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म.वि.स./क-१ (आस्थापना) 

वि. १६ मार्च, २०२१ 

महाराष्ट्र राज्यातील कोरोना विषाण ू प्रसारािरील प्रवतबंधात्मक उपाय म्हणनू मयाावित ५० % 

उपवथिती लाग ू करण्यासिंर्ाात महाराष्ट्र महसलू ि िन, पनुािसन शासन पररपत्रक 

क्र.डीएमय/ु२०२०/सीआर.९२/डीआयएसएम-१, विनांक १५ मार्ा, २०२१ रोजी वनगावमत केलेल े

पररपत्रक.  

उपरोक्त पररपत्रकानसुार कोराना विषाणरू्ा प्रसार ि ससंगा रोखण्यासाठी आरोग्य सिेा  

ि अत्यािश्यक सिेा िगळता सिा शासकीय/वनमशासकीय/खाजगी कायाालयातील उपवथिती ५० % पयंत 

मयाावित केली आह.े त्यानषुगंान ेमतं्रालयातील अवधकारी/कमार्ारी यांना िररोज कायाालयात न बोलाविता 

त्यांना आळीपाळीन े (Rotation) एक वििसाआड/एका आठिड्यात तीन वििस कायाालयात 

बोलविण्याबाबत सिा मतं्रालयीन विर्ागांना कळविले आह.े  

उपरोक्त पररपत्रकानसुार या सवर्िालयातील अवधकारी/कमार्ारी यांर्ी उपवथिती ५० % पयंत 

मयाावित करणे आिश्यक आह.े उक्त कायािाही खालीलप्रमाणे प्रथतावित करण्यात येत आह.े  

सन २०२०-२१ या वित्तीय िर्ाचतील मार्च, २०२१ हा अंवतम मवहना असल्यामुळे लेखा 

कामकाज विनांक ३१ मार्च, २०२१ रोजीपयंत पूर्च कराियारे् आहे. त्यानुरं्गाने या 

सवर्िालयातील डॉ.अ.शं.महाजन, विशेर् कायच अविकारी, श्रीमती मे.वि.तळेकर, उप सवर्ि, 

श्री.रा.म.तारिी, उप सवर्ि, श्री.ऋ.ज.कुडतरकर, उप सवर्ि ि श्रीमती स्िा. स. ताडफळे,  

उप सवर्ि तथा वनयतं्रर् अविकारी हे अविकारी बुििार, विनांक १७ मार्च, २०२१ ते बुििार, 

विनांक ३१ मार्च, २०२१ या कालाििीत १०० टक्के प्रमारे् उपवस्थत राहतील. 

तसेर्  उप सवर्ि (उपरोक्त अविकारी िगळता), अिर सवर्ि ि अिर सवर्ि (सवमती) 

यांच्या उपवस्थतीकरीता खालीलप्रमारे् वनयोजन करण्यात आले आहे. सिरहू आिेश बुििार, 

विनांक ३१ मार्च, २०२१ पयंत कायम राहतील. 

 

अ.क्र. िार ि विनांक अविकारी यांरे् नाि ि पिनाम 

1)  बधुिार - माह ेमार्ा, २०२१  १) श्री.वि.गो.आठिले, उप सवर्ि 

२) श्री.वश.श्री.साठ्ये, उप सवर्ि 

३) श्रीमती सा.स.ुकांबळी, अिर सवर्ि  

(उप सवर्ि (विधी) पिार्ा अवतररक्त कायार्ार) 
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2)  गरुूिार - माह ेमार्ा, २०२१  १) श्री.सं.ना.पराडकर, अिर सवर्ि 

२) श्री.स.ुश्री.नलािडे, अिर सवर्ि 

३) श्री.र.ग.जगिाळे, अिर सवर्ि 

४) श्री.प्र.श्री.खोंिले, अिर सवर्ि 

५) श्री.ज.बा.राण,े अिर सवर्ि (सवमती) 

६) श्री.रं.कों.खरेै, अिर सवर्ि (सवमती) 

3)  शकु्रिार - माह ेमार्ा, २०२१  १) श्री.वि.गो.आठिले, उप सवर्ि 

२) श्री.वश.श्री.साठ्ये, उप सवर्ि 

३) श्रीमती सा.स.ुकांबळी, अिर सवर्ि  

(उप सवर्ि (विधी) पिार्ा अवतररक्त कायार्ार) 

४) श्री.सो.न.सानप, अिर सवर्ि 

५) श्रीमती पनूम ढग,े अिर सवर्ि 

६) श्री.उ.श.वशिं,े अिर सवर्ि 

4)  सोमिार - माह ेमार्ा, २०२१  १) श्री.वि.गो.आठिले, उप सवर्ि 

२) श्री.वश.श्री.साठ्ये, उप सवर्ि 

३) श्रीमती सा.स.ुकांबळी, अिर सवर्ि  

(उप सवर्ि (विधी) पिार्ा अवतररक्त कायार्ार) 

४) श्री.वि.श.ंकोमटिार, अिर सवर्ि 

५) श्री.स.ुश.ंझोरे, अिर सवर्ि (सवमती) 

5)  मगंळिार - माह ेमार्ा, २०२१  १) श्री.सं.ना.पराडकर, अिर सवर्ि 

२) श्री.स.ुश्री.नलािडे, अिर सवर्ि 

३) श्री.र.ग.जगिाळे, अिर सवर्ि 

४) श्री.प्र.श्री.खोंिले, अिर सवर्ि 

५) श्री.ज.बा.राण,े अिर सवर्ि (सवमती) 

६) श्री.रं.कों.खरेै, अिर सवर्ि (सवमती) 

