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महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
शासन वनणमय क्रमांक : समय 2020/प्र.क्र.35/18(र.िका.)
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय (विथतार), मुंबइ 400032
वदनांक : 21 एवप्रल, 2020
िाचा:- :
1. शासन ऄवधसूचना, सािमजवनक अरोग्य विभाग, क्रमांक : करोना-2020 / प्र. क्र.58
/ अरोग्य-5, वदनांक 14 माचम, 2020,
2. शासन वनणमय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : समय-2020 / प्र. क्र. 35 /18
(र.िका.), वदनांक 18 माचम, 2020,
3. शासन वनणमय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : समय-2020 / प्र. क्र. 35 /18
(र.िका.), वदनांक 20 माचम, 2020,
4. शासन वनणमय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : समय-2020 / प्र. क्र. 35
/18(र.िका.), वदनांक 23 माचम, 2020,
5. शासन ऄवधसूचना, अपत्ती वयिथथापन ि मदत ि पुनिसमन, क्रमांक : डीएमयू
2020/सीअर 92/डीअयएसएम-1, वदनांक 13 एवप्रल, 2020,
6. शासन ऄवधसूचना, अपत्ती वयिथथापन ि मदत ि पुनिसमन, क्रमांक : डीएमयू
2020/सीअर 92/डीअयएसएम-1, वदनांक 17 एवप्रल, 2020.
7. शासन वनणमय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : समय-2020 / प्र. क्र. 35
/18(र.िका.), वदनांक 18 एवप्रल, 2020,
8. केंद्रशासनाच्या

लोकतक्रार,

पन्शन,

कार्ममक

ि

प्रवशक्षण

मंत्रालयाच

क्र.11013/9/2014-Estt-(A III) वदनांक 27 माचम, 2020 च अदश.
9. महाराष्ट्र राज्य ऄपंग कममचारी संघटना, मुंबइ यांच वद. 18 एवप्रल, 2020 च
मा.मुख्य सवचि महोदयांना ईद्दशून वलवहलल पत्र.

शासन वनणमय क्रमांकः समय 2020/प्र.क्र.35/18(र.िका.)

शासन वनणमय:कोरोना विषाणूंचा (COVID-19) प्रसार राज्यातील कायालयांमध्य होउ नय, तसच
राज्यातील ऄवधकारी/कममचारी यांना त्यांचा संसगम होउ नय म्हणून विविध प्रवतबंधात्मक
ईपाययोजना राबविण्याच्या दृष्ट्टीन या विभागाच्या िळोिळी वनगमवमत करण्यात अलल्या
ईक्त

संदभाधीन क्र. 2, 3, 4 ि 7 यथ नमूद कलल्या शासन अदशान्िय शासकीय

कायालयातील कममचाऱयांची एकूण ईपस्थथती वनयंवत्रत करण्याबाबतच्या सूचना दण्यात
अलल्या अहत.
2.

याबाबत केंद्रशासनाच्या ईक्त

संदभम क्र. 8 यथील वदनांक 27 माचम, 2020 च्या

अदशान्िय कायालयात ऄत्यािश्यक सिा दण्यासाठी

ईपस्थथत राहण्यापासून वदवयांग

कममचाऱयांना िगळण्याबाबत सूचना दण्यात अलल्या अहत. त्यास ऄनुसरुन महाराष्ट्र राज्य
ऄपंग कममचारी संघटनन वदवयांग वयक्तींची रोगप्रवतकारक शक्ती सिमसामान्याच्या तुलनत
वततकीशी चांगली नसल्यान त्याचप्रमाण दळण िळणाबाबत ऐनिळी ईद्भिणाऱया ऄडचणींचा
सामना करण वदवयांगाना कष्ट्टप्रद ि त्रासदायक होत ऄसल्यान सिम वदवयांग कममचाऱयांना
लॉकडाउनच्या कालािधीमध्य कायालयात ईपस्थथत राहण्यापासून सूट दण्याची मागणी
संदभम क्र. 9 यथील पत्रान्िय कली अह.
3.

ईपरोक्त

पवरस्थथतीत

राज्यामध्य

लॉकडाउनच्या

कालािधीत

शासकीय

कायालयामध्य कामकाज करण्यासाठी ईपस्थथत राहण्यापासून सिम वदवयांग ऄवधकारी/
कममचारी यांना या अदशान्िय सूट दण्यात यत अह.
4.

सदरच अदश पुढील अदशापयमन्त लागू राहतील.

5.

सदर

संकतथथळािर

शासन

वनणमय

ईपलब्ध

महाराष्ट्र

करण्यात

शासनाच्याwww.maharashtra.gov.in

अला

ऄसून

त्याचा

संगणक

202004211624362107 ऄसा अह. ह अदश वडजीटल थिाक्षरीन

संकतांक

या
क्र.

