महाराष्ट्र राज्यात “Mission begin again”
या अंतर्गत राज्य शासकीय कायालयातील
अधिकारी/ कमगचारी यांच्या उपस्थितीबाबत.
महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन धिभार्
शासन धनर्गय क्रमांक : समय 2020/प्र.क्र.35/18(र.िका.)
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजर्ुरु चौक,
मंत्रालय (धिथतार), मुंबई 400 032
धदनांक : 03 सप्टें बर, 2020.
िाचा:- :
1. शासन धनर्गय, सामान्य प्रशासन धिभार्, क्रमांक : समय-2020 / प्र. क्र. 35 /
18 (र.िका.), धदनांक 4 मे, 2020,
2. शासन आदे श, आपत्ती व्यिथिापन ि मदत ि पुनिसगन, क्रमांक :डीएमयू 2020/
सीआर 92/डीआयएसएम-1, धदनांक 31 मे , 2020.
3. शासन धनर्गय, सामान्य प्रशासन धिभार्, क्रमांक : समय-2020 / प्र. क्र. 35 /
18 (र.िका.), धदनांक 5 जून, 2020,
4. शासन आदे श, आपत्ती व्यिथिापन ि मदत ि पुनिसगन, क्रमांक :डीएमयू 2020/
सीआर 92/डीआयएसएम-1, धदनांक 31 ऑर्थट, 2020.
शासन धनर्गय:कोरोना धिषार्ूंचा (COVID-19) प्रसार राज्य शासकीय कायालयांमध्ये होऊ नये,
तसेच शासकीय कायालयातील अधिकारी/कमगचारी यांना त्यांचा संसर्ग होऊ नये म्हर्ून
धिधिि प्रधतबंिात्मक उपाययोजना राबधिण्याच्या दृष्ट्टीने या धिभार्ाच्या संदभग क्र. १ ि ३
येिील शासन धनर्गयांन्िये सूचना धनर्गधमत करण्यात आलेल्या आहेत.
2.

उक्त संदभग क्र. 1 येिील धद.4 मे, 2020 रोजीच्या शासन धनर्गयातील पधरच्छे द क्र. 2

(अ) येिील तरतूदीन्िये, मुंबई महानर्र प्रादे धशक धिकास क्षेत्र (M.M.R.) तसेच पुर्े
महानर्र पाधलका (P.M.C.), मालेर्ाि महानर्र पाधलका तसेच पपपरी-पचचिड महानर्र
पाधलका (P.C.M.C.) यांच्या कायगक्षत्र
े ातील शासकीय कायालयांतील एकूर् उपस्थिती 5
टक्क्यांपयंत ठे िण्यात आलेली होती. तसेच आपत्ती व्यिथिापन धिभार्ाच्या धद.31 मे ,
2020 च्या आदे शातील पधरच्छे द क्र.6(iv) येिे नमूद केलेल्या मार्गदशगक सूचनेनुसार, उक्त
संदभग क्र. 3 येिील धदनांक ५ जून, 2020 रोजीच्या शासन धनर्गयातील पधरच्छे द क्र. 2 (अ)
येिील तरतूदीन्िये, मुंबई महानर्र प्रादे धशक धिकास क्षेत्र (M.M.R.) या कायगक्षत्र
े ातील
बृहन्मुंबई महानर्रपाधलकेसह सिग महानर्रपाधलका तसेच पुर्े, सोलापूर, औरंर्ाबाद,
मालेर्ाि,

नाधशक,

िुळे,

जळर्ाि,

अकोला,

अमरािती

आधर्

नार्पूर

या

महानर्रपाधलकांच्या कायगक्षत्र
े ातील सिग राज्य शासकीय कायालयामिील उपस्थिती (उक्त
धद.31.5.2020 च्या आदे शातील पधरच्छे द क्र. 6(iv) येिे नमूद केलेल्या अत्यािश्यक सेिा
िर्ळू न), पासून 15 टक्के पकिा कमीत कमी 15 कमगचारी यापैकी जे जाथत असेल इतकी
ठे िण्यात आलेली होती.
3.

