
कोरोना विषाण ू प्रसारास प्रविबंधात्मक उपाय 
म्हणनू बायोमेट्रीक उपस्थििी प्रणालीचा िापर 
मयाविि कालािधीसाठी थिविि करणेबाबि. 

महाराष्ट्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाि 

शासन पवरपत्रक क्रमाकंः  समय- 2020/ प्र. क्र.31/ 18 ( र. ि का. ) 
मंत्रालय, मािाम कामा मािग, हुिात्मा राजिुरु चौक, 

मंुबई - 400 032.  
 विनाकं : 16 माचग, 2020.  
शासन पवरपत्रक : 

जिभरािील अनेक िेशामंध्ये कोरोना विषाणूंचा प्रसार झाला आहे. त्यामुळे आरोग्यविषयक िंभीर 
समथया वनमाण झाली असून मोठ्या प्रमाणािर वजविि हानी होि आहे.  कोरोना विषाणूंमुळे बावधि रुग्ण 
आपल्या िेशािील काही वठकाणी आढळून आले आहेि. 

2.      िरील पार्श्गभमूीिर, कोरोना विषाणूंचा प्रसार राज्यािील कायालयांमध्ये होऊ नये िसेच राज्यािील 
अवधकारी / कमगचारी यानंा त्याचंा संसिग होऊ नये, यासाठी प्रविबंधात्मक उपाय म्हणनू राज्यािील सिग 
शासकीय कायालयामंधील बायोमेट्रीक उपस्थििी प्रणालीचा िापर पुढील आिेश होईपयंि थिविि 
करण्याि येि आहे.  या कालािधीमध्ये अवधकारी / कमगचारी यांची कायालयािील उपस्थििी पूिीप्रमाणे 
हजेरीपटािर नोंिविण्याि यािी.  यासंिभाि विभाि / कायालयािंील आथिापना शाखानंी आिश्यक िी 
उपाययोजना करािी. 

3.  सिर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेिथिळािर 
उपलब्ध करण्याि आले असून त्याचा संिणक संकेिाक 202003161307294507 असा आहे. हे 
पवरपत्रक विजीटल थिाक्षरीने साक्षावंकि करुन काढण्याि येि आहे.  

महाराष्ट्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आिेशानुसार ि नािाने. 

 

                                                                                                    ( रा. भा. िायकिाि ) 
                                 कक्ष अवधकारी 

प्रवि, 
1. मा. राज्यपालाचंे सवचि ( 5 प्रिी ), 
2. मा.विरोधी पक्षनेिा, विधान पवरषि/ विधान सभा, महाराष्ट्ट्र विधानमंिळ सवचिालय, मंुबई. 
3. सिग सन्माननीय विधानसभा, विधानपवरषि ि संसि सिथय, 
4. मा. मुख्यमंत्रयाचंे प्रधान सवचि ( 5 प्रिी ), 
5. सिग मंत्री / राज्यमंत्री याचंे खाजिी सवचि / थिीय सहायक, 
6. मुख्य सवचि याचंे िवरष्ट्ठ थिीय सहायक, 
7. मा. महाअवधिक्िा, महाराष्ट्ट्र राज्य, 
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8. सिग अपर मुख्य सवचि / प्रधान सवचि / सवचि,मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाि, 
9. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मंुबई, 
10.  प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मंुबई, 
11.  प्रबंधक , लोकायुक्ि ि उप लोकायुक्ि याचंे कायालय, 
12.  सवचि, राज्य वनििणकू आयोि, मंुबई, 
13.  सवचि, महाराष्ट्ट्र लोकसेिा आयोि, मंुबई, 
14.  प्रधान सवचि, विधानमंिळ सवचिालय, विधान भिन, मंुबई, 
15.  मुख्य मावहिी आयुक्ि, राज्य मावहिी आयोि, मंुबई, 
16.  राज्य मुख्य सेिा हक्क आयुक्ि, राज्य सेिा हक्क आयोि, मंुबई, 
17.  सिग विभािीय आयुक्ि, 
18. सिग वजल्हावधकारी, 
19. सिग वजल्हा पवरषिाचंे मुख्य कायगकारी अवधकारी, 
20. सिग मंत्रालयीन विभािाचं्या अवधपत्याखालील सिग विभाि प्रमुख / प्रािेवशक प्रमुख / कायालय प्रमुख, 
21. महासंचालक, मावहिी ि जनसंपकग  महासंचालनालय, मंुबई ( 5 प्रिी ), 
22. भारिीय जनिा पाटी, महाराष्ट्ट्र प्रिेश, सी. िी. ब. बकरेक नं.1,  योिक्षेम समोर, िसंिराि भाििि चौक, 

नवरमन पॉईंट, मंुबई-20 
23. इंवियन नकशनल कााँगे्रस, महाराष्ट्ट्र प्रिेश कााँगे्रस (आय) सवमिी, वटळक भिन, काकासाहेब िाििीळ 

मािग, िािर, मंुबई-25. 
24. नकशनल कााँगे्रस पाटी, राष्ट्ट्रपिी भिन, फ्री पे्रस जनगल मािग, नवरमन पॉईंट, मंुबई-21. 
25. वशिसेना, वशिसेना भिन, ििकरी चौक, िािर, मंुबई-28. 
26. बहुजन समाज पाटी,िी-1, इन्सा हटमेंट, आझाि मैिान, मंुबई-1, 
27. भारिीय कम्युवनथट पाटी, महाराष्ट्ट्र कवमटी, 314, राजभिन, एस. व्ही. पटेल रोि, मंुबई. 
28. भारिीय कम्युवनथट (माक्सगिािी) पाटी, महाराष्ट्ट्र कवमटी, जनशक्िी हॉल, ग्लोब वमल पकलेस, िरळी 

मंुबई. 
29. सामान्य प्रशासन विभािािील सिग कायासने, 
30. वनिि नथिी ( कायासन 18 ). 


		2020-03-16T13:10:49+0530
	Rajesh Bhaskar Gaikwad




