
 

राज्य शासकीय कायालयाांसाठी पाच दिवसाांचा 
आठवडा लागू करण्याबाबत.   

महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन दवभाग 

शासन दनर्णय क्रमाांकः  समय- 2016/प्र. क्र. 62/18 ( र. व का. ) 
मांत्रालय, मािाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मुांबई 400 032.  
 दिनाांक :  24 फेब्रवुारी, 2020  

वाचा :   
1) सामान्य प्रशासन दवभाग, शासन पदरपत्रक क्रमाांक : समय - 1085 / 64 / 18 (र. व का.),  

दिनाांक 13 जून, 1985. 
2) सामान्य प्रशासन दवभाग, शासन पदरपत्रक क्रमाांक : समय - 1085 / 64 / 18 (र. व का.),  

दिनाांक 12 फेब्रवुारी, 1987. 
3) सामान्य प्रशासन दवभाग, शासन दनर्णय क्रमाांक : समय - 1088 /19 / अठरा (र. व का.),  

दिनाांक 31 ऑगस्ट, 1988. 
४) सामान्य प्रशासन दवभाग, शासन पदरपत्रक क्रमाांक : समय 1019 / प्र. क्र. 28 / 18 (र.व का.),  

       दिनाांक ४ जून, 2019. 
प्रस्तावना : 

 शासनाच्या दिनाांक 13 जून, 1985 च्या पदरपत्रकान्वये, राज्यातील शासकीय कायालयाांमध्ये पाच 
दिवसाांचा आठवडा लागू करण्यात आला होता. तसेच सिर आिेश कोर्त्या कायालयाांना लागू आहेत, 
याबाबत दिनाांक 12 फेब्रवुारी, 1987 च्या पदरपत्रकान्वये स्पष्ट्टीकरर्ात्मक सूचना िेण्यात आल्या.  
त्यानांतरच्या दिनाांक 31 ऑगस्ट, 1988 च्या शासन दनर्णयान्वये दिनाांक 13 जून, 1985 चे पदरपत्रक 
अदिक्रदमत करून शासनाची सवण प्रशासकीय कायालये, दिनाांक 1 सप्टेंबर, 1988 पासून प्रत्यके 
मदहन्याच्या िुसऱ्या व चौथ्या शदनवारी बांि राहतील व इतर सवण शदनवारी पूर्ण वळे चाल ूराहतील, अशा 
प्रकारच्या सूचना दनगणदमत केल्या आहेत.   

2. तथादप कें द्र शासनाच्या कायालयाांसाठी पाच दिवसाांचा आठवडा यापूवीच लागू झालेला असल्याने 
यासांिभात दवदवि अदिकारी / कमणचारी सांघटनाांकडून होत असलेली मागर्ी दवचारात घेऊन राज्यातील 
शासकीय कायालयाांसाठीसुद्धा पाच दिवसाांचा आठवडा लागू करण्याची बाब शासनाच्या दवचारािीन 
होती.  याबाबत मांदत्रमांडळ बैठक दिनाांक १२ फेब्रवुारी, 2020 मध्ये दनर्णय घेण्यात आला असून त्यानुसार 
खालीलप्रमारे् शासन दनर्णय दनगणदमत करण्यात येत आहे. 
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शासन दनर्णय : 

याबाबत साकल्याने दवचार केल्यानांतर शासनाने घेतलेल्या दनर्णयानुसार दिनाांक ३१ ऑगस्ट, 1988 
चा शासन दनर्णय अदिक्रदमत करून शासन पुढीलप्रमारे् आिेश िेत आहे :- 

(1) दिनाांक २9 फेब्रवुारी, 2020 पासून शासकीय कायालयाांसाठी पाच दिवसाांचा आठवडा लागू 
करण्यात येत असून त्यामुळे सवण शदनवार व रदववार हे सुट्टीचे दिवस असतील. 

(2) सवण शासकीय कायालयाांच्या कामकाजाची वळे 45 दमदनटाांनी वाढदवण्यात येत असून ती 
सोमवार ते शुक्रवार सकाळी 9.45 ते सायांकाळी 6.15 अशी राहील.   

