
 

कोरोना विषाण ूप्रसारािरील प्रविबंधात्मक उपाय म्हणनू 
मंुबई महानगर प्रादेविक विकास क्षते्र, पुणे, पपपरी-
पिंिंिड आवण नागपुर िहर येथील िासकीय  
कायालयांिील उपस्थथिी ि खाजगी आथथापना िंाल ू
ठेिण्यािर मयावदि कालािधीसाठी वनबंध आणणेबाबि. 

महाराष्ट्र िासन 
सामान्य प्रिासन विभाग 

िासन वनणणय क्रमाकंः  समय- 2020/ प्र. क्र.35/18 (र. ि का. ) 
मंत्रालय, मादाम कामा मागण, हुिात्मा राजगुरु िंौक, 

मंुबई - 400 032.  
 वदनाकं : 20 मािंण, 2020.  

िािंा : 1. िासन अवधसिूंना, सािणजवनक आरोग्य विभाग, क्रमाकं : करोना-2020 / प्र. क्र.58 /  
               आरोग्य-5,  वदनाकं 14 मािंण, 2020. 
           2. िासन वनणणय, सामान्य प्रिासन विभाग, क्रमाकं : समय-2020 / प्र. क्र. 35 / १८ (र.ि का.),  

वदनाकं 18 मािंण, 2020. 
 

िासन वनणणय : 
कोरोना विषाणूंिंा (COVID-19) प्रसार राज्यािील कायालयांमध्ये होऊ नये िसेिं राज्यािील 

अवधकारी / कमणिंारी यानंा त्यािंंा संसगण होऊ नये, यासाठी प्रविबंधात्मक उपाय म्हणनू सािणजवनक 
िाहिूक व्यिथथेमधील गदी कमी करण्याच्यादृष्ट्टीने या विभागाच्या वदनाकं १८ मािंण, 2020 च्या  िासन 
वनणणयािील पवरच्छेद क्रमाकं 2-अ अन्िये कायालयािील एकूण अवधकारी / कमणिंारी यािंंी उपस्थथिी ५० 
टक्के राहील, अिा पद्धिीने उपाययोजना करण्याच्या सूिंना देण्याि आल्या होत्या. 

2. िथावप असे जरी असल े िरी सािणजवनक िाहिूक व्यिथथेच्या माध्यमािून कोरोना विषाणूंिंा 
प्रादुभाि रोखण्यासाठी अवधक िािडीिंी उपाययोजना म्हणनू िासनाने खालीलप्रमाणे वनणणय घेिले 
आहेि. 

अ)  मंुबई महानगर प्रादेविक विकास क्षते्र, पुणे, पपपरी-पिंिंिड आवण नागपुर िहर येथील सिण 
िासकीय, वनमिासकीय आवण महानगरपावलका कायालयािील अवधकारी/कमणिंाऱयािंंी दैनंवदन 
उपस्थथिी २५ टक्के ठेिण्याि यािी. यासाठी मंत्रालयीन प्रिासकीय विभागािील सविंि/महापावलका 
आयुक्ि/संबंवधि विभाग प्रमुख/कायालय प्रमुख यानंी याबाबि िािडीने आिश्यक िी उपाययोजना 
करािी. 

ब) िथावप पवरच्छेद 2-अ येथे नमूद केलेल्या क्षते्रामधील िासकीय/वनमिासकीय / महानगरपावलका 
कायालयांमधील, नागवरकानंा अत्यािश्यक सेिा देणाऱया सिण अवधकारी/कमणिंारी यािंंी उपस्थथिी 
अवनिायण राहील.   
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क) सािणजवनक आरोग्य विभागाच्या वदनाकं १४ मािंण, 2020 च्या िासन अवधसूिंनेद्वारे साथरोग 
प्रविबंधात्मक अवधवनयम, 1897 हा वदनाकं १३ मािंण, 2020 पासून लागू करण्याि आला आहे.  सदर 
अवधवनयमािील िरिूदीनुसार मंुबई महानगर प्रादेविक विकास क्षते्र, पुणे, पपपरी-पिंिंिड आवण नागपुर 
िहर मधील सिण खाजगी आथथापना वदनाकं २१ मािंण, 2020 पासून वदनाकं ३१ मािंण, 2020 पयंि बदं 
राहिील.  िथावप, नागवरकानंा लागणाऱया अत्यािश्यक प्रकारच्या सेिा (उ.दा. बँकींग सेिा, औषधे,  
भाजीपाला, वकराणा, दूध इ. अत्यािश्यक बाबींिंी दुकाने ) िंालू राहिील.  अत्यािश्यक सेिाबंाबि  
कोणिीही संवदग्धिा वनमाण झाल्यास त्याबाबि संबंवधि वजल्हावधकारी उविंि वनणणय /थपष्ट्टीकरण 
करिील. 

