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राज्यातील

कोरोना

विषाणू

प्रसारािरील

प्रवतबंधात्मक उपाय म्हणून लागू करण्यात आलेल्या लॉक
डाऊनच्या कालािधीतील मंबई महानगर प्रादे विक विकास
क्षेत्र (M.M.R.), पणे महानगर पावलका (P.M.C.), मालेगाि
महानगर पावलका तसेच पपपरी-पचचिड महानगर पावलका
(P.C.M.C.) यांच्या काययक्षत्र
े ातील राज्य

िासकीय

कायालयातील उपस्थिती ि अन्य उपाययोजनांबाबत.
महाराष्ट्र िासन
सामान्य प्रिासन विभाग
िासन वनणयय क्रमांक : समय 2020/प्र.क्र.35/18(र.ि का.)
मादाम कामा रोड, हतात्मा राजगरु चौक,
मंत्रालय (विथतार), मंबई 400032
वदनांक : 4 मे, 2020
िाचा:- :
1. िासन वनणयय, सामान्य प्रिासन विभाग, क्रमांक : समय-2020 / प्र. क्र. 35 /18
(र.ि का.), वदनांक 18 एवप्रल, 2020,
2. िासन वनणयय, सामान्य प्रिासन विभाग, क्रमांक : समय-2020 / प्र. क्र. 35 /18
(र.ि का.), वदनांक 22 एवप्रल, 2020,
3. केंद्रिासनाच्या गृह मंत्रालयाची अवधसूचना क्र. 40-3/2020-डीएम-आय-(ए)
वद. 1 मे , 2020,
4. िासन अवधसूचना, आपत्ती व्यिथिापन ि मदत ि पनिसयन, क्रमांक : डीएमयू 2020 /
सी आर 92 / डीआयएसएम-1, वदनांक 2 मे, 2020.
5. केंद्रिासनाच्या कार्ममक ि प्रविक्षण विभागाचे आदे ि क्र. 11013/9/2014-ईएसटीटी
(ए-III), वद. 29 एवप्रल, 2020.
िासन वनणयय :कोरोना विषाणूंचा (COVID-19) प्रसार राज्य िासकीय कायालयांमध्ये होऊ नये, तसेच
राज्यातील अवधकारी / कमयचारी यांना त्यांचा संसगय होऊ नये म्हणून विविध प्रवतबंधात्मक उपाय
योजना राबविण्याच्या दृष्ट्टीने या विभागाच्या संदभय क्रमांक 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, मंबई

महानगर प्रादे विक विकास क्षेत्र (M.M.R.) तसेच पणे महानगर प्रादे विक विकास क्षेत्र (P.M.R.) यांचे
काययक्षत्र
े ातील राज्य िासकीय कायालयातील अवधकारी/कमयचारी यांची कायालयीन उपस्थिती 5
टक्के इतकी ठे िण्याबाबत सूचना दे ण्यात आल्या होत्या. आता, केंद्र िासनाच्या संदभय क्र. 3 येिील
वदनांक 1 मे , 2020 च्या अवधसूचनेन्िये लॉकडाऊनचा कालािधी वद. 17 मे , 2020 पयंत
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िाढविण्यात आला असून त्या अनषंगाने मदत ि पनियसन विभागाने वनगयवमत केलेल्या वदनांक 2 मे,
2020 च्या आदे िासोबतच्या मागयदियक सूचनांमधील पवरच्छे द 7 (II) (g) मधील सूचना विचारात
घेऊन िासकीय कायालयातील उपस्थितीबाबत पढीलप्रमाणे सधावरत आदे ि दे ण्यात येत आहेत :अ) मंबई महानगर प्रादे विक विकास क्षेत्र (M.M.R.), पणे महानगर पावलका (P.M.C.),
मालेगाि महानगर पावलका तसेच पपपरी-पचचिड महानगर पावलका (P.C.M.C.) यांच्या
काययक्षत्र
े ातील िासकीय कायालयांतील उपस्थिती 5 टक्क्यांपयंत ठे िण्यात यािी.
ब) याअनषंगाने रोटे िन पध्दतीने कायालयीन उपस्थिती वनवित करण्यासाठी प्रत्येक
मंत्रालयीन सवचि/संबंवधत कायालयप्रमख यांनी आिश्यक ती उपाययोजना करािी
क) उियवरत संपूणय राज्यातील िासकीय कायालयांमधील उपस्थिती ही मदत ि पनियसन
विभागाच्या संदभय क्रमांक 4 येिील वदनांक 2 मे, 2020 च्या आदे िाप्रमाणे राहील.
3.

त्याचप्रमाणे सिय राज्य िासकीय अवधकारी / कमयचारी (बाह्ययंत्रणेद्वारा वनयक्त अवधकारी /

कमयचारी यांचेसह) यांनी त्यांचे मोबाईल फोनिर “आरोग्य सेत ॲप” तातडीने डाऊनलोड करून
घ्यािा. तसेच त्यासंदभातील केंद्र िासनाच्या वदनांक 29 एवप्रल, 2020 च्या आदे िामध्ये नमूद
करण्यात आलेल्या मागयदियक सूचनांचे काटे कोरपणे पालन करण्यात यािे.
4.

