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म.वि.स./क-१ (आस्थापना) 

वि. ७ जून, २०२१ 

महाराष्ट्र राज्यातील कोरोना विषाण ू प्रसारािरील प्रवतबंधात्मक उपाय म्हणनू मयाावित ५० % 

उपवथिती लाग ू करण्यासंिर्ाात महसलू ि िन, मित ि पुनिासन विर्ाग, महाराष्ट्र शासन पररपत्रक 

क्र.डीएमय/ु२०२०/सीआर.९२/डीआयएसएम-१, विनांक ४ जनू, २०२१ रोजी वनगावमत केलेल ेपररपत्रक.  

उपरोक्त पररपत्रकानुसार कोराना विषाणचूा प्रसार ि संसगा रोखण्यासाठी आरोग्य सेिा ि अत्यािश्यक 

सेिा िगळता सिा शासकीय कायाालयातील उपवथिती ५० % पयंत मयाावित केली आह.े तसेच सिा 

शासकीय/वनमशासकीय कायाालयातील उपवथिती मयाावित करण्यासंिर्ाात संबंवधत कायाालय प्रमखुांनी वनणाय 

घेण्याबाबत उपरोक्त पररपत्रकात नमिू केले आह.े यानुषंगाने या सवचिालयातील अवधकारी/कमाचारी  

(अिर सवचि (सवमती) ि त्यािरील अवधकारी िगळता) यांची उपवथिती विनांक १५ जनू, २०२१ पयतं 

५०% प्रमाणे मयाावित करणे आिश्यक राहील. त्यानुषंगाने खालीलप्रमाण ेवनिवेशत करण्यात आल ेआह े:- 

(१) मंगळिार, विनांक ८ जून, २०२१ ते मंगळिार, विनांक १५ जून,२०२१ परं्यत ५०% टक्के 

प्रमाणे र्या सवििालर्यातील कममिाऱर्यांच्र्या उपवस्थतीिे वनर्योजन अंवतम करुन संबंवित 

कक्षाच्र्या अिर सविि / अिर सविि (सवमती) / कक्ष अविकारी र्यांनी उप सवििांना 

अिगत करािे. िरीलप्रमाणे मान्र्यतेनुसार  अिगत न केल्र्यास, त्र्या-त्र्या संबंवित अिर 

सविि / अिर सविि (सवमती) / कक्ष अविकारी र्यांनी उपवस्थत राहणे अवनिार्यम राहील 

तसेि त्र्या कक्षामिील सिम कममिाऱर्यांनी उपवस्थत राहणे अवनिार्यम राहील. 

(२) उप सवििांच्र्या मान्र्यतेनंतर उपवस्थतीिे वनर्योजन कक्षातील अन्र्य कममिारी र्यांना अिगत 

करण्र्यािी जबाबिारी त्र्या-त्र्या कक्षाच्र्या अिर सविि / अिर सविि (सवमती) / कक्ष 

अविकारी र्यांिी राहील. ज्र्या कक्षांना उप सविि नसतील तेथे संबंवित अिर सविि 

र्यांनी वनर्योजन करणे ि अन्र्य कममिारी र्यांना अिगत करणे आिश्र्यक राहील. 

(३) आगामी पािसाळी अवििेशन सोमिार, विनांक ५ जुलै, २०२१ रोजीपासून सुरु होणार 

असल्र्याने, अवििेशनाच्र्या कामकाजािी तातडी ि वनकड लक्षात घेता, र्या 

सवििालर्यातील सभागृहाशी संबंवित असलेले पुढील कक्ष - अ (वििानसभा 

वििीवििान ) कक्ष, ब  (वििानसभा प्रश्न) कक्ष,  ई-१( वििान पररषि प्रश्न) कक्ष,  

ई-२  (वििान पररषि वििीवििान)  कक्ष  ि  फ (सुिना)  कक्ष  र्या कक्षातील उपवस्थतीिे  
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वनर्योजन त्र्यांच्र्या कक्षातील कामांच्र्या तातडी ि आिश्र्यकतेनुसार त्र्यांिेस्तरािर  अंवतम  

करुन  संबंवित   कक्षाच्र्या   अिर सविि  /  अिर सविि (सवमती) / कक्ष अविकारी 

र्यांनी उप सवििांना अिगत करािे. िरीलप्रमाणे मान्र्यतेनुसार  अिगत न केल्र्यास, त्र्या-

त्र्या संबंवित अिर सविि / अिर सविि (सवमती) / कक्ष अविकारी र्यांनी उपवस्थत राहणे 

अवनिार्यम राहील तसेि त्र्या कक्षामिील सिम कममिाऱर्यांनी उपवस्थत राहणे अवनिार्यम 

राहील. 

