


दिनाांक 14 मार्च, 2023 पासून राज्यव्यापी "बमेुित सांप" 
आांिोलना सांिर्भात करावयार्ी कायचवाही.... 

 

महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन दवर्भाग 

शासन पदरपत्रक क्रमाांक : सांघटना 1522/प्र.क्र.36/16-अ 
हुतात्मा राजगुरु र्ौक, मािाम कामा रोड, 

मांत्रालय, मुांबई - 400 032. 
दिनाांक :- 13 मार्च, 2023 

 
 

प दर प त्र क 
 

बहृन्मुांबई राज्य सरकारी कमचर्ारी सांघटना व राज्य सरकारी कमचर्ारी मध्यवती सांघटना, महाराष्ट्र 
याांनी राज्य सरकारी कमचर्ाऱयाांच्या दवदवध प्रलांदबत मागणयाांसांिर्भात दिनाांक 14 मार्च,2023 पासून 
राज्यव्यापी "बमेुित सांप" आांिोलन सांिर्भाबाबत शासनास नोटीस दिली आहे.  
2. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वतचणकू) दनयम 1979, मधील दनयम क्रमाांक 6 अनुसार शासकीय 
कमचर्ाऱयाने कोणत्याही सांप/दनिचशनामध्ये सहर्भागी होऊ नये असे स्पष्ट्ट केले आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(वतचणकू) दनयम, 1979 मधील दनयम क्रमाांक 29 अन्वये बहृन्मुांबई राज्य सरकारी कमचर्ारी सांघटना याांना 
मान्यता िेणयात आली आहे. राज्य सरकारी कमचर्ारी मध्यवती सांघटना, महाराष्ट्र ही शासन मान्यता प्राप्त 
सांघटना नाही. तथादप,राज्यव्यापी सांपामध्ये राज्यातील सवच राज्य शासकीय कायालयातील कमचर्ारी 
सामील होणयार्ी शक्यता नाकारता येत नाही.  
 

3. बहृन्मुांबई राज्य सरकारी कमचर्ारी सांघटना व राज्य सरकारी कमचर्ारी मध्यवती सांघटना, महाराष्ट्र 
याांच्या दिनाांक 14 मार्च, 2023 पासूनच्या राज्यव्यापी बमेुित सांप आांिोलना दिवशी, शासकीय/ 
दनमशासकीय कामकाज सुरळीतदरत्या पार पाडणयाच्या दृष्ट्टीने सवच मांत्रालयीन दवर्भाग/ तसेर् त्याांच्या 
अदधपत्याखालील क्षेदत्रय कायालयाांना पढेु िशचदवल्याप्रमाणे उपाययोजना करणयाच्या सूर्ना िेणयात येत 
आहेत :- 

अ) शासकीय-दनमशासकीय कमचर्ाऱयाांनी सांपामध्ये सहर्भागी होणे, ही बाब गैरवतचणकू समजणयात 
येईल व अशा कमचर्ा-याांच्या दवरुध्ि दशस्तर्भांगार्ी कारवाई करणयात येईल, अशा प्रकारर्े आिेश 
दवनादवलांब दनगचदमत करणयात यावते व ते सवच कमचर्ारी याांच्या व्यक्तीश: दनिशचनास आणावते. 
तसेर् त्या आिेशार्ी प्रत शासनाच्या प्रत्येक दवर्भाग/कायालय याांच्या सूर्ना फलकावर लावणयात 
यावी.   

               ब) कमचर्ाऱयाांनी सांपात सहर्भागी न होता, नेहमीप्रमाणे कायालयात उपस्स्थत राहणयासाठी त्याांर् ेमन 
वळदवणयार्ा प्रयत्न करावा.  

     क) सांप काळात कायालय दनयदमत वळेेवर उघडणयार्ी व बांि करणयार्ी योग्य ती व्यवस्था करावी व 
ती व्यवस्था जबाबिार अदधकारी याांर्ेकडे ियावी. आवश्यकता र्भासल्यास गहृरक्षक/पोदलस 
िलार्ी मित घ्यावी. 

  ड) दवर्भाग प्रमुख/कायालय प्रमुखाांनी सांप काळात आपले मखु्यालय सोडून जाव ूनये. 

