महाराष्ट्र राज्यातील कोरोना विषाणू प्रसारािरील
प्रवतबंधात्मक उपाय म्हणून लागू

करण्यात

आलेल्या लॉकडाऊनच्या कालािधीमध्ये गर्भिती
मवहला तसेच व्यावधग्रस्त अवधकारी/ कमभ चारी
यांच्या शासकीय कायालयातील उपस्स्ितीबाबत
स्पष्ट्टीकरणात्मक सूचना.
महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन विर्ाग
शासन वनणभय क्रमांक : समय 2020/प्र.क्र.41/18(र.िका.)
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई 400032
वदनांक : 23 जुलै, 2020
िाचा:- :
1. केंद्र

शासनाच्या

लोकतक्रार,

पेन्शन,

कार्ममक

ि

प्रवशक्षण

मंत्रालयाचे

क्र.11013/9/2014-Estt-(A III) वदनांक 19 मे, 2020 चे आदे श.
2. शासन आदे श, आपत्ती व्यिस्िापन ि मदत ि पुनिसभन, क्रमांक :डीएमयू 2020/
सीआर 92/डीआयएसएम-1, वदनांक 29 जून, 2020.
शासन वनणभय:कोरोना विषाणूंचा (COVID-19) प्रसार राज्यातील शासकीय कायालयांमध्ये होऊ नये,

तसेच राज्यातील अवधकारी / कमभ चारी यांना त्याचा संसगभ होऊ नये म्हणून विविध
प्रवतबंधात्मक उपाययोजना राबविण्याच्या दृष्ट्टीने शासकीय कायालयातील उपस्स्िती रोटे शन
पद्धतीने वनयंवत्रत करण्याबाबत िेळोिेळी सूचना वनगभ वमत करण्यात आलेल्या आहे त.
2.

गर्भिती मवहला तसेच व्यावधग्रस्त शासकीय अवधकारी / कमभचारी हे कोरोना

विषाणूंच्या संसगास सहजपणे बळी पडू शकत असल्याने ज्या शासकीय कायालयातील
उपस्स्िती रोटे शन पद्धतीने वनयंवत्रत करण्यात आलेली आहे , तेिे गर्भिती मवहला तसेच

व्यावधग्रस्त शासकीय अवधकारी / कमभचारी यांना िैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर

कायालयात उपस्स्ित राहण्यापासून शक्यतोिर सूट दे ण्यात यािी, असे केंद्र शासनाच्या
वदनांक 19 मे, 2020 च्या कायालयीन आदे शान्िये सूवचत करण्यात आलेले आहे .

केंद्र

शासनाच्या आदे शास अनुसरुन सिभ मंत्रालयीन तसेच मंत्रालयाच्या वनयंत्रणाखालील विर्ाग
/ कायालयांमधील गर्भिती मवहला तसेच व्यावधग्रस्त शासकीय अवधकारी / कमभचारी यांना
कायालयात उपस्स्ित राहण्यापासून सूट दे ण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
3.

सबब शासनाने असा वनणभय घेतला आहे की, गर्भिती मवहला तसेच अियि प्रत्यारोपण

केलेले, केमो िेरपी, इम्युनोसप्रेवसव्ह िेरपी घेत असलेले शासकीय अवधकारी कमभ चारी हे
कायालयात

उपस्स्ित

राहण्यापासून

सूट

वमळण्यास

त्यासाठी त्यांनी िैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करणे आिश्यक राहील.

पात्र

असतील.
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4.

िरील पवरच्छे द-3 संदर्ात संबवं धत मंत्रालयीन विर्ाग / कायालये यांना अडचणी /

5.

ज्या क्षेत्रातील शासकीय कायालयामध्ये शासनाने घेतलेल्या वनणभयानुसार अवधकारी

शंका असल्यास त्यांनी सािभजवनक आरोग्य विर्ागाच्या सल्ल्याने उवचत वनणभय घ्यािा.
ि कमभचारी यांची उपस्स्िती

रोटे शनने वनयंवत्रत करण्यात आलेली आहे , अशा

कायालयांमधील गर्भिती मवहला तसेच व्यावधग्रस्त अवधकारी / कमभचारी यांना पवरच्छे द-3
प्रमाणे कायालयामध्ये उपस्स्ित राहण्यापासून सूट दे ता येईल. तिावप अन्य कायालयांमध्ये
त्यांची उपस्स्िती अवनिायभ राहील.
6.

ज्या अवधकारी / कमभचारी यांना कायालयात उपस्स्ित राहण्यापासून सूट वमळालेली

आहे , त्यांनी कायालयातील त्यांचक
े डील महत्िाच्या ि तातडीच्या शासकीय कामकाजाचा
वनपटारा होण्याच्या दृष्ट्टीने त्यांचे मोबाईल क्रमांक तसेच ई-मेल आयडी

कायालयास

उपलब्ध करुन दयािेत ि वदलेल्या मोबाईल क्रमांकािर उपलब्ध रहािे.
7.

सदरचे सूचना पुढील आदे शापयभन्त लागू राहतील.

