
 
 

   eqacbZ fo|kihB 
                            dqylfpo ;kaps dk;kZy;  

                                                                                                       QksVZ ifjlj] eqacbZ fo|kihB] 

                                    eqacbZ 400 032                  

 

  ifji=d 

   ¼vR;ar egRokps½ 

         REG/ICC/2020-21-22 

  

fo"k;  % egkjk”Vª jkT;kr  Mission  Begin Again  ;k varxZr e;kZnhr mifLFkhrP;k   

        dkGkr egkfo|ky;krhy f’k{kd o f’k{kdsRrj deZpkjh   ;kaP;k dk;kZy;krhy   

        mifLFkrhckcr-  
 

lanHkZ % 1- ‘kklu vkns’k vkiRrh O;oLFkkiu o enr o iquoZlu] dz- Mh,e;q&2020 @   

         lhvkj&92@Mhvk;,l,e&1] fnukad 31 es] 2020 

  2- ‘kklu vkns’k vkiRrh O;oLFkkiu o enr o iquoZlu]dz- Mh,e;q&2020@   

         lhvkj&92@Mhvk;,l,e&1] fnukad 4 twu] 2020 

   3- ‘kklu fu.kZ;] lkekU; iz’kklu foHkkx] dzekad%le;&2020@iz-dz-35@18    

          ¼j-odk½ fn- 4 es] 2020 

   4- egkjk”V ‘kklu foRr foHkkx] ea=ky;] eqacbZ ;kaps ‘kklu ifji=d dz- lafd.kZ   

          102020@iz-dz-01@lfpo ¼O;;½] fn- 5 tqu] 2020 

   5- egkjk”V ‘kklu iz’kklu foHkkx] ea=ky;] eqacbZ ;kapk ‘kklu fu.kZ; dz- le;    

         2020@iz-dz-35@18 ¼j-odk½] fn- 5 tqu] 2020 

    6- foHkkxh; lglapkyd] mPp f’k{k.k dksd.k foHkkx] iuosy] ;kaps i= dz-   

         folla@mf’k@dkfoi@ef’k&1@2020@645] fn- 6 tqu] 2020 
 

      dksfOgM&19 pk izknqHkkZo jks[k.;klkBh tkjh dsysY;k ykWdMkÅu dkGkr 

egkfo|ky;krhy f’k{kd o f’k{kdsRrj deZpkjh ;kaP;k mifLFkrh o dk;kZy;hu 

dkedktkckcr fo|kihBkus osGksosGh ‘kklukdMwu izkIr lqpuka uqlkj ijhi=ds @ vkns’k 

fuxZfer dsysys vkgsr- 
 

      mijksDr lanHkkZ/khu vkns’k dz- 1 uqlkj Mission Begin Again varxZr 

dksfOgM&19 pk izknqHkkZo jks[k.;klkBh tkjh dsysY;k VkGscanh ¼ykWdMkÅu½ dkGkr 

deZpk&;kaph dk;kZy;hu mifLFkrh e;kZnhr Bso.;kckcr ‘kklukdMwu lwpuk fuxZehr 

dj.;kr vkY;k vkgsr- rlsp fnukad 30 twu] 2020 i;Zar VkGscanh ok<fo.;kr 

vkysyh vkgs- 
 

      ojhy lanHkhZ; ‘kklu fu.kZ; @ ifji=d uqlkj layfXur egkfo|ky;kps      

izkpk;Z @ ekU;rkizkIr laLFkkps lapkyd ;kauh vkiY;k Lrjkoj ;ksX; rh dk;Zokgh djkoh- 

 

 



 

 

