महाराष्ट्र राज्यातील कोरोना विषाणू प्रसारािरील प्रवतबंधात्मक
उपाय म्हणून शासकीय कायालयांतील उपस्थिती ि खाजगी
आथिापना
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ठे िण्यािर

मयावित

कालािधीसाठी

वनबंधाबाबत.
महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
शासन वनणणय क्रमांकः समय- 2020/ प्र. क्र.35/18 (र. ि का. )
मंत्रालय, मािाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मुंबई - 400 032.
विनांक : 2३ माचण, 2020.
िाचा : 1. शासन अवधसूचना, सािणजवनक आरोग्य विभाग, क्रमांक : करोना-2020 / प्र. क्र.58 /
आरोग्य-5, विनांक 14 माचण, 2020.
2. शासन वनणणय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : समय-2020 / प्र. क्र. 35 /१८ (र.ि का.),
विनांक 18 माचण, 2020.
३. शासन वनणणय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : समय-2020 / प्र. क्र. 35 /१८ (र.ि का.),
विनांक २० माचण, 2020
शासन वनणणय :
कोरोना विषाणूंचा (COVID-19) प्रसार राज्यातील कायालयांमध्ये होऊ नये तसेच राज्यातील अवधकारी /
कमणचारी यांना त्यांचा संसगण होऊ नये, यासाठी प्रवतबंधात्मक उपाय योजना सिण प्रकारच्या िाहतूकीिर घालण्यांत
आलेले प्रवतबंधक मयािे च्या पार्श्णभम
ु ीिर शासनाने आता खालीलप्रमाणे वनणणय घेतलेला आहे .
अ)

संपण
ू ण राज्यातील शासकीय कायालयात अवधकारी / कमणचारी यांची उपस्थिती ५% ठे िण्यांत यांिी.

या कवरता सबंधीत विभाग प्रमुख िा कायालय प्रमुखाने उपाययोजना करािी. इतर सिण बाबी विनांक 18 माचण, 202०
च्या शासन वनणणयात नमुि केल्याप्रमाणे राहतील.
ब)

मंत्रालयीन विभागाच्या बाबतीत सबंधीत सवचिांसोबत ५ % मध्ये वकमान एक उपसवचि / अिर

सवचि तसेच एक कक्ष अवधकारी ि एक सहाय्यक कक्ष अवधकारी असतील याची िक्षता घ्यािी.
क)

खाजगी आथिापनेबाबत संिभाधीन क्रमांक ३ च्या विनांक २० माचण, 2020 च्या शासन वनणणयामधील

पवरच्छे ि २ (क) च्या तरतुिी पुढील आिेशापयणन्त संपण
ू ण राज्यात लागू करण्यांत येत आहे .
२.

सिर आिे श पुढील आिे शापयणन्त लागू राहतील.

३.

सिर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतथिळािर उपलब्ध करण्यात

आला असून त्याचा संगणक संकेताक 202003241302501407 असा आहे. हा आिे श विजीटल थिाक्षरीने
साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिे शानुसार ि नािाने.
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Digitally signed by Anshu Sinha
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General
Administration Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=a3a7504068b24f4e7eb0277456c1fe4e5d31e4d0b
0fdc81eb8816e33c5735b5b,
serialNumber=e71208cc885f6d3c01b374ed0921df256abd
a4ed94d69472deb566c39b4ee68c, cn=Anshu Sinha
Date: 2020.03.24 13:12:23 +05'30'

( अन्शु वसन्हा )
सवचि (प्र.सु.र.ि का.)
प्रवत,
1.

मा. राज्यपालांचे सवचि ( 5 प्रती ),

शासन वनणणय क्रमांक: समय 2020 / प्र. क्र. 35/ कायासन 18 ( र. ि का. )

2.

मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपवरषि, महाराष्ट्र विधानमंिळ सवचिालय, मुंबई,

3.

मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंिळ सवचिालय, मुंबई,

4.

मा.विरोधी पक्षनेता, विधान पवरषि/ विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंिळ सवचिालय, मुंबई.

5.

सिण सन्माननीय विधानसभा, विधानपवरषि ि संसि सिथय,

6.

मा. मुख्यमंत्रयांचे प्रधान सवचि ( 5 प्रती ),

7.

मा. उपमुख्यमंत्रयांचे सवचि,

8. सिण मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सवचि / थिीय सहायक,
9.

मुख्य सवचि यांचे िवरष्ट्ठ थिीय सहायक,

10. मा. महाअवधिक्ता, महाराष्ट्र राज्य,
11. सिण अपर मुख्य सवचि / प्रधान सवचि / सवचि,मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग,
12. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई,
13.

प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई,

14.

प्रबंधक , लोकायुक्त ि उप लोकायुक्त यांचे कायालय,

15.

सवचि, राज्य वनििणूक आयोग, मुंबई,

16.

सवचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, मुंबई,

17.

प्रधान सवचि, विधानमंिळ सवचिालय, विधान भिन, मुंबई,

18. मुख्य मावहती आयुक्त, राज्य मावहती आयोग, मुंबई,
19.

राज्य मुख्य सेिा हक्क आयुक्त, राज्य सेिा हक्क आयोग, मुंबई,

20.

सिण विभागीय आयुक्त,

21.

सिण वजल्हावधकारी,

22.

सिण वजल्हा पवरषिांचे मुख्य कायणकारी अवधकारी,

23.

सिण मंत्रालयीन विभागांच्या अवधपत्याखालील सिण विभाग प्रमुख /
प्रािे वशक प्रमुख / कायालय प्रमुख,

24.

महासंचालक, मावहती ि जनसंपकण महासंचालनालय, मुंबई ( 5 प्रती ),

25.

भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रिे श, सी. िी. ओ. बॅरेक नं.1, योगक्षेम समोर, िसंतराि भागित चौक, नवरमन
पॉईंट, मुंबई-400020

26.

इंवियन नॅशनल कााँग्रेस, महाराष्ट्र प्रिे श कााँग्रेस (आय) सवमती, वटळक भिन, काकासाहे ब गािगीळ मागण, िािर,
मुंबई-400 025.

27.

नॅशनलीथट कााँग्रेस पाटी, ठाकरसी हाऊस, जे. एन. हे रेिीया मागण, बेलािण इथटे ट, मुंबई 400 038,

28.

वशिसेना, वशिसेना भिन, गिकरी चौक, िािर, मुंबई-400028.

29.

बहु जन समाज पाटी, प्रिे श सवचि, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी. भिन, प्लॉट नं. 83-अे, कलेक्टर कॉलनी, चेंबर
ू ,
मुंबई-400 014,

30.

भारतीय कम्युवनथट पाटी, महाराष्ट्र कवमटी, 314, राजभिन, एस. व्ही. पटे ल रोि, मुंबई 400004.

31.

भारतीय कम्युवनथट (माक्सणिािी) पाटी, महाराष्ट्र कवमटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब वमल पॅलस
े , िरळी मुंबई
400013.

32.

महाराष्ट्र निवनमाण सेना, राजगि, मातोश्री टॉिर, वशिाजी पाकण, िािर, मुंबई 400 028,

33.

सामान्य प्रशासन विभागातील सिण कायासने,

34. वनिि नथती ( कायासन 18 ).
पृष्ट्ठ 2 पैकी 2

