
कोविड- 19  विषाणचूा  प्रादुर्भाि - लॉकडाऊन 
कालािधीत  बेघर/ विस्थावित कामगार  ि 
िरराज्यातील अडकलले े कामगार याांच्या  
ितेनात अथिा मजुरीत कोणतीही किात न 
करण्याबाबत अथिा तयाांना कामािरून कमी न 
करणेबाबत..                                                                  

 

महाराष्ट्र शासन, 
 उद्योग,ऊजा ि कामगार विर्भाग 

शासन वनणणय, क्रमाांक: सांकीणण  2020/ प्र. क्र. 45/काम-9 
हुतातमा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागण 

मांत्रालय मुांबई 400 032. 
 वदनाांक 31 माचण 2020 

  
िाचा :-1) सवचि, श्रम ि रोजगार मांत्रालय, र्भारत सरकार याांचे क्रमाांक:  एम-11011/08/2020-

वमवडया, वदनाांक 20 माचण, 2020 च ेित्र 
2) ग्रह मांत्रालय, र्भारत सरकार, याांचे क्रमाांक: 40-3 /2020/ डीएम- आय(ए) वदनाांक 29 

माचण, 2020 च ेआदेश. 
3) शासन वनणणय, महसूल ि िन विर्भाग, क्रमाांक: डीएमयु /2020/ प्र.क्र. 92/ 

डीआयएसएम-१, वदनाांक 29 माचण, 2020 
 

प्रस्तािना :- 
 सांिूणण जग कोरोना िायरस Covid-19 च्या प्रादुर्भािामुळे अतयांत अडचणींचा सामना करत 

असतानाच याबाबतच्या गांर्भीर समस्याांना र्भारताला देखील सामोरे जाि ेलागत आहे. तया विरुद्धच्या 

एकवत्रत प्रयतनाांचा र्भाग म्हणनू यािूिी कें द्र शासन ि राज्य शासनाच्या सांदर्भीय आदेशान्िये कशाप्रकारे 

खबरदारी घ्यािी ि समाजातील कामगार िगांना याचा दुष्ट्िवरणाम होणार नाही याबाबत काय  

उिाययोजना करािी या अनुषांगाने सविस्तर सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.  खाजगी आस्थािनाांिर 

काम करणाऱ्या कामगार ि कमणचाऱ्याांना मदत करण्याबाबत विशेषता कां त्राटी काम करणाऱ्या 

कामगाराांचे ितेन कमी करू नये अशा सूचना यािूिी देण्यात आलेल्या आहेत तसेच जर काही कारणाांनी 

अशा कामगाराांना कामािर येता आले नाही तर ते कामािर नसलेला कालािधी देखील तयाांचा िगारी 

रजेचा कालािधी म्हणनू गृहीत धरािा अशी विनांती देखील करण्यात आलेली आहे. ज्यामुळे या 

कामगाराांच्या दैनांवदन जीिनामध्ये अडथळा येणार नाही. या कालािधीत कोणतयाही  कामगाराांचे ितेन 

अथिा िगार कमी होणार नाही िवरणामी तयाांचे  आर्थथक नुकसान होणार नाही याचीही काळजी घेणे 

आिश्यक आहे. 
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शासन वनणणय :-  

  कोरोना विषाणचूा प्रादुर्भाि रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊन सांदर्भातील महाराष्ट्र 

शासनाच्या यािूिीच्या आदेशामुळे बांद झालेल्या उद्योग-व्यिसायातील तसेच अन्य दुकाने ि इतर 

आस्थािनातील प्रर्भावित झालेले कामगार, िरराज्यातील विस्थावित कामगार याांच्या सांदर्भात आित्ती 

व्यिस्थािन अवधवनयम 2005 च्या कलम 24  नुसार , महाराष्ट्र राज्य आित्ती व्यिस्थािन 

प्रावधकरणाच्या राज्य कायणकारणी सवमतीचा िदवसद्ध अध्यक्ष म्हणनू प्राप्त झालेल्या अवधकारानुसार 

खालील प्रमाणे आदेश देण्यात येत आहेत; 

  सिण खाजगी  आस्थािना, कारखाने, कां िन्या, दुकाने (अतयािश्यक सेिा आस्थािना िगळून) 

इतयादी आस्थािनाांचे सिण कामगार (कां त्राटी, बाहयस्त्रोताद्वारे उिलब्ध करुन घेण्यात आलेले  कमणचारी 

ि कामगार,  तातिुरतया  कालािधीसाठीचे  कमणचारी ि कामगार, रोंजदारीिरील कामगार)  ज्याांना  

कोरोना िायरस Covid-19 च्या प्रादुर्भािामुळे  महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशामुळे  घरी / स्थानबध्द राहाि े

लागत आहे, अशा  सिण  कामगार/ कमणचारी हे कतणव्यािर असल्याचे समजण्यात याि ेि तयाांना  सांिूणण  

ितेन  ि र्भत्ते  अदा करण्यात यािते.  