(3) तसेच सवण शासकीय कायालयाांतील दशपायाांसाठी  कामकाजाची वळे सोमवार ते शुक्रवार 
सकाळी 9.30 ते सायांकाळी 6.30 अशी राहील. 

(4) उपरोक्त कायालयीन वळेेमध्ये दिनाांक ४ जून, 2019 च्या शासन पदरपत्रकानुसार िुपारी 
1.00 ते 2.00 या वळेेमिील जास्तीत जास्त अध्या तासाची भोजनाची सुट्टी अांतभुणत असेल. 

(5) ज्या शासकीय कायालयाांना कारखाना अदिदनयम लागू आहे ककवा औद्योदगक दववाि 
अदिदनयम लागू आहे ककवा ज्याांच्या सेवा अत्यावययक म्हर्नू समजल्या जातात, अशा 
कायालयाांना व शासकीय महादवद्यालये, तांत्रदनकेतने, शाळा, पोलीस िल, अग्ननशमन िल, 
सफाई कामगार इ. याांना 5 दिवसाच्या  आठवड्याबाबतचे आिेश लागू राहर्ार नाहीत.  
अशा प्रकारच्या कायालयाांची यािी पदरदशष्ट्ट 'अ' येथे जोडली असून ही यािी 
दवशिीकरर्ात्मक (Illustrative) आहे व या यािीमध्ये दनिेश केलेल्या प्रकारात मोडर्ाऱ्या 
इतर कायालयाांनासुद्धा पाच दिवसाांचा आठवडा लागू राहर्ार नाही.   

2.        सिर शासन दनर्णय  दिनाांक 29 फेब्रवुारी, 2020 पासून अांमलात येईल. 

3.         सिर शासन दनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ि असून त्याचा सांगर्क सांकेताक 202002241134591407 असा आहे. तसेच तो दडजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षाांदकत करून दनगणदमत करण्यात येत आहे.  

           महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिेशानुसार व नावाने.  

 

 

  ( अन्शु दसन्हा ) 
   शासनाचे सदचव (प्र.सु.र.व का.)  

प्रदत,  
1) मा.राज्यपाल याांचे सदचव (5 प्रती) पत्राने 

http://www.maharashtra.gov.in/
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2) मा.मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सदचव / प्रिान सदचव (5 प्रती), मांत्रालय, मुांबई-32 
3) सवण मा.मांत्री /मा.राज्यमांत्री याांचे खाजगी सदचव, मांत्रालय, मुांबई-400032 
4) मा.दवरोिी पक्षनेता, दविानसभा/दविान पदरषि,दविानमांडळ,  मुांबई-400032 
5) सवण मा. सांसि सिस्य/दविानसभा सिस्य/दविान पदरषि सिस्य, 
6) आयुक्त, राज्य दनवडर्कू आयोग (पत्राने), 13वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुांबई 400 032 
7) मा.मुख्य सदचव,  मांत्रालय, मुांबई-400032 
8) मा.महाअदिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, मा. उच्च न्यायालय,  मुांबई 
9) प्रिान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता)-1, मुांबई, महाराष्ट्र, 
10) प्रिान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता)-2,  नागपूर,  महाराष्ट्र, 
11) प्रिान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-1, मुांबई, महाराष्ट्र, 
12) प्रिान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-2, नागपूर, महाराष्ट्र, 
13) सवण अपर मुख्य सदचव/प्रिान सदचव/सदचव, मांत्रालय, मुांबई-400032 
14) प्रिान सदचव, दविानमांडळ सदचवालय, दविान भवन, मुांबई 
15) महाप्रबांिक, मा. उच्च न्यायालय, मुांबई  
16) प्रबांिक, मा. उच्च न्यायालय, (मूळ शाखा), मुांबई  
17) प्रबांिक, लोकायुक्त व उप लोकायुक्त याांचे कायालय, 1ला मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, 

