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 महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 

शासन पवरपत्रक क्रमाकं : समय 2020/प्र.क्र.35/18(र.ि का.) 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय (विस्तार), मंुबइ 400032 
वदनाकं : 5 जून, 2020 

 

िाचा:- :  
1. शासन वनणणय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमाकं : समय-2020 / प्र. क्र. 35 /18 

 (र.ि का.), वदनाकं 18 एवप्रल, 2020,  
2. शासन वनणणय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमाकं : समय-2020 / प्र. क्र. 35 /18  

(र.ि का.), वदनाकं 22 एवप्रल, 2020, 
3. कें द्रशासनाच्या गृह मंत्रालयाची  ऄवधसूचना क्र. 40-3/2020-डीएम-अय-(ए)  

वद. 1 म , 2020, 
4. शासन ऄवधसूचना, अपत्ती व्यिस्थापन ि मदत ि पुनिसणन, क्रमाकं : डीएमयू 2020 /  

सी अर 92 / डीअयएसएम-1, वदनाकं 2 म , 2020. 
5. शासन वनणणय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमाकं : समय-2020 / प्र. क्र. 35 /18  

(र.ि का.), वदनाकं 4 म , 2020,  
 

शासन पवरपत्रक :- 
 कोरोना विषाणूंचा (COVID-19) प्रसार राज्य शासकीय कायालयामंध्य  होउ नय , तस च 
राज्यातील ऄवधकारी / कमणचारी यानंा त्याचंा संसगण  होउ नय  म्हणनू विविध प्रवतबंधात्मक ईपाय 
योजना राबविण्याच्या दृष्ट्टीन  या विभागाच्या संदभण क्रमाकं 1, 2 ि 5 य थील शासन वनणणयान्िय  
विविध सूचना वनगणवमत करण्यात अल ल्या अह त.  

2.  लॉकडाउनच्या कालािधीत राज्य शासकीय कायालयातील कमणचाऱयांची ईपस्स्थती 
वनयंवत्रत करण्यात य त अह .  तस च भविष्ट्यातही ऄशा प्रकारची पवरस्स्थती लक्षात घ ता शासकीय 
ऄवधकारी / कमणचारी यानंी त्याचं  घरातच  राहूनही कायालयीन अिश्यकत नुसार ि तातडीनुसार 
शासकीय कामकाजाचा वनपटारा करण साठी ईपाययोजना करण  अिश्यक अह . यासाठी शासकीय 
इम ल (जस  एनअयसी म ल, आ.), त्याचं्या न हमीच्या िापरातील ऄन्य  इम ल तस च व्हॉट्सॲपचा 
िापर शासकीय कामकाजासाठी तस च संबंवधतानंा सूचना / अद श द ण्यासाठी करण  ग्राह्य धरण्यात 
य इल. 
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3. सबब सिण राज्य शासकीय ऄवधकारी / कमणचारी यानंा खालीलप्रमाण  सूचना द ण्यात य त 
अह त :- 

ऄ)   प्रत्य क ऄवधकारी / कमणचारी यानंी, त्याचं  शासकीय इ-म ल अयडी / त्यांच्या न हमीच्या 
िापरातील ऄन्य  इ-म ल अयडी तस च एस.एम.एस / व्हॉट्सॲपची सुविधा ऄसल ला 
मोबाइल क्रमाकं, त्याचं  कायालय प्रमुखासं ईपलब्ध  करून द्यािा.   

ब)   शासकीय कामकाजासाठी शासकीय इ-म ल अयडी / त्याचं्या न हमीच्या िापरातील 
ऄन्य  इम ल अयडी तस च व्हॉट्सॲपचा िापर करून त्याचं्या कामाचा जास्तीत जास्त 
वनपटारा करािा. 

क) प्रस्ताि इ-म लद्वार  फॉरिडण क ल्यानंतर त्याबाबतची सूचना लग चच संबंवधतासं 
एस.एम.एस (SMS)/ व्हॉट्सॲपिरून (Whatsapp) द ण्याबाबत दक्षता घ ण्यात यािी. 

ड)  ईक्त पद्धतीन  िवरष्ट्ठाकंडून प्राप्त सूचन नुसार इम लद्वार  ऄंवतम मान्यत साठी सादर 
क ल ला प्रस्ताि (फॉरिडण क ल ला प्रस्ताि ) हा, तो सादर करणार  ि ऄंवतम मान्यता 
द णार  या दोन्ही स्तरामधील ऄवधकाऱयानंी पावहला, तपासला ि मान्य क ला अह , ऄस  
गृवहत धरण्यात य इल. 

 प्रस्ताि तयार करणाऱया ऄवधकारी / कमणचारी यांनी प्रस्ताि इ-म लद्वार  ऄंवतमत: 
फॉरिडण करण्यापूिी तो सिण संबंवधत ऄवधकाऱयाचं्या वनदशणनास अणनू फॉरिडण करािा 
ि त्याची  प्रत (C.C. मध्य ) सिण संबंवधत ऄवधकाऱयानंा वचन्हावंकत करािी. 