  हे आदेश महाराष्ट्रातील सिण वनमशासकीय, औद्योवगक, िावणज्ज्यक, व्यािारी ि दुकाने 

आस्थािनाांना लागू राहतील. या आदेशाची काटेकोर अांमलबजािणी व्हािी याबाबतची  दक्षता सिण 

सांबांवधत कायालय प्रमुखाांनी घ्यािी. 

  सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर 

उिलब्ध करण्यात आला असून तयाचा सांकेताक 202003311640518610 असा आहे. हा आदेश 

वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

  महाराष्ट्राचे राज्यिाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने, 

 

( अजोय मेहता ) 
  मुख्य सवचि, महाराष्ट्र राज्य  

 प्रवत, 
1. मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सवचि, मांत्रालय, मुांबई 
2. मा. उि मुख्यमांत्री याांचे  सवचि, मांत्रालय, मुांबई 

AJOY MEHTA
Digitally signed by AJOY MEHTA 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=6cd985f04d38fef505754856131307df708dca9bbcea90df80882
d2257d79126, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=85c1fa2cdc7cf754bc479fb6ae97bc65889de163fa7e4c775
fec1ed9e37334f3, ou=NA, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
cn=AJOY MEHTA 
Date: 2020.03.31 16:51:55 +05'30'

http://www.maharashtra.gov.in/
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3. मा. विरोधी िक्षनेता (विधानसर्भा/विधानिवरषद) विधानमांडळ सवचिालय, मुांबई 
4. महाराष्ट्र विधानमांडळाचे सिण सन्माननीय  विधानसर्भा /विधानिवरषद सदस्य 
5. सिण अिर मुख्य सवचि/प्रधान सवचि/ सवचि, मांत्रालयीन सिण विर्भाग 
6. सिण विर्भागीय आयुक्त, मुांबई 
7. आयुक्त, उद्योग/कामगार/असांघवटत कामगार  
8. सिण वजल्हावधकारी  
9. सिण महािावलकाय आयुक्त, 
10. सिण  मुख्यावधकारी, नगरिावलका /नगर िवरषद 

 
 

 
 



Influence of Covid-19 Virus - No reduction in wages or 
wages of homeless/displaced workers and foreign 
workers trapped during the Lockdown period. 
 

Department of Industry, Energy and Labor 

 
 
Preface :- 
 
Whole World is facing extreme difficulties due to corona Virus Covid -19. Taking into consideration the 
seriousness of the issue as a part of consolidated proposal Central Government and State Government by 
relevant orders have given detailed instructions to ensure that workers in the community do not get badly 
affected. Employees working in private establishments and to help such workers especially contractual 
employees earlier also instructions were given not to reduce pay also if for some reasons such workers 
are unable to come to work in this case such period has to be considered as paid holiday. So that day-to-
day routine life of the workers will not be interrupted. During this period payment / salary of the workers 
are not to be reduced and they will not be financially damaged necessary care to be taken.  
 
Government Order: - 
 
As a designated President of State Executive Committee under Section 24 of Disaster Management Act 
2005, I hereby issue below orders with regard to Employees and Migrants affected by statewide lockdown 
of Shops & Establishment 
 
All Private, Factories, Establishment, Shops (Except Essential Services) etc. Workers, contractual, 
temporary, daily wages workers who had to remain at home / place  due to outbreak of Corona virus 
Covid-19 & lockdown orders by Govt. of Maharashtra, all such worker/ employees shall be deemed to be 
on duty and to be paid full salary and allowances.  
 
This orders will apply to all semi govt., industrial, commercial shops & establishments in Maharashtra. The 
respective Authorities of concerned offices to ensure strict implementation of the said Orders. 
 
By the order of the Governor of the State of Maharashtra, 
 

SD/- 
Chief Secretary, State of Maharashtra 




