
महाराष्ट्र राज्यात “Mission begin again” या 
ऄंतगगत M.M.R. कायगक्षेत्रातील बृहनममंबइ 
महानगरपाललकेसह सर्ग महानगरपाललका, तसेच 
पमणे, सोलापूर, औरंगाबाद, मालगेार्, नालिक, 
धमळे, जळगार्, ऄकोला, ऄमरार्ती  अलण नागपूर 
या महानगरपाललका कायगक्षेत्रामध्ये राज्य िासकीय 
कायालयातील ऄलधकारी/ कमगचारी यांच्या 
ईपस्थथतीबाबत. 

 
            महाराष्ट्र िासन  

सामानय प्रिासन लर्भाग 
िासन लनणगय क्रमांक : समय 2020/प्र.क्र.35/18(र.र्का.) 

मादाम कामा रोड, हमतात्मा राजगमरु चौक, 
मंत्रालय (लर्थतार), ममंबइ 400032 

लदनांक :  5 जून, 2020 
र्ाचा:- :  

1. िासन लनणगय, सामानय प्रिासन लर्भाग, क्रमांक : समय-2020 / प्र. क्र. 35 / 
18(र.र्का.), लदनांक 4 मे, 2020, 

2. िासन अदेि, अपत्ती व्यर्थथापन र् मदत र् पमनर्सगन, क्रमाकं :डीएमयू 
2020/सीअर 92/डीअयएसएम-1, लदनांक 31 मे, 2020, 

3.  िासन पलरपत्रक, सामानय प्रिासन लर्भाग, क्रमांक : संकीणग 102020 / प्र. क्र. 1 / 
सलचर् (व्यय), लदनांक 5 जून, 2020. 

 

िासन लनणगय:- 

कोरोना लर्षाणूंचा (COVID-19) प्रसार राज्य िासकीय कायालयांमध्ये होउ नये, 
तसेच िासकीय कायालयातील ऄलधकारी/कमगचारी यांना त्यांचा संसगग होउ नये म्हणनू 
लर्लर्ध प्रलतबधंात्मक ईपाययोजना राबलर्ण्याच्या दृष्ट्टीने या लर्भागाच्या संदभग क्र.  1 येथील 
िासन लनणगयानर्ये सूचना लनगगलमत करण्यात अलेल्या  अहेत. 

2.   ईक्त संदभग क्र. 1 येथील लद.4.5.2020 रोजीच्या िासन लनणगयातील पलरच्छेद क्र. 2 (ऄ) 
येथील  तरतूदीऄनर्ये ममंबइ महानगर प्रादेलिक लर्कास क्षेत्र (M.M.R.)  तसेच पमणे महानगर 
पाललका (P.M.C.), मालगेार् महानगर पाललका तसेच पपपरी-पचचर्ड महानगर पाललका 
(P.C.M.C.)  यांच्या कायगक्षेत्रातील िासकीय कायालयांतील एकूण ईपस्थथती 5 टक्क्यांपयंत 
ठेर्ण्यात अललेी अहे.  
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   अता, अपत्ती व्यर्थथापन, मदत र् पमनर्गसन लर्भाग, मंत्रालय यांच्या ईक्त  संदभग क्र. 2 
येथील लद. 31 मे, 2020 च्या अदेिांनर्ये राज्यातील लॉकडाउनचा कालार्धी लद.30 जून, 
2020 पयंत र्ाढलर्ण्यात अला ऄसून राज्यात “Mission begin again” या ऄंतगगत फेज I, II, 
III ऄनर्ये यापरू्ी घालण्यात अलेल्या लर्लर्ध लनबधंामध्ये सर्लती देण्यात अल्या अहेत.  
त्यानमसार या अदेिामधील पलरच्छेद क्र.6(iv) येथे नमूद केलेल्या मागगदिगक सूचनेनमसार 
अदेिाच्या Annexure(II) येथील ममद्दा क्र.(viii) मधील तरतूदीत केलेल्या र्ाढीच्या ऄनमषंगाने  
पमढीलप्रमाणे समधालरत  अदेि देण्यात येत अहेत:-   

