Ô-´Öê»Ö †ÖµÖ›üß¾Ö¸ WORD 

FILE ¾Ö PDF FILE Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ¯ÖÖšü×¾ÖÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾µÖÖŸÖ. 
 

 

 

 
¯ÖÏ×ŸÖ : 

(1) ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ ÛúÖµÖÔ ×¾Ö³ÖÖÝÖ, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô 
(2) ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖß®Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô (¯ÖÏŸµÖêÛúß ŸÖß®Ö ¯ÖÏŸÖß) 
(3) ´ÖÖ.´ÖãÜµÖ´ÖÓ¡Öß µÖÖÓ“Öê ÜÖÖ•ÖÝÖß ÃÖ×“Ö¾Ö (ŸÖß®Ö ¯ÖÏŸÖß) 
(4) ´ÖÖ.उप ´ÖãÜµÖ´ÖÓ¡Öß µÖÖÓ“Öê प्रधान ÃÖ×“Ö¾Ö (ŸÖß®Ö ¯ÖÏŸÖß) 
(5) ´ÖÖ.´ÖÓ¡Öß ¾Ö ´ÖÖ.¸üÖ•µÖ´ÖÓ¡Öß µÖÖÓ“Öê ÜÖÖ•ÖÝÖß ÃÖ×“Ö¾Ö (¯ÖÏŸµÖêÛúß ŸÖß®Ö ¯ÖÏŸÖß)  

µÖÖÓ®ÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖßÃÖÖšüß ŸÖ£ÖÖ ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüßÃÖÖšüß †ÝÖÏê×ÂÖŸÖ.                                   ..2/- 



C:\Users\e1\Desktop\2020 files\(8) मंत्रालयीन विभाग ि पे्रस ला पाठिाियाचे परिपत्रक - 10-08-2020.docx 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü 
ŸÖéŸÖßµÖ (¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûß) †×¬Ö¾Öê¿Ö®Ö, 2020 

ŸÖÖ¸üÖÓ×ÛúŸÖ ¯ÖÏ¿®ÖÖÓ“µÖÖ ˆ¢Ö¸üÖ“ÖÖ ×¤ü®ÖÖÓÛú ŸÖÃÖê“Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖÖÛú›æü®Ö ˆ¢Ö¸ü µÖêÞµÖÖ“ÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö ×¤ü®ÖÖÓÛú  
‡ŸµÖÖ¤üß²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÞÖÖ¸ê ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖü ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ¯Ö¡Ö  

 

गट  
क्र. 
(१) 

गटामध्ये समाविष्ट असलेले मंत्री 
 

(२) 

उत्तराचा पिुीचा  
िार ि विनांक 

(३) 

उत्तराचा सधुावरत  
िार ि  विनांक 

 (४) 

विभागाकडून उत्तर येण्याचा 
सधुावरत  िार ि विनांक 

(५) 
एक १) अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री 

२) अन्न व औषध प्रशासन मंत्री 
३) अल्पसंख्ांक ववकास व औकाफ,  

कौशल्् ववकास व उद्योजकता मंत्री 
४) शाले् वशक्षण मंत्री 
५) उच्च व तंत्र वशक्षण मंत्री 
६) पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री 
७) पवरवहन, संसदी् का य् मंत्री 
८) प य्टन, प्ावरण, राजवशष्टाचार मंत्री 

सोमवार, ०३ ऑगस्ट, २०२० 
सोमवार, १० ऑगस्ट, २०२० 
*सोमवार, १७ ऑगस्ट, २०२० 

सोमवार, ०७ सप्टेंबर, २०२० 
सोमवार, १४ सप्टेंबर, २०२० 
*सोमवार, २१ सप्टेंबर, २०२० 

शुक्रवार, २८ ऑगस्ट, २०२० 
सोमवार, ०७ सप्टेंबर, २०२० 
*सोमवार, १४ सप्टेंबर, २०२० 

िोन १) उद्योग, खवनकमय, मराठी भाषा मंत्री 
२) कामगार, राज्् उत्पादन शुल्क मंत्री 
३) ऊजा मंत्री 
४) इतर मागास बहुजन कल््ाण, खार जवमनी 

