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सामान्य प्रशासन विभाग 

शासन पवरपत्रक क्रमाकंः  संकीणण- 2020/ प्र. क्र.37/18 (र. ि का. ) 
मंत्रालय, मादाम कामा मागण, हुिात्मा राजगुरु चौक, 

मंुबई - 400 032.  
 वदनाकं : 19 माचण, 2020.  
शासन पवरपत्रक : 

सध्या जगभराि पसरलेल्या कोरोना विषाणूंचा (COVID-19) प्रादुभाि रोखण्यासाठी शासनाने 
राज्याि अनेक प्रविबंधात्मक उपाययोजना केल्या आहेि.  या प्रविबंधात्मक योजनेचा भाग म्हणनू कोरोना 
विषाणूंचा प्रसार राज्यािील कायालयामंध्ये होऊ नये िसेच राज्यािील अवधकारी / कमणचारी यानंा त्याचंा 
संसगण होऊ नय,े यादृष्ट्टीने शासकीय बैठकािंर वनबधं आणण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होिी.   या 
पार्श्णभमूीिर खालीलप्रमाणे सूचना देण्याि येि आहेि. 
2.       कोरोना विषाणूंच्या प्रादुभाि संपूणणपणे वनयंत्रणामध्ये येईपयंिच्या कालािधीसाठी मंत्रालयीन 
प्रशासकीय विभाग िसेच त्याचं्या वनयंत्रणाखालील कायालये यानंी बैठकाचंे शक्यिो आयोजन करू नये.   
हा संसगणजन्य आजार असल्याने बैठका आयोवजि करणे अवनिायण असेल िरच त्या आयोवजि कराव्याि. 
िसेच विषाणूंचा संसगण टाळण्याच्या दृष्ट्टीने बैठकीस आमंवत्रि अवधकारी / कमणचारी याचंी बैठक व्यिस्था 
करिाना त्याचंा एकमेकाशंी संपकण  होणार नाही, अशा प्रकारे एक आसन सोडून पुरेस े अंिर ठेिण्याची 
दक्षिा घ्यािी.  
3.   िरी सिण मंत्रालयीन विभाग िसेच मंत्रालयाच्या वनयंत्रणाखालील सिण राज्य शासकीय 
कायालयानंी सदर सूचनानुंसार अंमलबजािणी करािी.   
4. सदर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेिस्थळािर 
उपलब्ध करण्याि आला असून त्याचा संगणक सकेंिाक 202003191720057407 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षावंकि करुन काढण्याि येि आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार ि नािाने.  
 

 

                                                                                          ( रा. भा. गायकिाड ) 
             कायासन अवधकारी 

प्रवि, 
1. मा. राज्यपालाचंे सवचि ( 5 प्रिी ), 
2. मा. सभापिी, महाराष्ट्र विधानपवरषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मंुबई,  
3. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मंुबई, 
4. मा.विरोधी पक्षनेिा, विधान पवरषद/ विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मंुबई, 
5. सिण सन्माननीय विधानसभा, विधानपवरषद ि संसद सदस्य, 

http://www.maharashtra.gov.in/


शासन पवरपत्रक क्रमांक: संकीणण 2020 / प्र. क्र. 37/ कायासन 18 ( र. ि का. ) 
 

                     पृष्ट्ठ 2 पैकी 2  

6. मा. मुख्यमंत्रयाचंे प्रधान सवचि ( 5 प्रिी ), 
7. मा. उपमुख्यमंत्रयाचंे सवचि, 
8. सिण मंत्री / राज्यमंत्री याचंे खाजगी सवचि / स्िीय सहायक, 
9. मुख्य सवचि याचंे िवरष्ट्ठ स्िीय सहायक, 
10. मा. महाअवधिक्िा, महाराष्ट्र राज्य, 
11. सिण अपर मुख्य सवचि / प्रधान सवचि / सवचि,मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 
12. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मंुबई, 

13. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मंुबई, 
14. प्रबंधक , लोकायुक्ि ि उप लोकायुक्ि याचंे कायालय, 
15. सवचि, राज्य वनिडणकू आयोग, मंुबई, 
16. सवचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, मंुबई, 
17. प्रधान सवचि, विधानमंडळ सवचिालय, विधान भिन, मंुबई, 
18. मुख्य मावहिी आयुक्ि, राज्य मावहिी आयोग, मंुबई, 
19. राज्य मुख्य सेिा हक्क आयुक्ि, राज्य सेिा हक्क आयोग, मंुबई, 
20. सिण विभागीय आयुक्ि, 
21. सिण वजल्हावधकारी, 
22. सिण वजल्हा पवरषदाचंे मुख्य कायणकारी अवधकारी, 
23. सिण मंत्रालयीन विभागाचं्या अवधपत्याखालील सिण विभाग प्रमुख /  

प्रादेवशक प्रमुख / कायालय प्रमुख, 
24. महासंचालक, मावहिी ि जनसंपकण  महासंचालनालय, मंुबई ( 5 प्रिी ), 
25. भारिीय जनिा पाटी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी. डी. ओ. बॅरेक नं.1,  योगक्षमे समोर, िसंिराि भागिि 

चौक, नवरमन पॉईंट, मंुबई-400020 
26. इंवडयन नॅशनल कााँगे्रस, महाराष्ट्र प्रदेश कााँगे्रस (आय) सवमिी, वटळक भिन, काकासाहेब गाडगीळ 

मागण, दादर, मंुबई-400 025. 
27. नॅशनलीस्ट कााँगे्रस पाटी, ठाकरसी हाऊस, जे. एन. हेरेडीया मागण, बेलाडण इस्टेट, मुंबई 400 038, 
28. वशिसेना, वशिसेना भिन, गडकरी चौक, दादर, मंुबई-400028. 
29. बहुजन समाज पाटी, प्रदेश सवचि, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी. भिन, प्लॉट नं. 83-अे, कलेक्टर 

कॉलनी, चेंबूर, मंुबई-400 014, 
30. भारिीय कम्युवनस्ट पाटी, महाराष्ट्र कवमटी, 314, राजभिन, एस. व्ही. पटेल रोड, मंुबई 400004. 
31. भारिीय कम्युवनस्ट (माक्सणिादी) पाटी, महाराष्ट्र कवमटी, जनशक्िी हॉल, ग्लोब वमल पॅलेस, िरळी 

मंुबई 400013. 
32. महाराष्ट्र निवनमाण सेना, राजगड, मािोश्री टॉिर, वशिाजी पाकण , दादर, मंुबई 400 028, 
33. सामान्य प्रशासन विभागािील सिण कायासने, 
34. वनिड नस्िी ( कायासन 18 ). 
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