आपत्ती व्यिथिापन धिभार्ाच्या संदभग क्रमांक ४ येिील धदनांक ३१ ऑर्थट, 2020

च्या आदे शातील पधरच्छे द ४ (iii) मध्ये नमूद केलेल्या अत्यािश्यक सेिा िर्ळू न इतर
शासकीय कायालयांमिील उपस्थिती खालीलप्रमार्े धनधित करण्यात आलेली आहे.
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अ) सिग राज्य शासकीय कायालयांतील र्ट-अ तसेच र्ट-ब मिील अधिकाऱयांची
उपस्थिती एकूर् पदसंख्येच्या 100 टक्के राहील.
ब) र्ट-अ तसेच र्ट-ब अधिकाऱयांव्यधतधरक्त इतर कमगचारीिर्ाची उपस्थिती;
अ) मुंबई महानर्र प्रादे धशक धिकास क्षेत्र (M.M.R.) या कायगक्षत्र
े ातील बृहन्मुंबई
महानर्रपाधलकेसह सिग महानर्रपधलका तसेच पुर्े, पपपरी-पचचिड आधर्
िेळोिेळी अधिसूधचत करण्यात येर्ाऱया इतर महानर्रपाधलका क्षेत्रांमिील राज्य
शासकीय कायालयांमिील कमगचारीिर्ाची उपस्थिती एकूर् पदसंख्येच्या 30 टक्के
पकिा धकमान 30 कमगचारी यापैकी जे जाथत असेल, धततकी असेल,
ब) महाराष्ट्र राज्यातील इतर भार्ातील कमगचाऱयांची उपस्थिती एकूर् पदसंख्येच्या 50
टक्के पकिा धकमान ५० कमगचारी, यापैकी जे जाथत असेल, धततकी असेल,
क) याअनुषंर्ाने रोटे शन पध्दतीने कायालयीन उपस्थिती धनधित करण्यासाठी प्रत्येक
मंत्रालयीन सधचि/संबंधित कायालयप्रमुख यांनी आिश्यक ती उपाययोजना
करािी.
ड) सिग राज्य शासकीय अधिकारी ि कमगचारी (बाह्य यंत्रर्ेद्वारे धनयुक्त अधिकारी ि
कमगचारी यांचेसह) यांनी शासकीय कायालयामध्ये कोरोना धिषार्ूंचा प्रसार
रोखण्याच्या दृष्ट्टीने या धिभार्ाच्या धद. 4 मे, 2020 ि आपत्ती व्यिथिापन, मदत ि
पुनिगसन धिभार् यांच्या धद.31 ऑर्थट, 2020 रोजीच्या आदे शातील Annexure I
येिे नमूद “कोिीड-19 च्या व्यिथिापनाबाबत राष्ट्रीय मार्गदशगक सूचना”(National
directives for Covid-19 Management) या मिळयाखाली नमूद सिग सूचना
तसेच सािगजधनक आरोग्य धिभार्ाने िेळोिेळी प्रधसध्द केलेल्या आदे शातील सिग
मार्गदशगक सूचनांचे काटे कोरपर्े पालन करािे.
4.

उपरोक्त सूचना पुढील आदे शापयगन्त लार्ू राहतील.

5.

सदर शासन धनर्गय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या

संकेतथिळािर

उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा संर्र्क

संकेतांक

क्र.

202009041355161207 असा आहे. हा आदे श धडजीटल थिाक्षरीने साक्षांधकत करुन
काढण्यात येत आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नांिाने ,
Digitally signed by SHRIRAM
DATTATRAYA YADAV
Date: 2020.09.04 13:57:01 +05'30'

( श्री. द. यादि )
उप सधचि
प्रत :
1.

मा.राज्यपाल यांचे सधचि (5 प्रती),
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2.

मा.सभापती, महाराष्ट्र धििानपधरषद, महाराष्ट्र धििानमंडळ सधचिालय,
मुंबई

3.

मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र धििानसभा, महाराष्ट्र धििानमंडळ सधचिालय, मुंबई

4.

