महाराष्ट्र राज्यातील कोरोना विषाणू प्रसारािरील
प्रवतबंधात्मक
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ऄवधकारी/कममचारी

ि

ऄभ्यागतांना चेहऱ्यािर मास्क पवरधान करणे
बंधनकारक करण्याबाबत.
महाराष्ट्र िासन
सामान्य प्रिासन विभाग
िासन पवरपत्रक क्रमांक : समय 2020/प्र.क्र.35/18(र.ि का.)
मादाम कामा रोड, हतात्मा राजगरु चौक,
मंत्रालय (विस्तार), मंबइ 400032
वदनांक : 07 एवप्रल, 2020
िाचा:- :

1. िासन ऄवधसूचना,सािमजवनक अरोग्य विभाग, क्रमांक : करोना-2020 /
प्र. क्र.58 / अरोग्य-5, वदनांक 14 माचम, 2020.
2. िासन वनणमय, सामान्य प्रिासन विभाग, क्रमांक : समय-2020 /
प्र. क्र. 35 /18 (र.ि का.), वदनांक 18 माचम, 2020.
3. िासन वनणमय, सामान्य प्रिासन विभाग, क्रमांक : समय-2020 /
प्र. क्र. 35 /18 (र.ि का.), वदनांक 20 माचम, 2020.
4. िासन वनणमय, सामान्य प्रिासन विभाग, क्रमांक : समय-2020 /
प्र. क्र. 35 /18(र.ि का.), वदनांक 23 माचम, 2020.

िासन पवरपत्रक:कोरोना विषाणूंचा (COVID-19) प्रसार राज्यातील कायालयांमध्ये होउ नये, तसेच राज्यातील
ऄवधकारी / कममचारी यांना त्यांचा संसगम होउ नये म्हणून विविध प्रवतबंधात्मक ईपाय योजना
राबविण्याच्या दृष्ट्टीने संदभाधीन अदे िान्िये विविध सूचना वनगमवमत करण्यात अलेल्या अहे त.
2.

सद्य:स्स्थतीत मंबइ महानगर प्रादे विक विकास क्षेत्र (M.M.R.) तसेच पणे महानगर प्रादे विक

विकास क्षेत्रात (P.M.R.) कोरोना विषाणूंचा िाढता प्रादभाि विचारात घेता, िासकीय कायालयांमधील
या विषाणूचा प्रसार रोखण्याच्या दृष्ट्टीने या क्षेत्रातील सिम िासकीय, वनमिासकीय, महानगरपावलका,
महामंडळे , सािमजवनक ईपक्रम ि आतर सिम कायालयातील सिम ऄवधकारी/कममचारी यांना कायालयीन
प्रिेिापासून ते कायालय सोडे पयंतच्या संपण
ू म कालािधीमध्ये

चेहऱ्यािर मास्क पवरधान करणे

बंधनकारक करण्यात येत अहे .
3.

तसेच ईक्त क्षेत्रातील सिम कायालयामध्ये प्रिेि करण्याऱ्या सिम ऄभ्यागतांनादे खील

िरीलप्रमाणे चेहऱ्यािर मास्क पवरधान करणे बंधनकारक राहील. ऄन्यथा त्यांना कायालयात प्रिेि
दे ण्यात येणार नाही.
4.

सदरच्या सूचना पढील अदे िापयमन्त लागू राहतील.
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5.

सदर िासन पवरपत्रक महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर

ईपलब्ध करण्यात अले ऄसून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. 202004081306599407 ऄसा अहे. हे
अदे ि वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत अहे त.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदे िानसार ि नांिाने,

Anshu
Sinha
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(ऄन्ि वसन्हा)
सवचि ( प्र.स.ि.र.ि.का )
प्रत :
1.

मा.राज्यपाल यांचे सवचि (5 प्रती),

2.

मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपवरषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मंबइ

3.

मा.ऄध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मंबइ

4.

मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपवरषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मंबइ.

5.

सिम सन्माननीय विधानसभा, विधानपवरषद ि संसद सदस्य,

6.

मा. मख्यमंत्रयांचे प्रधान सवचि(5 प्रती), मंत्रालय, मंबइ 400032.

7.

मा.ईपमख्यमंत्रयांचे सवचि, मंत्रालय, मंबइ 400032.

8.

सिम मा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मंबइ 400032.

9.

मा.मख्य सवचि यांचे िवरष्ट्ठ स्िीय सहायक, मंत्रालय, मंबइ 400032.

10.

मा.महाऄवधिक्ता, महाराष्ट्र राज्य,

11.

सिम ऄपर मख्य सवचि / प्रधान सवचि / सवचि, मंत्रालय, मंबइ 400032.

12.

प्रबंधक, ईच्च न्यायालय, ऄपील िाखा, मंबइ

13.

प्रबंधक, ईच्च न्यायालय, मूळ िाखा, मंबइ

14.

प्रबंधक, लोकायक्त ि ईपलोकायक्त यांचे कायालय,

15.

सवचि, राज्य वनिडणूक अयोग, मंबइ,

16.

सवचि, महाराष्ट्र लोकसेिा अयोग, मंबइ,

17.

प्रधान सवचि, विधानमंडळ सवचिालय, विधान भिन, मंबइ,

18.

मख्य मावहती अयक्त, राज्य मावहती अयोग, मंबइ,

19.

राज्य मख्य सेिा हक्क अयक्त, राज्य सेिा हक्क अयोग, मंबइ,

20.

सिम विभागीय अयक्त,

21.

सिम वजल्हावधकारी,

22.

सिम वजल्हा पवरषदांचे मख्य कायमकारी ऄवधकारी,

23.

सिम मंत्रालयीन विभागांच्या ऄवधपत्याखालील सिम विभाग प्रमख / प्रादे विक प्रमख / कायालय प्रमख,

24.

महासंचालक, मावहती ि जनसंपकम महासंचालनालय, मंबइ (5 प्रती ),

25.

भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदे ि, सी.डी.ओ.बॅरेक नं.1, योगक्षेम समोर, िसंतराि भागित चौक,
नवरमन पॉइंट, मंबइ 400020.

26.

आंवडयन नॅिनल कााँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदे ि कााँग्रेस(अय) सवमती, वटळक भिन, काकासाहेब गाडगीळ मागम,
दादर, मंबइ-400025.
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27.

नॅिनलीस्ट कााँग्रेस पाटी, ठाकरसी हाउस, जे.एन.हे रेडीया मागम, बेलाडम आस्टे ट, मंबइ 400038.

28.

वििसेना, वििसेना भिन, गडकरी चौक, दादर, मंबइ-400028.

29.

बहजन समाज पाटी, प्रदे ि सवचि, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी.भिन, प्लॉट नं. 83-ऄे,
कलेक्टर कॉलनी, चेंबर
ू , मंबइ-400014.

30.

भारतीय कम्यवनस्ट पाटी, महाराष्ट्र कवमटी, 314, राजभिन, एस.व्ही.पटे ल रोड, मंबइ 400004.

31.

भारतीय कम्यवनस्ट(माक्समिादी) पाटी, महाराष्ट्र कवमटी, जनिक्ती हॉल, ग्लोब वमल पॅलेस,
िरळी, मंबइ 400013.

32.

महाराष्ट्र निवनमाण सेना, राजगड, मातोश्री टॉिर, वििाजी पाकम, दादर, मंबइ 400028.

33.

सामान्य प्रिासन विभागातील सिम कायासने, मंत्रालय, मंबइ 400032

34.

वनिड नस्ती (का.18ऄ), सामान्य प्रिासन विभाग, मंत्रालय, मंबइ 400032
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