      इ) दवर्भागप्रमखुाांनी /कायालय प्रमुखाांनी या आिेशाच्या दिनाांकापासून सांप सांपेपयचत कोणत्याही  
शासकीय कमचर्ा-यास कोणत्याही प्रकारर्ी रजा मांजूर करु नये आदण जे कमचर्ारी रजेवर   असतील 
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अशा प्रत्येक प्रकरणी दवर्ार करुन त्याांर्ी रजा रद्द करुन त्याांना कामावर तात्काळ बोलवाव े ंकवा 
कसे ते ठरवाव.े 

       ई)    शासकीय कमचर्ा-याांच्या सांपाबाबत कें द्र शासनार्े "काम नाही वतेन नाही”  हे धोरण राज्य 
शासनही अनुसरत असल्यार्े कमचर्ा-याांना अवगत कराव.े 

 फ) सांपामध्ये सहर्भागी झाल्यामुळे त्याांच्या सेवमेध्ये खांड पडू शकतो यार्ी सवच सांबांदधताांना स्पष्ट्ट 
सूर्ना िेणयात यावी.   

   4.      सवच मांत्रालयीन दवर्भागाांनी त्याांच्या अदधपत्याखालील कायालयाांमध्ये सांप काळात अत्यावश्यक  व 
इतर सवेा सरुळीत र्ालू राहतील याबाबत उपाययोजना कराव्यात. 

   5.         सिर सांप कालावधीमध्ये कायालयात उपस्स्थत असलेल्या कमचर्ारी याांर्ी मादहती क्षेदत्रय 
कायालयाांनी त्याांर्ेशी सांबांदधत मांत्रालयीन दवर्भागाांना कळवावी व मांत्रालयीन दवर्भागाने त्याांच्या 
दवर्भागार्ी मादहती िुपारी 12.00 वाजेपयचत व अदधपत्याखालील कायालयाांर्ी सांकदलत मादहती 
िुपारी 2.00 वाजेपयचत या पदरपत्रकासोबत जोडलेल्या दवदहत प्रपत्रात कायासन  16-अ, सामान्य 
प्रशासन दवर्भाग, हुतात्मा राजगुरु र्ौक, मािाम कामा मागच,4 था मजला, मांत्रालय, मुांबई 400 032 
याांर्ेकडे सािर करावी.   तसेर् ईमेल पत्ता desk16a.gad-mh@gov.in या ई-मेलवरही अर्कू 
पाठवावी. यापवूी असे दनिशचनास आले आहे की, कमचर्ारी याांच्या उपस्स्थतीर्ी कायालयदनहाय 
मादहती दवदहत वळेेवर उपलब्ध करुन िेत नाहीत.  तेव्हा यावळेी काळजीपवूचक सिर मादहती दवदहत 
कालमयािेत िेणयार्ी व्यवस्था करावी. 

6.  सवच दवर्भागीय आयकु्त याांनी त्याांच्या दवर्भागातील व त्याांच्या अदधनस्त असलेल्या सवच शासकीय व 
दनमशासकीय कायालयात सांपाच्या कालावधीत उपस्स्थतीर्ी मादहती िुपारी 01.00 वाजेपयचत या 
दवर्भागाकडे अर्कू पाठवावी.  तसेर् सांपाच्या कालावधीतील उपस्स्थतीर्ी टक्केवारी िुपारी 01.00  
वाजेपयचत या दवर्भागाकडे अर्कू प्राप्त होईल अशाप्रकारे पाठवावी. 

         सिर शासन पदरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करणयात आले असून त्यार्ा सांगणक साांकेताांक 202303131826301307 असा आहे.  हे शासन 
पदरपत्रक दडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांदकत करून काढणयात येत आहे.  

 
 
  (सां. ि. सुयचवांशी) 

      सह सदर्व, महाराष्ट्र शासन 

प्रदत, 
मा. राज्यपालाांर्े प्रधान सदर्व,  राजर्भवन, मलबारदहल, मुांबई. 
मा. मुख्यमांत्रयाांर्े अप्पर मुख्य सदर्व, मांत्रालय, मुांबई. 
मा.उपमुख्यमांत्री याांर्े सदर्व, मांत्रालय, मुांबई  
मा. दवरोधीपक्ष नेता, महाराष्ट्र दवधानसर्भा/ दवधानपदरषि,महाराष्ट्र दवधानमांडळ सदर्वालय,मुांबई. 
सवच मांत्री/राज्यमांत्री याांर्े खाजगी सदर्व ,मांत्रालय, मुांबई.  
मा.सवच सन्मानदनय सांसि/दवधानपदरषि /दवधानसर्भा सिस्य  
मा.मुख्य सदर्वाांर्े स्वीय सहायक  