मा.धिरोिी

पक्षनेता,

धििानपधरषद/धििानसभा,

महाराष्ट्र

धििानमंडळ

सधचिालय, मुंबई.
5.

सिग सन्माननीय धििानसभा, धििानपधरषद ि संसद सदथय,

6.

मा. मुख्यमंत्रयांचे प्रिान सधचि(5 प्रती), मंत्रालय, मुंबई 400032.

7.

मा.उपमुख्यमंत्रयांचे सधचि, मंत्रालय, मुंबई 400032.

8.

सिग मा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजर्ी सधचि, मंत्रालय, मुंबई 400032.

9.

मा.मुख्य सधचि यांचे िधरष्ट्ठ थिीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 400032.

10.

मा.महाअधििक्ता, महाराष्ट्र राज्य,

11.

सिग अपर मुख्य सधचि / प्रिान सधचि / सधचि, मंत्रालय, मुंबई 400032.

12.

प्रबंिक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई

13.

प्रबंिक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई

14.

प्रबंिक, लोकायुक्त ि उपलोकायुक्त यांचे कायालय,

15.

सधचि, राज्य धनिडर्ूक आयोर्, मुंबई,

16.

सधचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोर्, मुंबई,

17.

प्रिान सधचि, धििानमंडळ सधचिालय, धििान भिन, मुंबई,

18.

मुख्य माधहती आयुक्त, राज्य माधहती आयोर्, मुंबई,

19.

राज्य मुख्य सेिा हक्क आयुक्त, राज्य सेिा हक्क आयोर्, मुंबई,

20.

सिग धिभार्ीय आयुक्त,

21.

आयुक्त, सिग महानर्र पाधलका,

22.

व्यिथिापकीय संचालक, BEST महामंडळ, मुंबई

23.

व्यिथिापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पधरिहन महामंडळ,(MSRTC),
मुंबई

24.

सिग धजल्हाधिकारी,

25.

सिग धजल्हा पधरषदांचे मुख्य कायगकारी अधिकारी,

26.

सिग मंत्रालयीन धिभार्ांच्या अधिपत्याखालील सिग धिभार्प्रमुख / प्रादे धशक
प्रमुख / कायालय प्रमुख,

27.

महासंचालक, माधहती ि जनसंपकग महासंचालनालय, मुंबई (5 प्रती ),

28.

भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदे श, सी.डी.ओ.बॅरेक नं.1, योर्क्षेम समोर,
िसंतराि भार्ित चौक, नधरमन पॉईंट, मुंबई 400020.

29.

इंधडयन नॅशनल कााँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदे श कााँग्रेस(आय) सधमती, धटळक भिन,
काकासाहेब र्ाडर्ीळ मार्ग, दादर, मुंबई-400025.

30.

नॅशनलीथट कााँग्रेस पाटी, ठाकरसी हाऊस, जे.एन.हेरेडीया मार्ग, बेलाडग
इथटे ट, मुंबई 400038.

31.

धशिसेना, धशिसेना भिन, र्डकरी चौक, दादर, मुंबई-400028.
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32.

बहु जन समाज पाटी, प्रदे श सधचि, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी.भिन, प्लॉट
नं. 83-अे, कलेक्टर कॉलनी, चेंबूर, मुंबई-400014.

33.

भारतीय कम्युधनथट पाटी, महाराष्ट्र कधमटी, 314, राजभिन, एस.व्ही.पटे ल
रोड, मुंबई 400004.

34.

भारतीय कम्युधनथट(माक्सगिादी) पाटी, महाराष्ट्र कधमटी, जनशक्ती हॉल,
ग्लोब धमल पॅलेस, िरळी, मुंबई 400013.

35.

महाराष्ट्र निधनमार् सेिा, राजर्ड, मातोश्री टॉिर, धशिाजी पाकग, दादर,
मुंबई 400028.

36.

सामान्य प्रशासन धिभार्ातील सिग कायासने, मंत्रालय, मुंबई 400032

37.

धनिड नथती (का.18), सामान्य प्रशासन धिभार्, मंत्रालय, मुंबई 400032.
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