 

eqacbZ fo|kihBkus fnukad 31 ekpZ 2020 jksth i= dzekad  REG/ICC/2019-20/35  
uqlkj fnukad 1 ,fizy 2020 rs fnukad 14 ,fizy 2020 i;Zar mUgkGh lqVh tkfgj 

dsyh gksrh rn~uarj  fn- 15 ,fizy 2020 jksth REG/ICC/2020-21/1 i=kuqlkj 

fnukad 3 es 2020 i;Zar   mUgkGh lqVh tkfgj dj.;kr vkyh gksrh- rlsp fnukad 

11 twu] 2020 rs fnukad 19 twu] 2020 i;Zar mUgkGh lqVh tkfgj dj.;kr ;sr 

vkgs- 

 

 

      rjh layfXur loZ egkfo|ky;kaps izkpk;Z o ekU;rkizkIr laLFkkps lapkyd ;kauh mijksDr 

ckch vkiY;k egkfo|ky;krhy f’k{kd o f’k{kdsRrj deZpk&;kaP;k fun’kZukl vk.kwu 

n;kO;kr-   

 

            
 

fBdk.k % eqacbZ -400032         ¼MkW- fouksn ikVhy½ 

fnukad % 10 twu] 2020       iz&dqylfpo       

 
 

 

 

izr ekfgrh o ;ksX; R;k dk;ZokghlkBh & 
 

izkpk;Z loZ layfXur egkfo|ky;s @ lapkyd] ekU;rkizkIr laLFkk 



 



 

 



 



 



 



 

 













 











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, 

Anshu 
Sinha

Digitally signed by Anshu Sinha 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=General Administration Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a3a7504068b24f4e7eb0277456c
1fe4e5d31e4d0b0fdc81eb8816e33c5735
b5b, 
serialNumber=e71208cc885f6d3c01b374
ed0921df256abda4ed94d69472deb566c3
9b4ee68c, cn=Anshu Sinha 
Date: 2020.06.05 15:17:13 +05'30'
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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. 

 
 







महाराष्ट्र राज्यात कोरोना विषाण ू प्रसारािरील 
प्रवतबंधात्मक ईपाय म्हणनू लागू करण्यात 
अल ल््या लॉक डाउनच्या ऄनुषंगान  राज्यात  
शासकीय कामकाजासाठी इम ल तस च 
व्हॉट्सॲपचा िापर ग्राह्य धरण्याबाबत. 

 

 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), 

Rajesh Bhaskar 
Gaikwad

Digitally signed by Rajesh Bhaskar Gaikwad 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=General Administration Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5b1378a498cdff3fdd9ea5370b71fae3eca97
e85924d0e443758ade5f0221f9a, 
serialNumber=26e171ec96c63f6333217d12fb6da1c
5a800ce18a7a6fd59abf19b8ed3f02a91, cn=Rajesh 
Bhaskar Gaikwad 
Date: 2020.06.05 15:20:02 +05'30'
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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. 

 



                   ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ®Ö 
×¾Ö³ÖÖÝÖßµÖ ÃÖÆüÃÖ Ó“ÖÖ»ÖÛú, ˆ““Ö ×¿ÖõÖÞÖ ÛúÖ êÛúÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ ¯Ö®Ö¾Ö ê»Ö 410206  

¿ÖÖÃÖÛúßµÖ †¬µÖÖ¯ ÖÛú ´ÖÆ ü Ö ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, ¯ Ö®Ö¾Ö ê»Ö ¯ Ö×¸ üÃÖ¸ ü ×•Ö .¸ ü ÖµÖÝÖ› ü  
‡Ô-´Öê»Ö ¯Ö¢ÖÖ:- jtdire.1115@gmail.com                                                       ¤æü¸ü¬¾ÖÖß ¾Ö ±òúŒÃÖ ÖÓ²Ö¸ü (022) 27453820. 

