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िासन वनणयय क्रमाकं : समय 2020/प्र.क्र.35/18(र.ि का.) 
मादाम कामा रोड, ह तात्मा राजग रु चौक, 
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िाचा:- :  
1. िासन वनणयय, सामान्य प्रिासन विभाग, क्रमाकं : समय-2020 / प्र. क्र. 35 /18  

(र.ि का.), वदनाकं 18 एवप्रल, 2020,  
2. िासन वनणयय, सामान्य प्रिासन विभाग, क्रमाकं : समय-2020 / प्र. क्र. 35 /18  

(र.ि का.), वदनाकं 22 एवप्रल, 2020, 
3. कें द्रिासनाच्या गृह मंत्रालयाची  अवधसूचना क्र. 40-3/2020-डीएम-आय-(ए)  

वद. 1 मे, 2020, 
4. िासन अवधसूचना, आपत्ती व्यिथिापन ि मदत ि प निसयन, क्रमाकं : डीएमयू 2020 /  

सी आर 92 / डीआयएसएम-1, वदनाकं 2 मे, 2020. 
5. कें द्रिासनाच्या कार्ममक ि प्रविक्षण विभागाचे आदेि क्र. 11013/9/2014-ईएसटीटी 

(ए-III), वद. 29 एवप्रल, 2020. 

िासन वनणयय :- 
 

 कोरोना विषाणूंचा (COVID-19) प्रसार राज्य िासकीय कायालयामंध्ये होऊ नये, तसेच 
राज्यातील अवधकारी / कमयचारी यानंा त्याचंा संसगय  होऊ नय ेम्हणनू विविध प्रवतबंधात्मक उपाय 
योजना राबविण्याच्या दृष्ट्टीने या विभागाच्या संदभय क्रमाकं 1 ि 2 येिील िासन वनणययान्िये विविध 
सूचना वनगयवमत करण्यात आलेल्या आहेत.  
 

2.  या विभागाच्या संदभय क्र. 2 येिील वद. 22 एवप्रल, 2020 च्या िासन वनणययान्िये, म ंबई 
महानगर प्रादेविक विकास क्षते्र (M.M.R.) तसेच प णे महानगर प्रादेविक विकास क्षते्र (P.M.R.) याचंे 
काययक्षते्रातील राज्य िासकीय कायालयातील अवधकारी/कमयचारी याचंी कायालयीन उपस्थिती 5 
टक्के इतकी ठेिण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या.  आता, कें द्र िासनाच्या संदभय क्र. 3 येिील 
वदनाकं 1 मे, 2020 च्या अवधसूचनेन्िय े लॉकडाऊनचा कालािधी वद. 17 मे, 2020 पयंत 
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िाढविण्यात आला असून त्या अन षंगाने मदत ि प नियसन विभागाने वनगयवमत केलले्या वदनाकं 2 मे, 
2020 च्या आदेिासोबतच्या मागयदियक सूचनामंधील पवरच्छेद 7 (II) (g) मधील सूचना विचारात 
घेऊन िासकीय कायालयातील उपस्थितीबाबत प ढीलप्रमाणे स धावरत आदेि देण्यात येत आहेत :-  

अ) म ंबई महानगर प्रादेविक विकास क्षते्र (M.M.R.), प णे महानगर पावलका (P.M.C.), 
मालेगाि महानगर पावलका तसेच पपपरी-पचचिड महानगर पावलका (P.C.M.C.) याचं्या 
काययक्षते्रातील िासकीय कायालयातंील उपस्थिती 5 टक्क्यापंयंत ठेिण्यात यािी.  

ब) याअन षंगाने रोटेिन पध्दतीने कायालयीन उपस्थिती वनवित करण्यासाठी प्रत्येक 
मंत्रालयीन सवचि/संबंवधत कायालयप्रम ख यानंी आिश्यक  ती उपाययोजना करािी 

क) उियवरत संपूणय राज्यातील िासकीय कायालयांमधील उपस्थिती ही मदत ि प नियसन 
विभागाच्या संदभय क्रमाकं 4 येिील वदनाकं 2 मे, 2020 च्या आदेिाप्रमाणे राहील. 

3. त्याचप्रमाणे सिय राज्य िासकीय अवधकारी / कमयचारी (बाह्ययंत्रणेद्वारा वनय क्त अवधकारी / 
कमयचारी याचंेसह) यानंी त्याचंे मोबाईल फोनिर “आरोग्य सेत  ॲप” तातडीने डाऊनलोड करून 
घ्यािा.  तसेच त्यासंदभातील कें द्र िासनाच्या वदनाकं 29 एवप्रल, 2020 च्या आदेिामध्ये नमूद 
करण्यात आलेल्या मागयदियक सूचनाचं ेकाटेकोरपणे पालन करण्यात याि.े 

4. तसेच राज्यातील सिय िासकीय कायालयामंध्ये कोरोना विषाणूंचा प्रसार रोखण्याच्यादृष्ट्टीने 
खालील सूचनाचंे काटेकोरपणे पालन करण्यात याि.े 

अ) कायालयात उपस्थित सिय अवधकारी / कमयचारी यानंी कायालयात प्रििे केल्यापासून ते 
कायालय सोडेपयंतच्या संपूणय कालािधीत चेहऱ्यािर माथक पवरधान करणे बंधनकारक 
राहील. 

ब) साबणाचा िापर करून हात िारंिार ध णे तसचे हॅण्ड सॅवनटायझरचा िापर करणे 
आिश्यक राहील.  त्यासाठी वलक्िीड सोप ि हॅण्ड सॅवनटायझर प रेिा प्रमाणात कायालयात 
उपलब्ध असेल, याबाबत दक्षता घेण्यात यािी. 