मुांबई 400 032 
18) सदचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुांबई (पत्राने), बँक ऑफ इांडीया इमारत, मुांबई 23 
19) मा.मुख्य मादहती आयुक्त, राज्य मादहती आयोग, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुांबई 
20)  मा.राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई 
21 ) सवण दवभागीय आयुक्त 
22) सवण दजल्हादिकारी 
23) सवण दजल्हा पदरषिाांचे मुख्य कायणकारी अदिकारी 
24) सवण महानगरपादलका आयुक्त,  
25) सवण पोलीस आयुक्त / सवण पोलीस अिीक्षक, 
26) सवण मांत्रालयीन दवभागाांच्या दनयांत्रर्ाखालील सवण दवभाग प्रमुख/ प्रािेदशक प्रमुख  
27) अदििान व लेखा अदिकारी, मुांबई 
28) दनवासी लेखापरीक्षा अदिकारी, मुांबई  
29) महासांचालक, मादहती व जनसांपकण  महासांचालनालय, मुांबई -400032, 
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पदरदशष्ट्ट   'अ' 
ज्या कायालयाांना 5 दिवसाांच्या आठवड्याबाबतचे 

आिेश लागू नाहीत, त्या कायालयाांची नाांव े
दवभाग अ. क्र. 

िापोडी, सातारा, विा येथील कमणशाळा, अकोला, 
अहमिनगर, आष्ट्टी, खडकवासला, नादशक व 
नाांिेड येथील प्रािेदशक कमणशाळा, नागपूर येथील 
शासकीय मध्यवती कमणशाळा, भांडारा येथील 
कमणशाळा, जलसांपिा व सावणजदनक बाांिकाम 
दवभागाांतगणत क्षदेत्रय कामावरील / प्रकल्पावरील 
दनयदमत आस्थापना, रुपाांतरीत स् थायी / अस्थायी 
आस्थापना, कायणव्ययी आस्थापना व रोजांिारी 
आस्थापनावरील क्षदेत्रय कामगार व कमणचारी. 

जलसांपिा दवभाग 1) 

व्हॅग्क्सन इग्न्स्टट्युट, नागपूर सावणजदनक आरोनय दवभाग 2) 
बल्लार शहा, परतवाडा व डहार् ू येथील 
एकाग्त्मकृत घटके, अल्लापल्ली येथील शासकीय 
मालकीची सॉ दमल, दवभागीय वन अदिकारी 
(वाहतूक व व्यापार) याांच्या दनयांत्रर्ाखालील 
परतवाडा व बल्लारशहा येथील वकण शॉप, शासकीय 
छायादचत्र नोंिर्ी कायालय, पुरे्. 

महसूल व वन दवभाग 3) 

शासकीय पदरवहन सेवचेा कारखाना दवभाग सामान्य प्रशासन दवभाग 4) 

िुनिशाळा दवकास दवभागाांतगणत कारखाना 
अदिदनयम लागू असलेल्या िुनि योजना 

कृदष व पशुसांविणन, 
िुनिव्यवसाय दवकास व 
मत्स्यव्यवसाय दवभाग 

5) 

शासकीय मुद्रर् व लेखनसामग्री 
सांचालनालयाांतगणत येर्ारी मुद्रर्ालये. 

उद्योग, उजा व कामगार 
दवभाग 

6) 

व्यवसाय दशक्षर् व प्रदशक्षर् सांचालनालयाच्या 
दनयांत्रर्ाखालील औद्योदगक प्रदशक्षर् सांस्था 

कौशल्य दवकास व 
उद्योजकता दवभाग 

7) 

शासकीय रुनर्ालये / दचदकत्सालये, पोदलस, 
कारागृहे, पार्ीपुरवठा प्रकल्प / योजना, 
अग्ननशमन िल व सफाई कामगार 

अत्यावययक सेवा 8) 

शासकीय महादवद्यालये, वदै्यकीय महादवद्यालये, 
शाळा, तांत्रदनकेतन 

शैक्षदर्क सांस्था 9) 
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