ÛÎú. ×¾ÖÃÖÃÖÓ/ˆ×¿Ö/ÛúÖê×¾Ö¯Ö/´Ö×¿Ö1/2020/645    ×¤ü. 06.06.2020 
¯ÖÏ×ŸÖ, 

1. Ûãú»ÖÃÖ×“Ö¾Ö, 
      ´ÖãÓ²Ö‡Ô ×¾ÖªÖ¯Ößšü, ´ÖãÓ²Ö‡Ô 

2. Ûãú»ÖÃÖ×“Ö¾Ö, 
      ‹ÃÖ.‹®Ö.›üß.™üß.×¾ÖªÖ¯Ößšü, ´ÖãÓ²Ö‡Ô 

3. ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ, 
ÃÖ¾ÖÔ †×¬Ö®ÖÃ£Ö †¿ÖÖÃÖÛúßµÖ †®Öã¤üÖ®ÖßŸÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖê, 
×•Ö»ÆüÖ šüÖÞÖê, ¯ÖÖ»Ö‘Ö¸ü, ü̧ÖµÖÝÖ›ü, ¸üŸ®ÖÖ×ÝÖ¸üß ¾Ö ØÃÖ¬Öã¤ãüÝÖÔ 

 
 ×¾ÖÂÖµÖ :- ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖß“µÖÖ ÛúÖôûÖŸÖ ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ Ûú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“Öß ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖß ÃÖã×®Ö×¿“ÖŸÖ 

           Ûú¸üÞÖê ¾Ö ¾ÖêŸÖ®Ö †ÖÆü×¸üŸÖ Ûú¸üÞµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖæ“Ö®ÖÖ ... 

ÃÖÓ¤ü³ÖÔ :- ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ, ¿ÖÖÃÖ®Ö ¯Ö×¸ü¯Ö¡ÖÛú ÛÎú´ÖÖÓÛú ÃÖÓÛúßÞÖÔ 102020/¯ÖÏ.ÛÎú.01/ÃÖ×“Ö¾Ö (¾µÖµÖ)  
           ×¤ü.05 •Öæ®Ö  2020 

 

ÛúÖê×¾Ö›ü-19 “ÖÖ ¯ÖÏÖ¤ ãü³ÖÖÔ¾Ö ¸üÖêÜÖÞµÖÖÃÖÖšüß •ÖÖ¸üß Ûêú»Ö»µÖÖ »ÖÖòÛú›üÖ‰ú®Ö“µÖÖ ÛúÖôûÖŸÖ Ûú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“Öß 

ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖß®Ö ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖß ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ šêü¾ÖÞµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ¿ÖÖÃÖ®ÖÖÛú›æü®Ö ÃÖæ“Ö®ÖÖ ×®ÖÝÖÔ×´ÖŸÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ 

†ÖÆêüŸÖ. ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔ¬Öß®Ö ¯Ö×¸ü¯Ö¡ÖÛúÖ®¾ÖµÖê ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖß“µÖÖ ÛúÖôûÖŸÖ Ûú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“Öß 

ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖß ÃÖã×®Ö×¿“ÖŸÖ Ûú¸üÞÖê ¾Ö ¾ÖêŸÖ®Ö †ÖÆü¸üßŸÖ Ûú¸üÞµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×®Ö¤ìü¿Ö ¤ êüÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ.   

(¯Ö×¸ü¯Ö¡ÖÛúÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›ü»Öß †ÖÆêü.) ÃÖ¤ü¸ü ÃÖæ“Ö®ÖÖÓ“Öê ÛúÖ™êüÛúÖê¸ü ¯ÖÖ»Ö®Ö Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê. 

 

     
 

¯ÖÏŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖßÃÖÖšüß :- 

1.´ÖÖ.ÃÖ×“Ö¾Ö, ˆ““Ö ¾Ö ŸÖÓ¡Ö×¿ÖõÖÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖüü, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô  µÖÖÓ®ÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖßÃÖÖšüß ÃÖ×¾Ö®ÖµÖ ÃÖÖ¤ü¸ü 

2.´ÖÖ.×¿ÖõÖÞÖ ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÛú, ˆ““Ö ×¿ÖõÖÞÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ, ¯ÖãÞÖê 411 001 µÖÖÓ®ÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖßÃÖÖšüß ÃÖ×¾Ö®ÖµÖ ÃÖÖ¤ü¸ü 

 

 