तसेच राज्यातील सिय िासकीय कायालयांमध्ये कोरोना विषाणूंचा प्रसार रोखण्याच्यादृष्ट्टीने

खालील सूचनांचे काटे कोरपणे पालन करण्यात यािे.
अ) कायालयात उपस्थित सिय अवधकारी / कमयचारी यांनी कायालयात प्रिेि केल्यापासून ते
कायालय सोडे पयंतच्या संपूणय कालािधीत चेहऱ्यािर माथक पवरधान करणे बंधनकारक
राहील.
ब) साबणाचा िापर करून हात िारंिार धणे तसेच हॅण्ड सॅवनटायझरचा िापर करणे
आिश्यक राहील. त्यासाठी वलक्िीड सोप ि हॅण्ड सॅवनटायझर परेिा प्रमाणात कायालयात
उपलब्ध असेल, याबाबत दक्षता घेण्यात यािी.
क) कायालयात काम करतेिळ
े ी सोिल वडथटं पसग पाळण्याच्यादृष्ट्टीने दोन व्यक्तींमध्ये
वकमान तीन फूट अंतर राखािे.
ड) राज्य िासकीय कायालयात प्रिेि करणाऱ्या अभ्यागतांनीसद्धा िरील सूचनांचे पालन
करण्याच्यादृष्ट्टीने संबंवधत कायालय प्रमखांनी उवचत काययिाही करािी.
5.

उपरोक्त सूचना पढील आदे िापयंत लागू राहतील.
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6.

सदर िासन वनणयय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतथिळािर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. 202005051422425207 असा आहे.
हे आदे ि वडजीटल थिाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानसार ि नांिाने,

Anshu Sinha

Digitally signed by Anshu Sinha
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General
Administration Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=a3a7504068b24f4e7eb0277456c1fe4e5d31e4d0b0fdc81e
b8816e33c5735b5b,
serialNumber=e71208cc885f6d3c01b374ed0921df256abda4ed94d
69472deb566c39b4ee68c, cn=Anshu Sinha
Date: 2020.05.05 14:27:43 +05'30'

( अन्ि वसन्हा )
सवचि ( प्र.स.ि.र.ि.का )
प्रत :
1. मा.राज्यपाल यांचे सवचि (5 प्रती),
2. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपवरषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मंबई,
3. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मंबई,
4. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपवरषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय,
मंबई,
5. सिय सन्माननीय विधानसभा, विधानपवरषद ि संसद सदथय,
6. मा. मख्यमंत्रयांचे प्रधान सवचि(5 प्रती), मंत्रालय, मंबई 400032,
7. मा.उपमख्यमंत्रयांचे सवचि, मंत्रालय, मंबई 400032,
8. सिय मा.मंत्री / मा. राज्य मंत्री यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मंबई 400032,
9. मा.मख्य सवचि यांचे िवरष्ट्ठ थिीय सहायक, मंत्रालय, मंबई 400032,
10. मा.महाअवधिक्ता, महाराष्ट्र राज्य ,
11. सिय अपर मख्य सवचि / प्रधान सवचि / सवचि, मंत्रालय, मंबई 400032,
12. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील िाखा, मंबई,
13. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ िाखा, मंबई,
14. प्रबंधक, लोकायक्त ि उपलोकायक्त यांचे कायालय,
15. सवचि, राज्य वनिडणूक आयोग, मंबई,
16. सवचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, मंबई,
17. प्रधान सवचि, विधानमंडळ सवचिालय, विधान भिन, मंबई,
18. मख्य मावहती आयक्त, राज्य मावहती आयोग, मंबई,
19. राज्य मख्य सेिा हक्क आयक्त, राज्य सेिा हक्क आयोग, मंबई,
20. सिय विभागीय आयक्त,
21. आयक्त, सिय महानगर पावलका,
22. व्यिथिापकीय संचालक, BEST महामंडळ, मंबई
23. व्यिथिापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य

मागय पवरिहन महामंडळ, (MSRTC),

मंबई ,
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24. सिय वजल्हावधकारी,
25. सिय वजल्हा पवरषदांचे मख्य काययकारी अवधकारी,
26. सिय मंत्रालयीन विभागांच्या अवधपत्याखालील सिय विभाग प्रमख / प्रादे विक प्रमख /
कायालय प्रमख,
27. महासंचालक, मावहती ि जनसंपकय महासंचालनालय, मंबई (5 प्रती ),
28. भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदे ि, सी.डी.ओ.बॅरेक नं.1, योगक्षेम समोर,
िसंतराि भागित चौक, नवरमन पॉईंट, मंबई 400020,
29. इंवडयन नॅिनल कााँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदे ि कााँग्रेस (आय) सवमती, वटळक भिन,
काकासाहेब गाडगीळ मागय , दादर, मंबई-400025,
30. नॅिनलीथट कााँग्रेस पाटी, ठाकरसी हाऊस, जे.एन.हेरेडीया मागय, बेलाडय इथटे ट,
मंबई 400038,
31. वििसेना, वििसेना भिन, गडकरी चौक, दादर, मंबई-400028,
32. बहजन समाज पाटी, प्रदे ि सवचि, महाराष्ट्र राज्य , बी.एस.जी.भिन,
प्लॉट नं. 83-अे, कलेक्टर कॉलनी, चेंबूर, मंबई-400014,
33. भारतीय कम्यवनथट पाटी, महाराष्ट्र कवमटी, 314, राजभिन, एस.व्ही.पटे ल रोड,
मंबई 400004,
34. भारतीय कम्यवनथट(माक्सयिादी) पाटी, महाराष्ट्र कवमटी, जनिक्ती हॉल, ग्लोब
वमल पॅलेस, िरळी, मंबई 400013,
35. महाराष्ट्र निवनमाण सेिा, राजगड, मातोश्री टॉिर, वििाजी पाकय, दादर,
मंबई 400028,
36. सामान्य प्रिासन विभागातील सिय कायासने, मंत्रालय, मंबई 400032
37. वनिड नथती (का.18), सामान्य प्रिासन विभाग, मंत्रालय, मंबई 400032.
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