ववकास, आपत्ती व््वस्थापन, मदत व 
पुनवयसन मंत्री 

५) वने, भूकंप पुनवयसन मंत्री 
६) आवदवासी ववकास मंत्री 
७) सहकार, पणन मंत्री 
८) सामावजक न््ा् व ववशेष सहाय्् मंत्री 

मंगळवार, ०४ ऑगस्ट, २०२० 
मंगळवार, ११ ऑगस्ट, २०२० 
*मंगळवार, १८ ऑगस्ट, २०२० 

मंगळवार, ०८ सप्टेंबर, २०२० 
मंगळवार, १५ सप्टेंबर, २०२० 
*मंगळवार, २२ सप्टेंबर, २०२० 

सोमवार, ३१ ऑगस्ट, २०२० 
सोमवार, ०७ सप्टेंबर, २०२० 
* सोमवार, १४ सप्टेंबर, २०२० 

तीन १) मुख्मंत्री 
२) सावयजवनक बांधकाम (सावयजवनक उपक्रम 

वगळून) मंत्री 
३) गृहवनमाण मंत्री 
४) नगरववकास, सावयजवनक बांधकाम 

(सावयजवनक उपक्रम) मंत्री 

बुधवार, ०५ ऑगस्ट, २०२० 
बुधवार, १२ ऑगस्ट, २०२० 
*बुधवार, १९ ऑगस्ट, २०२० 

बुधवार, ०९ सप्टेंबर, २०२० 
बुधवार, १६ सप्टेंबर, २०२० 
*बुधवार, २३ सप्टेंबर, २०२० 

 
सोमवार, ३१ ऑगस्ट, २०२० 
मंगळवार, ०८ सप्टेंबर, २०२० 
* मंगळवार, १५ सप्टेंबर, २०२० 
 

चार १) उप मुख्मंत्री 
२) जलसंपदा व लाभके्षत्र ववकास मंत्री 
३) सावयजवनक आरोग्् व कुटंुब कल््ाण मंत्री 
४) ग्रामववकास मंत्री 
५) वैद्यकी् वशक्षण, सांस्कृवतक का य् मंत्री 
६) मवहला व बालववकास मंत्री 
७) मृद व जलसंधारण मंत्री 

गुरुवार, ०६ ऑगस्ट, २०२० 
गुरुवार, १३ ऑगस्ट, २०२० 
*गुरुवार, २० ऑगस्ट, २०२० 

गुरुवार, १० सप्टेंबर, २०२० 
गुरुवार, १७ सप्टेंबर, २०२० 
*गुरुवार, २४ सप्टेंबर, २०२० 

 
बुधवार, ०२ सप्टेंबर, २०२० 
मंगळवार, ०८ सप्टेंबर, २०२० 
* मंगळवार, १५ सप्टेंबर, २०२० 
 

पाच १) गृह मंत्री 
२) महसूल मंत्री 
३) पशुसंवधयन, दगु्धव््वसा् ववकास, क्रीडा व 

्ुवक कल््ाण मंत्री 
४) कृषी, माजी सैवनकांचे कल््ाण मंत्री 
५) रोजगार हमी, फलोत्पादन मंत्री 
६) वस्त्रोद्योग, मत्स््व््वसा्, बंदरे मंत्री 

शुक्रवार, ०७ ऑगस्ट, २०२० 
शुक्रवार, १४ ऑगस्ट, २०२० 
*शुक्रवार, २१ ऑगस्ट, २०२० 

शुक्रवार, ११ सप्टेंबर, २०२० 
शुक्रवार, १८ सप्टेंबर, २०२० 
*शुक्रवार, २५ सप्टेंबर, २०२० 

 
शुक्रवार, ०४ सप्टेंबर, २०२० 
शुक्रवार, ११ सप्टेंबर, २०२० 
* शुक्रवार, १८ सप्टेंबर, २०२० 
 

*आगामी अवधिेशनाच्या सोमिार, विनांक ७ सप्टेंबर, २०२० ते शुक्रिार, विनांक १८ सप्टेंबर, २०२० या कालािधीत िाढ झाल्यास पिुवखबरिारी म्हणनू 
जािा एक आठिड्याच्या प्रश्न सचूना कायविाहीत घेण्यात येत आहेत. 

  

 