8.

हा शासन वनणभय सािभजवनक आरोग्य विर्ागाच्या सल्ल्याने वनगभवमत करण्यात येत

9.

सदर

आहे .

संकेतस्िळािर

शासन

वनणभय

उपलब्ध

महाराष्ट्र

करण्यात

आला

शासनाच्याwww.maharashtra.gov.in
असून

त्याचा

संगणक

202007231315460407 असा आहे . हे आदे श वडजीटल स्िाक्षरीने
काढण्यात येत आहे त.

संकेतांक

या

क्र.

साक्षांवकत करुन

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नांिाने ,

Rajesh
Bhaskar
Gaikwad
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( रा. र्ा. गायकिाड )
कायासन अवधकारी
प्रत :
1. मा.राज्यपाल यांचे सवचि (5 प्रती),
2. मा.सर्ापती, महाराष्ट्र विधानपवरषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मुंबई
3. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसर्ा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मुंबई
4. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपवरषद/विधानसर्ा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय,
मुंबई.
5. सिभ सन्माननीय विधानसर्ा, विधानपवरषद ि संसद सदस्य,
6. मा. मुख्य मंत्रयांचे प्रधान सवचि(5 प्रती), मंत्रालय, मुंबई 400032.
पृष्ट्ठ 2 पैकी 2

शासन वनणभय क्रमांकः समय 2020/प्र.क्र.41/18(र.िका.)

7. मा.उपमुख्य मंत्रयांचे सवचि, मंत्रालय, मुंबई 400032.
8. सिभ मा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मुंबई 400032.
9. मा.मुख्य सवचि यांचे िवरष्ट्ठ स्िीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 400032.
10. मा.महाअवधिक्ता, महाराष्ट्र राज्य,
11. सिभ अपर मुख्य सवचि / प्रधान सवचि / सवचि, मंत्रालय, मुंबई 400032.
12. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई
13. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई
14. प्रबंधक, लोकायुक्त ि उपलोकायुक्त यांचे कायालय,
15. सवचि, राज्य वनिडणूक आयोग, मुंबई,
16. सवचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, मुंबई,
17. प्रधान सवचि, विधानमंडळ सवचिालय, विधान र्िन, मुंबई,
18. मुख्य मावहती आयुक्त, राज्य मावहती आयोग, मुंबई,
19. राज्य मुख्य सेिा हक्क आयुक्त, राज्य सेिा हक्क आयोग, मुंबई,
20. सिभ विर्ागीय आयुक्त,
21. आयुक्त, सिभ महानगर पावलका,
22. व्यिस्िापकीय संचालक, BEST महामंडळ, मुंबई
23. व्यिस्िापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पवरिहन महामंडळ, मुंबई
24. सिभ वजल्हावधकारी,
25. सिभ वजल्हा पवरषदांचे मुख्य कायभकारी अवधकारी,
26. सिभ मंत्रालयीन विर्ागांच्या अवधपत्याखालील सिभ विर्ागप्रमुख /प्रादे वशक प्रमुख /
कायालय प्रमुख,
27. महासंचालक, मावहती ि जनसंपकभ महासंचालनालय, मुंबई (5 प्रती ),
28. अध्यक्ष/सवचि, महाराष्ट्र राज्य अपंग कमभचारी संघटना, मुंबई - 32.
29. र्ारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदे श, सी.डी.ओ.बॅरेक नं.1, योगक्षेम समोर,
िसंतराि र्ागित चौक, नवरमन पॉईंट, मुंबई 400020.
30. इंवडयन नॅशनल कााँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदे श कााँग्रेस(आय) सवमती, वटळक र्िन,
काकासाहे ब गाडगीळ मागभ, दादर, मुंबई-400025.
31. नॅशनलीस्ट कााँग्रेस पाटी, ठाकरसी हाऊस, जे.एन.हे रेडीया मागभ, बेलाडभ इस्टे ट,
मुंबई 400038.
32. वशिसेना, वशिसेना र्िन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-400028.
33. बहु जन समाज पाटी, प्रदे श सवचि, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी.र्िन,
प्लॉट नं. 83-अे, कलेक्टर कॉलनी, चेंबूर, मुंबई-400014.
34. र्ारतीय कम्युवनस्ट पाटी, महाराष्ट्र कवमटी, 314, राजर्िन, एस.व्ही.पटे ल रोड,
मुंबई 400004.
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35. र्ारतीय कम्युवनस्ट(माक्सभिादी) पाटी, महाराष्ट्र कवमटी, जनशक्ती हॉल,
ग्लोब वमल पॅलेस, िरळी, मुंबई 400013.
36. महाराष्ट्र निवनमाण सेिा, राजगड, मातोश्री टॉिर, वशिाजी पाकभ, दादर, मुंबई 400028.
37. सामान्य प्रशासन विर्ागातील सिभ कायासने , मंत्रालय, मुंबई 400032
38. वनिड नस्ती (का.18), सामान्य प्रशासन विर्ाग, मंत्रालय, मुंबई400032.
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