http://www.maharashtra.gov.in/
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प्रधान सदर्व, महाराष्ट्र दवधानमांडळ सदर्वालय, (दवधान  पदरषि/ दवधानसर्भा) दवधानर्भवन, मुांबई. 
शासनार्े सवच अपर मुख्य सदर्व / प्रधान सदर्व / सदर्व.  
महासांर्ालक, मादहती व जनसांपकच  सांर्ालनालय, मांत्रालय, मुांबई. 
प्रबांधक, मा.उच्र् न्यायालय, मुळ न्याय शाखा, मुांबई,  औरांगाबाि, नागपरू.             
प्रबांधक, मा.उच्र् न्यायालय, अदपल शाखा, मुांबई, औरांगाबाि, नागपरू. 
प्रबांधक, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायादधकरण, मुांबई, औरांगाबाि, नागपरू.         
प्रबांधक, मा. लोक आयकु्त व उप लोक आयकु्त, मुांबई.    
सवच दवर्भागीय आयकु्त/सवच दजल्हादधकारी/सवच उप दवर्भागीय अदधकारी/सवच तालकुा िांडादधकारी 
तथा तहदसलिार, महाराष्ट्र राज्य.  
सवच दजल्हा पदरषिाांर् ेमखु्य कायचकारी अदधकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
सदर्व, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुांबई.  
सदर्व, राज्य दनवडणकू आयोग, मुांबई.  
सदर्व, राज्य मादहती आयोग, मुांबई.  
सह सदर्व/उप सदर्व (आस्थापना) सवच मांत्रालयीन दवर्भाग, मांत्रालय ,मुांबई.  
सवच महानगरपादलकाांर्े आयकु्त, 
सवच मखु्यादधकारी, नगरपदरषिा/नगरपादलका,  
सवच महामांडळे , मांडळे आदण सावचजदनक उपक्रम याांर् ेव्यवस्थापकीय सांर्ालक, 
दनवड नस्ती/कायासन 16-अ.  
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प्रपत्र - अ 

मांत्रालयीन दवर्भाग /प्रशासकीय दवर्भागाच्या अदधपत्याखालील कायालयाांर्ी सांप कालावधीतील                  
उपस्स्थतीबाबतर्ी मादहती 

िुपारी 12.00 वाजता/ िुपारी 2.00 वाजता 
मांत्रालयीन दवर्भाग-...................                                                     दि. 13 मार्च, 2023 
गट - 

सांवगच  एकूण   कमचर्ाऱयाांर्ी 
(सांख्या) 

पवूच परवानगीने 
रजवेर असलेले 

कमचर्ारी  (सांख्या) 

सांपात सहर्भागी    
झालेले कमचर्ारी  

(सांख्या) 

कायालयात उपस्स्थत 
असलेल्या  कमचर्ारी 

(सांख्या) 
दवर्भागा-      
अांतगचत  

क्षेदत्रय 
कायालय 

दवर्भागा-      
अांतगचत  

क्षेदत्रय 
कायालय 

दवर्भागा-
अांतगचत  

क्षेदत्रय 
कायालय 

दवर्भागा-
अांतगचत  

क्षेदत्रय 
कायालय 

गट व  
सांवगच दनहाय  

        

एकूण         
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प्रपत्र-ब 
 

क्षदेत्रय अदधका-याांनी त्याांच्याशी सांबांदधत मांत्रालयीन दवर्भागाांना परस्पर पाठदवणयाबाबतर्ी मादहती 
       

     क्षेदत्रय कायालयार् ेनाव  .................                                     दजल्हा-................... 
     त्याांर् ेमांत्रालयीन प्रशासकीय दवर्भाग- ..............            दि  13 मार्च, 2023 

     गट - 
पि  एकूण    कमचर्ारी  

(सांख्या) 
पवूच परवानगीने 
रजवेर असलेले 

कमचर्ारी  (सांख्या) 

सांपात सहर्भागी    
झालेले कमचर्ारी  

(सांख्या) 

कायालयात उपस्स्थत 
असलेले  कमचर्ारी 

(सांख्या) 
     

एकूण     
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प्रपत्र - क 

दवर्भागीय आयुक्त कायालय तसेर् त्याांच्या अदधपत्याखालील महसूली कमचर्ाऱयाांसह अन्य सवच    
 शासकीय कायालयातील दजल््ाांतील  कमचर्ारी  याांच्या उपस्स्थतीबाबतर्ी मादहती. 

          दवर्भागीय आयुक्त-                   दि.  13 मार्च, 2023 
 

              
अ.क्र. दवर्भागीय 

आयुक्त 
 एकूण  कमचर्ा-याांर्ी  

(सांख्या) 
पवूच परवानगीने 
रजवेर असलेले  

कमचर्ारी  (सांख्या) 

सांपात  सहर्भागी    
झालेले कमचर्ारी  

(सांख्या) 

कायालयात 
उपस्स्थत असलेले 
कमचर्ारी (सांख्या) 

दजल्हा     
1. खुद्द     

2.      

3.      

4.      

5.      

एकूण      

 