साक्षांवकत करुन

काढण्यात यत अहत.
महाराष्ट्राच राज्यपाल यांच्या अदशानुसार ि नांिान,
Anshu
Sinha
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(ऄन्शु वसन्हा)
सवचि ( प्र.सु.ि.र.ि.का )
प्रत :
1. मा.राज्यपाल यांच सवचि (5 प्रती),
2. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपवरषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मुंबइ
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3. मा.ऄध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मुंबइ
4. मा.विरोधी

पक्षनता,

विधानपवरषद/विधानसभा,

महाराष्ट्र

विधानमंडळ

सवचिालय, मुंबइ.
5. सिम सन्माननीय विधानसभा, विधानपवरषद ि संसद सदथय,
6. मा. मुख्य मंत्रयांच प्रधान सवचि(5 प्रती), मंत्रालय, मुंबइ 400032.
7. मा.ईपमुख्य मंत्रयांच सवचि, मंत्रालय, मुंबइ 400032.
8. सिम मा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांच खाजगी सवचि, मंत्रालय, मुंबइ 400032.
9. मा.मुख्य सवचि यांच िवरष्ट्ठ थिीय सहायक, मंत्रालय, मुंबइ 400032.
10. मा.महाऄवधिक्ता, महाराष्ट्र राज्य,
11. सिम ऄपर मुख्य सवचि / प्रधान सवचि / सवचि, मंत्रालय, मुंबइ 400032.
12. प्रबंधक, ईच्च न्यायालय, ऄपील शाखा, मुंबइ
13. प्रबंधक, ईच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबइ
14. प्रबंधक, लोकायुक्त ि ईपलोकायुक्त यांच कायालय,
15. सवचि, राज्य वनिडणूक अयोग, मुंबइ,
16. सवचि, महाराष्ट्र लोकसिा अयोग, मुंबइ,
17. प्रधान सवचि, विधानमंडळ सवचिालय, विधान भिन, मुंबइ,
18. मुख्य मावहती अयुक्त, राज्य मावहती अयोग, मुंबइ,
19. राज्य मुख्य सिा हक्क अयुक्त, राज्य सिा हक्क अयोग, मुंबइ,
20. सिम विभागीय अयुक्त,
21. अयुक्त, सिम महानगर पावलका,
22. वयिथथापकीय संचालक, BEST महामंडळ, मुंबइ
23. वयिथथापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पवरिहन महामंडळ, मुंबइ
24. सिम वजल्हावधकारी,
25. सिम वजल्हा पवरषदांच मुख्य कायमकारी ऄवधकारी,
26. सिम मंत्रालयीन विभागांच्या ऄवधपत्याखालील सिम विभागप्रमुख / प्रादवशक
प्रमुख / कायालय प्रमुख,
27. महासंचालक, मावहती ि जनसंपकम महासंचालनालय, मुंबइ (5 प्रती ),
28. ऄध्यक्ष/सवचि, महारा्र राज्य ऄपंग कममचारी संघटना, मुंबइ - 32.
29. भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदश, सी.डी.ओ.बॅरक नं.1, योगक्षम समोर,
िसंतराि भागित चौक, नवरमन पॉइंट, मुंबइ 400020.
30. आंवडयन नॅशनल कााँग्रस, महाराष्ट्र प्रदश कााँग्रस(अय) सवमती, वटळक भिन,
काकासाहब गाडगीळ मागम, दादर, मुंबइ-400025.
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31. नॅशनलीथट कााँग्रस पाटी, ठाकरसी हाउस, ज.एन.हरडीया मागम, बलाडम
आथटट, मुंबइ 400038.
32. वशिसना, वशिसना भिन, गडकरी चौक, दादर, मुंबइ-400028.
33. बहु जन समाज पाटी, प्रदश सवचि, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी.भिन, प्लॉट
नं. 83-ऄ, कलक्टर कॉलनी, चेंबूर, मुंबइ-400014.
34. भारतीय कम्युवनथट पाटी, महाराष्ट्र कवमटी, 314, राजभिन, एस.वही.पटल
रोड, मुंबइ 400004.
35. भारतीय कम्युवनथट(माक्समिादी) पाटी, महाराष्ट्र कवमटी, जनशक्ती हॉल,
ग्लोब वमल पॅलस, िरळी, मुंबइ 400013.
36. महाराष्ट्र निवनमाण सिा, राजगड, मातोश्री टॉिर, वशिाजी पाकम, दादर,
मुंबइ 400028.
37. सामान्य प्रशासन विभागातील सिम कायासन, मंत्रालय, मुंबइ 400032
38. वनिड नथती (का.18), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबइ400032.
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