4. तरी सिण मंत्रालयीन ऄपर मुख्य सवचि / प्रधान सवचि / सवचि तस च मंत्रालयाच्या 
वनयंत्रणाखालील सिण विभाग प्रमुख तस च कायालय प्रमुख यानंा विनंती करण्यात य त  की, त्यानंी 
सदर सूचना त्याचं  वनयंत्रणाखालील ऄवधकारी / कमणचारी याचं  वनदशणनास अणाव्यात. 

5. ईक्त सूचना पुढील अद शापयंत लागू राहतील. 

6. सदर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संक तस्थळािर ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संगणक सकं ताकं क्र. 
202006051403191907  ऄसा अह . ह  अद श वडजीटल स्िाक्षरीन   साक्षावंकत करुन  काढण्यात 
य त अह त. 

 महाराष्ट्राच  राज्यपाल याचं्या अद शानुसार ि नािंान , 

 

 
                                                         ( रा. भा. गायकिाड ) 

          कायासन ऄवधकारी 
      प्रत : 

1. मा.राज्यपाल याचं  सवचि (5 प्रती), 

http://www.maharashtra.gov.in/
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2. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपवरषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मंुबइ 
3. मा.ऄध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मंुबइ 
4. मा.विरोधी पक्षन ता, विधानपवरषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, 

मंुबइ. 
5. सिण सन्माननीय  विधानसभा, विधानपवरषद ि संसद सदस्य, 
6. मा. मुख्यमंत्रयाचं  प्रधान सवचि(5 प्रती), मंत्रालय, मंुबइ 400032. 
7. मा.ईपमुख्यमंत्रयाचं  सवचि, मंत्रालय, मंुबइ 400032. 
8. सिण मा.मंत्री / मा. राज्य मंत्री याचं  खाजगी सवचि, मंत्रालय, मंुबइ 400032. 
9. मा.मुख्य  सवचि याचं  िवरष्ट्ठ स्िीय सहायक, मंत्रालय, मंुबइ 400032. 
10. मा.महाऄवधिक्ता, महाराष्ट्र राज्य , 
11. सिण ऄपर मुख्य  सवचि / प्रधान सवचि / सवचि, मंत्रालय, मंुबइ 400032. 
12. प्रबंधक, ईच्च न्यायालय, ऄपील शाखा, मंुबइ 
13. प्रबंधक, ईच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मंुबइ 
14. प्रबंधक, लोकायुक्त ि ईपलोकायुक्त याचं  कायालय, 
15. सवचि, राज्य  वनिडणकू अयोग, मंुबइ, 
16. सवचि, महाराष्ट्र लोकस िा अयोग, मंुबइ, 
17. प्रधान सवचि, विधानमंडळ सवचिालय, विधान भिन, मंुबइ, 
18. मुख्य मावहती अयुक्त, राज्य  मावहती अयोग, मंुबइ, 
19. राज्य  मुख्य स िा हक्क अयुक्त, राज्य  स िा हक्क अयोग, मंुबइ, 
20. सिण विभागीय अयुक्त, 
21. अयुक्त, सिण महानगर पावलका, 
22. व्यिस्थापकीय संचालक, BEST महामंडळ, मंुबइ 
23. व्यिस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य  मागण पवरिहन महामंडळ, (MSRTC), 

मंुबइ  
24. सिण वजल्हावधकारी, 
25. सिण वजल्हा पवरषदाचं  मुख्य  कायणकारी ऄवधकारी, 
26. सिण मंत्रालयीन विभागाचं्या ऄवधपत्याखालील सिण विभाग प्रमुख / प्राद वशक प्रमुख / 

कायालय प्रमुख,  
27. महासंचालक, मावहती ि जनसंपकण  महासंचालनालय, मंुबइ (5 प्रती ), 
28. भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रद श, सी.डी.ओ.बॅर क नं.1, योगक्ष म समोर, 

िसंतराि  भागित चौक, नवरमन पॉइंट, मंुबइ 400020. 
29. आंवडयन नॅशनल कााँग्र स, महाराष्ट्र प्रद श कााँग्र स(अय) सवमती, वटळक भिन, 

काकासाह ब गाडगीळ मागण, दादर, मंुबइ-400025. 
30. नॅशनलीस्ट कााँग्र स पाटी, ठाकरसी हाउस, ज .एन.ह र डीया मागण, ब लाडण आस्ट ट, 

मंुबइ 400038. 
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31. वशिस ना, वशिस ना भिन, गडकरी चौक, दादर, मंुबइ-400028. 
32. बहुजन समाज पाटी, प्रद श सवचि, महाराष्ट्र राज्य , बी.एस.जी.भिन,  

प्लॉट नं. 83-ऄ , कल क्टर कॉलनी, चेंबूर, मंुबइ-400014. 
33. भारतीय कम्युवनस्ट पाटी, महाराष्ट्र कवमटी, 314, राजभिन, एस.व्ही.पट ल रोड, 

मंुबइ 400004. 
34. भारतीय कम्युवनस्ट(माक्सणिादी) पाटी, महाराष्ट्र कवमटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब 

वमल पॅल स, िरळी, मंुबइ 400013. 
35. महाराष्ट्र निवनमाण स िा, राजगड, मातोश्री टॉिर, वशिाजी पाकण , दादर,  

मंुबइ 400028. 
36. सामान्य प्रशासन विभागातील सिण कायासन , मंत्रालय, मंुबइ 400032 
37. वनिड नस्ती (का.18), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मंुबइ400032. 
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