6)  शवनिार सुट्टी 

7)  रवििार सुट्टी 
 

 

(१) सन २०२०-२१ या वित्तीय िर्ाचतील मार्च, २०२१ हा अंवतम मवहना असल्यामुळे लेखा 

कामकाज विनांक ३१ मार्च, २०२१ रोजीपयंत पूर्च कराियारे् आहे. त्यानुरं्गाने क-१ 

(आस्थापना ि अथचसकंल्प) कक्ष, क-२ (सगंर्क) कक्ष, क-३ (लेखा) कक्ष , ह (वििानमंडळ 

सिस्यांरे् िेतन ि भते्त आवर् रेल्िे कुपन िैद्यकीय खर्च प्रवतपूती ि वनिृत्तीिेतन) कक्ष,  

ग १ (सामान्य) कक्ष ि ग-२ कक्ष या कक्षातील अविकारी / कमचर्ारी  यांर्ी उपवस्थती 

बुििार, विनांक ३१ मार्च, २०२१ पयंत १०० टक्के प्रमारे् अवनिायच राहील. 
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(२) बुििार, विनांक १७ मार्च, २०२१ ते बुििार, विनांक ३१ मार्च, २०२१ पयंत ५०% टक्के 

प्रमारे् उपवस्थतीरे् वनयोजन करुन सबंंवित कक्षाच्या अिर सवर्ि / अिर सवर्ि (सवमती) / 

कक्ष अविकारी यांनी उप सवर्िांना अिगत करािे. िरीलप्रमारे् मान्यतेनुसार  अिगत न 

केल्यास, त्या-त्या सबंंवित अिर सवर्ि / अिर सवर्ि (सवमती) / कक्ष अविकारी यांनी 

उपवस्थत राहरे् अवनिायच राहील. तसेर् त्या कक्षामिील सिच कमचर्ाऱयांनी उपवस्थत राहरे् 

अवनिायच राहील. 

(३) उप सवर्िांच्या मान्यतेनंतर उपवस्थतीरे् वनयोजन कक्षातील अन्य कमचर्ारी यांना अिगत 

करण्यार्ी जबाबिारी त्या-त्या कक्षाच्या अिर सवर्ि / अिर सवर्ि (सवमती) / कक्ष 

अविकारी यांर्ी राहील. ज्या कक्षांना उप सवर्ि नसतील तेथे सबंंवित अिर सवर्ि यांनी 

वनयोजन कररे् ि अन्य कमचर्ारी यांना अिगत कररे् आिश्यक राहील. 

(४) राज्यात िाढत्या कारोना विर्ारू्च्या प्रािुभाचिामुळे या सवर्िालयातील विविि सवमती 

कक्षामाफच त सबंंवित सवमत्यांच्या आयोवजत करण्यात येत असलेल्या मंगळिार/बुििार च्या 

बैठकांरे् आिश्यकतेनुसार वनयोजन करण्याबाबतर्ी कायचिाही प्रस्तावित करण्याबाबत  

'ड-३' (अंिाज सवमती) कक्षास अिगत करण्यात येत आहे.  

(५) गं्रथपाल (मावहती ि सशंोिन) अविकारी तसेर् कायचिाही सपंािक यांनीिेवखल त्यांच्या 

अविनस्त असलेल्या कक्षातील अविकारी/कमचर्ारी यांर्ी बुििार, विनांक १७ मार्च, २०२१ 

ते बुििार, विनांक ३१ मार्च, २०२१ पयंत ५० टक्के प्रमारे् उपवस्थतीरे् वनयोजन करािे. 

(६) मुख्य सरुक्षा अविकारी ि समािेशक अविकारी (अवननशमन) यांनी त्यांच्या अविनस्त सरुक्षा / 

अवननशमन विभागातील अविकारी / कमचर्ारी यांर्ी बुििार, विनांक १७ मार्च, २०२१ ते 

बुििार, विनांक ३१ मार्च, २०२१ पयंत ५० टक्के प्रमारे् उपवस्थतीरे् वनयोजन करािे.  

(७) अविकारी / कमचर्ारी यांच्या कायाचलयातील उपवस्थतीमध्ये वपण्यारे् स्िच्छ पार्ी उपलब्ि 

होरे् आिश्यक असल्याने यासिंभाचतील उपाययोजना या सवर्िालयातील शाखा अवभयतंा, 

सािचजवनक बांिकाम विभाग (विदु्यत / स्थापत्य) यांनी करािी. 
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(८) उक्त कालाििीत ज्या अविकारी/कमचर्ारी यांना उपवस्थतीतून सटू विली आहे.  

त्या अविकारी/कमचर्ारी यांनी मोबाईलिर उपलब्ि राहरे् आिश्यक राहील. तसेर् 

आिश्यकतेनुसार अशा अविकारी/कमचर्ारी यांना तशी सरू्ना विल्यास कायाचलयात 

उपवस्थत राहरे् आिश्यक राहील. मात्र असे असले तरीही हजेरीपट ठेिला जाईल त्यात सटू 

असल्यार्ी नोंि असेल. 

(९) उपरोक्त सरु्ना सिच सबंंवितांना कळविण्यासाठी या सवर्िालयातील अविकारी / कमचर्ारी 

यांच्या इतर व्हॉटसपॅ गु्रपिर िेखील पाठविण्यात याव्यात. त्यार्प्रमारे् या सवर्िालयाच्या 

mls.org.in या सकेंतस्थळािर िेखील अपलोड करण्यात याव्यात. 

 

  मा. सवर्ि यांच्या आिेशानुसार 

 

   

 

  