(४) ह (मा.सिस्र्यांिे िेतन ि भते्त / िैवनक भते्त) कक्षािे उप सविि आवण अिर सविि तथा 

आहरण ि संवितरण अविकारी र्यांनी मा.पीठासीन अविकारी, मा.उप पीठासीन 

अविकारी, मा.विरोिी पक्ष नेते, मा.सिस्र्य तसेि संबंवित मान्र्यिरांिे स्िीर्य सहार्यक र्यांिे 

िेतन/पाररश्रवमक िेर्यकासंिभामतील कार्यमिाही करािी. 

(५) क-३ (लेखा) कक्षािे उप सविि तथा वनरं्यत्रण अविकारी तसेि कक्ष अविकारी तथा 

आहरण ि संवितरण अविकारी र्यांनी र्या सवििालर्यातील अविकारी / कममिारी र्यांच्र्या 

िेतन िेर्यके, वनितृ्तीिेतनविषर्यक लाभासंिभामत तसेि कार्यामलर्यीन कामकाजाच्र्या 

अनुषंगाने इतर खिामच्र्या िेर्यकासंिभामत  कार्यमिाही करािी. 

(६) गं्रथपाल, मावहती ि संशोिन अविकारी तसेि कार्यमिाही संपािक र्यांनीिेवखल त्र्यांच्र्या 

अविनस्त असलेल्र्या कक्षातील अविकारी/कममिारी र्यांिी मंगळिार, विनांक ८ जून, 

२०२१ ते मंगळिार, विनांक १५ जून,२०२१ परं्यत ५०% टक्के प्रमाणे उपवस्थतीिे 

वनर्योजन करािे. 

(७) वििान भिन इमारतीच्र्या बाह्य ि अंतगमत स्िच्छतेसाठी उपार्यर्योजना ि र्यासाठीिी 

आिश्र्यक कममिारीिृंिािी उपवस्थती र्याबाबतिे वनर्योजन ग-२ कक्षाने करािे.                 

(८) मुख्र्य सुरक्षा अविकारी ि समािेशक अविकारी (अवशनशमन) र्यांनी त्र्यांच्र्या अविनस्त 

जेथिर शक्र्य असेल तेथिर सुरक्षा / अवशनशमन विभागातील अविकारी / कममिारी र्यांिी 

मंगळिार, विनांक ८ जून, २०२१ ते मंगळिार, विनांक १५ जून,२०२१परं्यत ५०% टक्के 

प्रमाणे उपवस्थतीिे वनर्योजन करािे.  
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(९) अविकारी / कममिारी र्यांच्र्या कार्यामलर्यातील उपवस्थतीमध्रे्य वपण्र्यािे स्िच्छ पाणी 

उपलब्ि होणे आिश्र्यक असल्र्याने र्यासंिभामतील उपार्यर्योजना र्या सवििालर्यातील 

शाखा अवभरं्यता, सािमजवनक बांिकाम विभाग (विदु्यत / स्थापत्र्य) र्यांनी करािी. 

(१०) उक्त कालाििीत ज्र्या अविकारी/कममिारी र्यांना उपवस्थतीतून सूट विली आहे त्र्या 

अविकारी/कममिारी र्यांनी मोबाईलिर उपलब्ि राहणे आिश्र्यक राहील. तसेि 

आिश्र्यकतेनुसार अशा अविकारी/कममिारी र्यांना तशी सूिना विल्र्यास कार्यामलर्यात 

उपवस्थत राहणे आिश्र्यक राहील. मात्र असे असले तरीही हजेरीपट ठेिला जाईल त्र्यात 

सूट असल्र्यािी नोंि असेल. 

(११) उपरोक्त सुिना सिम संबंवितांना कळविण्र्यासाठी र्या सवििालर्यातील अविकारी / 

कममिारी र्यांच्र्या इतर व्हॉटसपॅ गु्रपिर िेखील पाठविण्र्यात र्याव्र्यात. त्र्यािप्रमाणे र्या 

सवििालर्याच्र्या mls.org.in र्या संकेतस्थळािर िेखील अपलोड करण्र्यात र्याव्र्यात. 

(१२) सिम संबंवित उप सविि/अिर सविि/अिर सविि (सवमती) र्यांनी त्र्यांच्र्याशी संबंवित 

कक्षातील िररलप्रमाणे केलेले वनर्योजन क-१ (आस्थापना) कक्ष तसेि सविि 

कार्यामलर्यास तातडीने कळविणे आिश्र्यक राहील. 

(१३) र्या सवििालर्यातील प्रत्रे्यक कक्षाने उपवस्थतीिे वनर्योजन करताना कक्षामध्रे्य वनर्यवमत 

एक अविकारी/कममिारी उपवस्थत राहील र्यािी िक्षता घेण्र्यात र्यािी. 

 

  मा. सविि र्यांच्र्या आिेशानुसार 