क) कायालयात काम करतेिळेी सोिल वडथटंपसग पाळण्याच्यादृष्ट्टीने दोन व्यक्तींमध्ये 
वकमान तीन फूट अंतर राखाि.े  

ड) राज्य िासकीय कायालयात प्रििे करणाऱ्या अभ्यागतानंीस द्धा िरील सूचनाचंे पालन 
करण्याच्यादृष्ट्टीने संबंवधत कायालय प्रम खानंी उवचत काययिाही करािी. 

5.  उपरोक्त सूचना प ढील आदेिापयंत लागू राहतील. 
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6. सदर िासन वनणयय महाराष्ट्र  िासनाच्या  www.maharashtra.gov.in या सकेंतथिळािर  
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताकं क्र. 202005051422425207 असा आहे. 
हे आदेि वडजीटल थिाक्षरीने  साक्षावंकत करुन  काढण्यात येत आहेत. 

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेिान सार ि नािंाने, 

 
 
                                                                   ( अन्ि  वसन्हा ) 

         सवचि ( प्र.स .ि.र.ि.का ) 
       
प्रत : 

1. मा.राज्यपाल याचंे सवचि (5 प्रती), 
2. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपवरषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, म ंबई, 
3. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, म ंबई, 
4. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपवरषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, 

म ंबई, 
5. सिय सन्माननीय  विधानसभा, विधानपवरषद ि संसद सदथय, 
6. मा. म ख्यमंत्रयाचंे प्रधान सवचि(5 प्रती), मंत्रालय, म ंबई 400032, 
7. मा.उपम ख्यमंत्रयाचंे सवचि, मंत्रालय, म ंबई 400032, 
8. सिय मा.मंत्री / मा. राज्य मंत्री याचंे खाजगी सवचि, मंत्रालय, म ंबई 400032, 
9. मा.म ख्य  सवचि याचंे िवरष्ट्ठ थिीय सहायक, मंत्रालय, म ंबई 400032, 
10. मा.महाअवधिक्ता, महाराष्ट्र राज्य , 
11. सिय अपर म ख्य  सवचि / प्रधान सवचि / सवचि, मंत्रालय, म ंबई 400032, 
12. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील िाखा, म ंबई, 
13. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ िाखा, म ंबई, 
14. प्रबंधक, लोकाय क्त ि उपलोकाय क्त याचंे कायालय, 
15. सवचि, राज्य  वनिडणकू आयोग, म ंबई, 
16. सवचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, म ंबई, 
17. प्रधान सवचि, विधानमंडळ सवचिालय, विधान भिन, म ंबई, 
18. म ख्य मावहती आय क्त, राज्य  मावहती आयोग, म ंबई, 
19. राज्य  म ख्य सेिा हक्क आय क्त, राज्य  सेिा हक्क आयोग, म ंबई, 
20. सिय विभागीय आय क्त, 
21. आय क्त, सिय महानगर पावलका, 
22. व्यिथिापकीय संचालक, BEST महामंडळ, म ंबई 
23. व्यिथिापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य  मागय पवरिहन महामंडळ, (MSRTC), 

म ंबई , 

http://www.maharashtra.gov.in/
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24. सिय वजल्हावधकारी, 
25. सिय वजल्हा पवरषदाचंे म ख्य  काययकारी अवधकारी, 
26. सिय मंत्रालयीन विभागाचं्या अवधपत्याखालील सिय विभाग प्रम ख / प्रादेविक प्रम ख / 

कायालय प्रम ख,  
27. महासंचालक, मावहती ि जनसंपकय  महासंचालनालय, म ंबई (5 प्रती ), 
28. भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदेि, सी.डी.ओ.बॅरेक नं.1, योगक्षमे समोर, 

िसंतराि  भागित चौक, नवरमन पॉईंट, म ंबई 400020, 
29. इंवडयन नॅिनल कााँगे्रस, महाराष्ट्र प्रदेि कााँगे्रस (आय) सवमती, वटळक भिन, 

काकासाहेब गाडगीळ मागय, दादर, म ंबई-400025, 
30. नॅिनलीथट कााँगे्रस पाटी, ठाकरसी हाऊस, जे.एन.हेरेडीया मागय, बेलाडय इथटेट, 

म ंबई 400038, 
31. वििसेना, वििसेना भिन, गडकरी चौक, दादर, म ंबई-400028, 
32. बह जन समाज पाटी, प्रदेि सवचि, महाराष्ट्र राज्य , बी.एस.जी.भिन,  

प्लॉट नं. 83-अे, कलेक्टर कॉलनी, चेंबूर, म ंबई-400014, 
33. भारतीय कम्य वनथट पाटी, महाराष्ट्र कवमटी, 314, राजभिन, एस.व्ही.पटेल रोड, 

म ंबई 400004, 
34. भारतीय कम्य वनथट(माक्सयिादी) पाटी, महाराष्ट्र कवमटी, जनिक्ती हॉल, ग्लोब 

वमल पॅलेस, िरळी, म ंबई 400013, 
35. महाराष्ट्र निवनमाण सेिा, राजगड, मातोश्री टॉिर, वििाजी पाकय , दादर,  

म ंबई 400028, 
36. सामान्य प्रिासन विभागातील सिय कायासने, मंत्रालय, म ंबई 400032 
37. वनिड नथती (का.18), सामान्य प्रिासन विभाग, मंत्रालय, म ंबई 400032. 
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