3. यासंदभािील उक्ि पवरच्छेद क्र. 2-अ येथे नमूद केलेल्या क्षते्रािील कायालयासंंदभाि उिणवरि 
सूिंना या विभागाच्या वदनाकं १८ मािंण, 2020 च्या िासन वनणणयानुसार कायम राहिील.  िसेिं, सदरहू 
क्षते्रािील कायालये िगळिा अन्य कायालयानंा वदनाकं १८ मािंण, 2020 च्या  िासन वनणणयािील सिण 
िरिुदी लागू राहिील.   

4. सदर िासन वनणणय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेिथथळािर 
उपलब्ध करण्याि आला असून त्यािंा संगणक सकेंिाक 202003202057016707 असा आहे. हा आदेि 
वडजीटल थिाक्षरीने साक्षावंकि करुन काढण्याि येि आहे.  

महाराष्ट्रािंे राज्यपाल याचं्या आदेिानुसार ि नािाने.  

 

 

                                                                                                         ( अन्िु वसन्हा ) 
                                 सविंि (प्र.सु.र.ि का.) 

प्रवि, 
1. मा. राज्यपालािंंे सविंि ( 5 प्रिी ), 
2. मा. सभापिी, महाराष्ट्र विधानपवरषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सविंिालय, मंुबई,  
3. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सविंिालय, मंुबई, 
4. मा.विरोधी पक्षनेिा, विधान पवरषद/ विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सविंिालय, मंुबई. 
5. सिण सन्माननीय विधानसभा, विधानपवरषद ि संसद सदथय, 
6. मा. मुख्यमंत्रयािंंे प्रधान सविंि ( 5 प्रिी ), 
7. मा. उपमुख्यमंत्रयािंंे सविंि, 
8. सिण मंत्री / राज्यमंत्री यािंंे खाजगी सविंि / थिीय सहायक, 
9. मुख्य सविंि यािंंे िवरष्ट्ठ थिीय सहायक, 
10. मा. महाअवधिक्िा, महाराष्ट्र राज्य, 
11. सिण अपर मुख्य सविंि / प्रधान सविंि / सविंि,मंत्रालयीन प्रिासकीय विभाग, 
12. प्रबंधक, उच्िं न्यायालय, अपील िाखा, मंुबई, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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13. प्रबंधक, उच्िं न्यायालय, मूळ िाखा, मंुबई, 
14. प्रबंधक , लोकायुक्ि ि उप लोकायुक्ि यािंंे कायालय, 
15. सविंि, राज्य वनिडणकू आयोग, मंुबई, 
16. सविंि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, मंुबई, 
17. प्रधान सविंि, विधानमंडळ सविंिालय, विधान भिन, मंुबई, 
18. मुख्य मावहिी आयुक्ि, राज्य मावहिी आयोग, मंुबई, 
19. राज्य मुख्य सेिा हक्क आयुक्ि, राज्य सेिा हक्क आयोग, मंुबई, 
20. सिण विभागीय आयुक्ि, 
21. सिण वजल्हावधकारी, 
22. सिण वजल्हा पवरषदािंंे मुख्य कायणकारी अवधकारी, 
23. सिण मंत्रालयीन विभागाचं्या अवधपत्याखालील सिण विभाग प्रमुख /  

प्रादेविक प्रमुख / कायालय प्रमुख, 
24. महासंिंालक, मावहिी ि जनसंपकण  महासंिंालनालय, मंुबई ( 5 प्रिी ), 
25. भारिीय जनिा पाटी, महाराष्ट्र प्रदेि, सी. डी. ओ. बॅरेक नं.1,  योगक्षमे समोर, िसंिराि भागिि 

िंौक, नवरमन पॉईंट, मंुबई-400020 
26. इंवडयन नॅिनल काँगे्रस, महाराष्ट्र प्रदेि काँगे्रस (आय) सवमिी, वटळक भिन, काकासाहेब गाडगीळ 

मागण, दादर, मंुबई-400 025. 
27. नॅिनलीथट काँगे्रस पाटी, ठाकरसी हाऊस, जे. एन. हेरेडीया मागण, बेलाडण इथटेट, मुंबई 400 038, 
28. वििसेना, वििसेना भिन, गडकरी िंौक, दादर, मंुबई-400028. 
29. बहुजन समाज पाटी, प्रदेि सविंि, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी. भिन, प्लॉट नं. 83-अे, कलेक्टर 

कॉलनी, िंेंबूर, मंुबई-400 014, 
30. भारिीय कम्युवनथट पाटी, महाराष्ट्र कवमटी, 314, राजभिन, एस. व्ही. पटेल रोड, मंुबई 400004. 
31. भारिीय कम्युवनथट (माक्सणिादी) पाटी, महाराष्ट्र कवमटी, जनिक्िी हॉल, ग्लोब वमल पॅलेस, िरळी 

मंुबई 400013. 
32. महाराष्ट्र निवनमाण सेना, राजगड, मािोश्री टॉिर, वििाजी पाकण , दादर, मंुबई 400 028, 
33. सामान्य प्रिासन विभागािील सिण कायासने, 
34. वनिड नथिी ( कायासन 18 ). 
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