(ऄ)  ममंबइ महानगर प्रादेलिक लर्कास क्षेत्र (M.M.R.) या कायगक्षेत्रातील  बृहनममंबइ 
महानगरपाललकेसह सर्ग महानगरपाललका तसेच पमणे, सोलापूर, औरंगाबाद, मालगेार्, 
नालिक, धमळे, जळगार्, ऄकोला, ऄमरार्ती  अलण नागपूर महानगरपाललका, या 
कायगक्षेत्रातील सर्ग राज्य िासकीय कायालयामधील ईपस्थथती (ईक्त लद.31.5.2020 च्या 
अदेिातील पलरच्छेद क्र. 6(iv) येथे नमूद केलेल्या ऄत्यार्श्यक सेर्ा र्गळून), लद. 3 जून, 
2020 पासून 15 टक्के पकर्ा कमीत कमी 15 कमगचारी यापैकी जे जाथत ऄसेल आतकी  
ठेर्ण्यात यार्ी.   

ब) याऄनमषंगाने रोटेिन पध्दतीने  कायालयीन ईपस्थथती लनलित करण्यासाठी प्रत्येक 
मंत्रालयीन सलचर्/संबलंधत कायालयप्रममख यांनी अर्श्यक ती ईपाययोजना करार्ी. 
त्याचप्रमाणे लर्त्त लर्भागाच्या संदभग क्रमांक 3 येथील लदनांक 5 जून, 2020 च्या 
पलरपत्रकातील सूचनांचेसमद्धा काटेकोरपणे पालन करण्यात यार्.े 

क) ईर्गलरत संपणूग राज्यातील िासकीय कायालयातील ईपस्थथती ही अपत्ती 
व्यर्थथापन, मदत र् पमनर्गसन लर्भाग, मंत्रालय यांच्या ईक्त  संदभग क्र. 2 येथील लद. 31  मे, 
2020 रोजीच्या अदेिाप्रमाणे राहील. 

3. त्याचप्रमाणे सर्ग राज्य िासकीय ऄलधकारी र् कमगचारी (बाह्य यंत्रणेद्वारे लनयमक्त 
ऄलधकारी र् कमगचारी यांचसेह) यांनी िासकीय कायालयामध्ये कोरोना लर्षाणूंचा प्रसार 
रोखण्याच्या दृष्ट्टीने या लर्भागाच्या ईक्त संदभग क्र. 1 येथील लद. 4.5.2020  र् अपत्ती 
व्यर्थथापन, मदत र् पमनर्गसन लर्भाग यांच्या ईक्त  संदभग क्र. 2 येथील लद.31  मे, 2020 
रोजीच्या अदेिातील Annexure I येथे नमूद “कोर्ीड-19 च्या व्यर्थथापनाबाबत राष्ट्रीय 
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मागगदिगक सूचना” (National directives for Covid-19 Management) या मथळयाखाली 
नमूद सर्ग सूचना तसेच सार्गजलनक अरोग्य लर्भागाने र्ळेोर्ळेी प्रलसध्द केलेल्या अदेिातील 
सर्ग मागगदिगक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करार्.े 

4.  ईपरोक्त सूचना पमढील अदेिापयगनत लागू राहतील. 
 

5. सदर िासन लनणगय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतथथळार्र ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संगणक संकेतांक 
क्र.202006051403261207 ऄसा अहे. हे अदेि लडजीटल थर्ाक्षरीने  साक्षांलकत करुन  
काढण्यात येत अहेत. 

  महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या अदेिानमसार र् नांर्ाने, 
 
 
 

          ( ऄनिम लसनहा ) 
सलचर् ( प्र.सम.र्.र.र्.का ) 

प्रत :  
1. मा.राज्यपाल यांच ेसलचर् (5 प्रती), 
2. मा.सभापती, महाराष्ट्र लर्धानपलरषद, महाराष्ट्र लर्धानमंडळ सलचर्ालय, ममंबइ 
3. मा.ऄध्यक्ष, महाराष्ट्र लर्धानसभा, महाराष्ट्र लर्धानमंडळ सलचर्ालय, ममंबइ 
4. मा.लर्रोधी पक्षनेता, लर्धानपलरषद/लर्धानसभा, महाराष्ट्र लर्धानमंडळ सलचर्ालय, 

