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संिभण :- सा.प्र.नि.क्र.शाकाजा-1120/प्र.क्र.47/2020/22, नि.19 माचण, 2020. 
प्रस्तािना :- 
 मा. म ख्यमंत्री /उपम ख्यमंत्री / आरोग्य मंत्री तसचे मा.म ख्य सनचि ि आरोग्य निभागातील संबधंीत अनधकारी 
यांचेमार्ण त राज्यातील कोरोना निषाण म ळे (COVID-19) उिभिणाऱ्या ससंगणजन्य आजाराम ळे आरोग्य निषयक 
आपत् कालीन पनरथिस्थती हाताळयायासा ी मंत्रालय इमारतीमयेये राज्यस्तरािरील ननयंत्रण कक्ष तयार करयायासा ी 
िालन क्र. 603, उत्तर बाजू, मंत्रालय म ख्य इमारत हे िालन नि.19 माचण, 2020 च्या शासन ननणणयान्िये तात्प रत्या 
स्िरुपात िाटप करयायात आले आहे.  सिर न काणी कोरोना (COVID-19) साथरोग ननयंत्रण कक्ष स्थापन करयायात 
आलेला आहे. सिर ननयंत्रण कक्षाचे संननयंत्रणाची बाब मा.म ख्यमंत्री यांच्या ननयंत्रणाखाली  ेियायाची बाब 
शासनाच्या निचाराधीन होती. 
 

शासन ननणणय :-  
 कोरोना (COVID-19) साथरोग ननयंत्रण कक्षातून राज्यातील कोरोना आजाराबाबत राज्यस्तरािर संननयंत्रण 
करयायात येत आहे. कोरोना आजाराम ळे राज्यातील अत्यािश्यक सेिा, आर्थथक, उद्योग, सामानजक, शैक्षनणक 
इ.सिणच बाबींसंिभात राज्यस्तरािर संननयंत्रण करयायाकनरता मंत्रालयातील राज्यस्तरीय कोरोना (COVID-19) 
साथरोग ननयंत्रण कक्ष आता मा.म ख्यमंत्री यांच्या ननयंत्रणाखाली  ेियायात येत असून सिरचा कक्ष हा याप ढे 
मा.म ख्यमंत्री यांच्या कायालयाचा अनिभाज्य भाग रानहल. 
  सिरहू शासन ननणणय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ध 
करयायात आला असून त्याचा सगंणक सांकेतांक 202006171455505807 असा आहे. हा आिेश निजीटल 
स्िाक्षरीने साक्षांनकत करुन काढयायात येत आहे.  

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिेशान सार ि नािाने. 
 
  
                                            ( प्रज्ञा प्र. साितं ) 

                                                       कक्ष अनधकारी, महाराष्ट्र शासन  
प्रनत, 
1. मा.म ख्यमंत्री यांच ेप्रधान सनचि/सनचि, मंत्रालय, म ंबई-32. 
2. मा.उपम ख्यमंत्री यांचे प्रधान सनचि/सनचि, मंत्रालय, म ंबई-32. 
3. सिण मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सनचि, मंत्रालय, म ंबई-32. 
4. मा.म ख्य सनचि, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, म ंबई-32. 
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5. अपर म ख्य सनचि (सेिा), सामान्य प्रशासन निभाग, मंत्रालय,म ंबई-32. 
6. श्री. राजीि जलोटा (भाप्रसे), अपर म ख्य सनचि, मंत्रालय, म ंबई-32. 
7. श्री.भषूण गगराणी (भाप्रसे), प्रधान सनचि, मंत्रालय, म ंबई-32. 
8. प्रधान सनचि, सािणजननक आरोग्य निभाग, मंत्रालय, म ंबई-32. 
9. सनचि, िदै्यकीय नशक्षण ि औषधी द्रव्ये निभाग, मंत्रालय, म ंबई-32. 
10. सनचि, मित ि प निणसन निभाग, मंत्रालय, म ंबई-32. 
11. उप सनचि (का.10), सामान्य प्रशासन निभाग, मंत्रालय, म ंबई-32. 
12. सािणजननक बांधकाम निभाग/प्रशा-4, मंत्रालय, म ंबई-32. 
13. गृह निभाग/निशेष शाखा-4, मंत्रालय, म ंबई-32. 
14. कायणकारी अनभयंता, इलाखा शहर (सा.बां.) निभाग, बांधकाम भिन, 2 रा मजला, मर्णबान रोि, 

म ंबई-01. 
15. उप अनभयंता, िनक्षण उप निभाग, सा.बा.ंनि., मंत्रालय आिार, म ंबई. 
16. उप अनभयंता, महानगर टेनलर्ोन ननगम नल, मंत्रालय ि रयेिनी सेिा कें द्र, मंत्रालय-32. 
17. ननििनस्ती. 
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