ममंबइ. 
5. सर्ग सनमाननीय  लर्धानसभा, लर्धानपलरषद र् संसद सदथय, 
6. मा. ममख्यमंत्रयांच ेप्रधान सलचर्(5 प्रती), मंत्रालय, ममंबइ 400032. 
7. मा.ईपममख्यमंत्रयांच ेसलचर्, मंत्रालय, ममंबइ 400032. 
8. सर्ग मा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांच ेखाजगी सलचर्, मंत्रालय, ममंबइ 400032. 
9. मा.ममख्य  सलचर् यांच ेर्लरष्ट्ठ थर्ीय सहायक, मंत्रालय, ममंबइ 400032. 
10. मा.महाऄलधर्क्ता, महाराष्ट्र राज्य, 
11. सर्ग ऄपर ममख्य  सलचर् / प्रधान सलचर् / सलचर्, मंत्रालय, ममंबइ 400032. 
12. प्रबधंक, ईच्च नयायालय, ऄपील िाखा, ममंबइ 
13. प्रबधंक, ईच्च नयायालय, मूळ िाखा, ममंबइ 
14. प्रबधंक, लोकायमक्त र् ईपलोकायमक्त यांच ेकायालय, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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15. सलचर्, राज्य लनर्डणकू अयोग, ममंबइ, 
16. सलचर्, महाराष्ट्र लोकसेर्ा अयोग, ममंबइ, 
17. प्रधान सलचर्, लर्धानमंडळ सलचर्ालय, लर्धान भर्न, ममंबइ, 
18. ममख्य मालहती अयमक्त, राज्य मालहती अयोग, ममंबइ, 
19. राज्य ममख्य सेर्ा हक्क अयमक्त, राज्य सेर्ा हक्क अयोग, ममंबइ, 
20. सर्ग लर्भागीय अयमक्त, 
21. अयमक्त, सर्ग महानगर पाललका, 
22. व्यर्थथापकीय संचालक, BEST महामंडळ, ममंबइ 
23. व्यर्थथापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पलरर्हन महामंडळ,(MSRTC), ममंबइ  
24. सर्ग लजल्हालधकारी, 
25. सर्ग लजल्हा पलरषदांच ेममख्य  कायगकारी ऄलधकारी, 
26. सर्ग मंत्रालयीन लर्भागांच्या ऄलधपत्याखालील सर्ग लर्भागप्रममख / प्रादेलिक प्रममख / 

कायालय प्रममख, 
27. महासंचालक, मालहती र् जनसंपकग  महासंचालनालय, ममंबइ (5 प्रती ), 
28. भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदेि, सी.डी.ओ.बरेॅक नं.1, योगक्षेम समोर, 

र्संतरार्  भागर्त चौक, नलरमन पॉइंट, ममंबइ 400020. 
29. आंलडयन नॅिनल कााँगे्रस, महाराष्ट्र प्रदेि कााँगे्रस(अय) सलमती, लटळक भर्न, 

काकासाहेब गाडगीळ मागग, दादर, ममंबइ-400025. 
30. नॅिनलीथट कााँगे्रस पाटी, ठाकरसी हाउस, जे.एन.हेरेडीया मागग, बलेाडग आथटेट, 

ममंबइ 400038. 
31. लिर्सेना, लिर्सेना भर्न, गडकरी चौक, दादर, ममंबइ-400028. 
32. बहमजन समाज पाटी, प्रदेि सलचर्, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी.भर्न,  

 प्लॉट नं. 83-ऄे, कलेक्टर कॉलनी, चेंबूर, ममंबइ-400014. 
33. भारतीय कम्यमलनथट पाटी, महाराष्ट्र कलमटी, 314, राजभर्न, एस.व्ही.पटेल रोड, 

ममंबइ 400004. 
34. भारतीय कम्यमलनथट(माक्सगर्ादी) पाटी, महाराष्ट्र कलमटी, जनिक्ती हॉल, ग्लोब लमल   

पॅलेस, र्रळी, ममंबइ 400013. 
35. महाराष्ट्र नर्लनमाण सेर्ा, राजगड, मातोश्री टॉर्र, लिर्ाजी पाकग , दादर,  

  ममंबइ 400028. 
36. सामानय प्रिासन लर्भागातील सर्ग कायासने, मंत्रालय, ममंबइ 400032 
37. लनर्ड नथती (का.18), सामानय प्रिासन लर्भाग, मंत्रालय, ममंबइ400032. 
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