राज्य शासकीय कायालयाांतील भोजनाची वेळ
नननित करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन नवभाग
शासन पनरपत्रक क्रमाांक : समय 1019 / प्र. क्र. 28 / 18 ( र. व का . )
मादाम कामा मागग, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई-४०० ०३२.
नदनाांक :- 4 जून, 2019
वाचा : 1) शासन ननणगय, सामान्य प्रशासन नवभाग, क्रमाांक : समय-1088 / 19 / अठरा (र. व का.),
नदनाांक 31 ऑगस्ट, 1988,
2) शासन पनरपत्रक, सामान्य प्रशासन नवभाग, क्रमाांक : समय-10.00 / प्र. क्र. 33 / 01 /18 (र.
व का.), नदनाांक 18 सप्टें बर, 2001.
शासन पनरपत्रक :नदनाांक ३१ ऑगस्ट, 1988 च्या शासन ननणगयान्वये बृहन्मुांबई तसेच बृहन्मुांबईबाहेरील शासकीय
कायालयाांच्या वेळा नननित करण्यात आल्या असून कायालयीन वेळेत भोजनाची सुट्टी अर्ध्या तासाची
असेल, ही बाब स्पष्ट्ट करण्यात आलेली आहे. तसेच नदनाांक १८ सप्टें बर, 2001 च्या शासन
पनरपत्रकाद्वारे मांत्रालयीन अनिकारी / कमगचारीवगाकरीता कायालयीन वेळेत भोजनासाठी दु पारी 1.00 ते
2.00 या दरम्यान जास्तीत जास्त अर्ध्या तासाची वेळ असावी, अशा सूचना दे ण्यात आलेल्या आहेत.
तथानप मांत्रालयाव्यनतनरक्त इतर राज्य शासकीय कायालयाांतील अनिकारी / कमगचारी याांचेसाठी
कायालयीन वेळेत भोजनाची वेळ नननित नसल्याने जनतेशी थेट सांबांि येत असलेल्या कायालयाांमर्ध्ये
जेव्हा लोक तक्रारी / गाऱ्हाणी / अजग घेऊन येतात, त्यावेळी बरेचदा सांबांनित अनिकारी / कमगचारी त्याांचे
जागेवर उपलब्ि होत नाहीत. त्याबाबत नवचारणा केली असता ही जेवणाची वेळ आहे, असे अभ्यागताांना
साांगण्यात येते. नवनवि कायालयाांमर्ध्ये भोजनाची वेळ ही सांबांनित कायालयाच्या सोयीनुसार ठरनवली
जाते. त्यामुळे जनतेची कामे वेळेवर होत नाहीत, अशा तक्रारी शासनास प्राप्त झालेल्या आहेत. सबब सवग
शासकीय कायालयाांमर्ध्ये कायालयीन वेळेत भोजनाची वेळ नननित करण्याची बाब शासनाच्या नवचारािीन
होती.
2.
तरी या पनरपत्रकान्वये सूचना दे ण्यात येत आहेत की, राज्यातील सवग राज्य शासकीय
कायालयाांमर्ध्ये अनिकारी / कमगचारीवगाकरीता कायालयीन वेळेत भोजनासाठी दु पारी 1.00 ते 2.00 या
दरम्यान जास्तीत जास्त अर्ध्या तासाची वेळ असावी. भोजनासाठी अनिकारी / कमगचारी अनिक वेळ घेणार
नाहीत, तसेच एकाच शाखेतील सवग अनिकारी / कमगचारी एकाच वेळी भोजनासाठी जाणार नाहीत,
याबाबत कायालय प्रमुखाांनी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी.
3.

सदर शासन पनरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर

उपलब्ि असून त्याचा सांगणक सांकेताक 201906071616031607 असा आहे .
स्वाक्षरीने साक्षाांनकत करुन ननगगनमत करण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांचे आदे शानुसार व नावाांने.

Madhav Vaman
Godbole
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( मा. वा. गोिबोले )

सह सनचव, महाराष्ट्र शासन
प्रनत,
1. मा. राज्यपालाांचे सनचव ( 5 प्रती ) (पत्राने),

शासन पनरपत्रक क्रमाांकः समय 1019 / प्र. क्र. 28 / 18 ( र. व का . )

2. मा. मुख्यमांत्रयाांचे प्रिान सनचव ( 5 प्रती ), मांत्रालय, मुांबई 400 032,
3. सवग मांत्री / राज्यमांत्री याांचे खाजगी सनचव, मांत्रालय, मुांबई 400 032,
4. मा.नवरोिी पक्षनेता, नविान पनरषद/ नविान सभा, महाराष्ट्र नविानमांिळ सनचवालय, मुांबई,
5. सवग सन्माननीय सांसद सदस्य, नविानसभा व नविानपनरषद सदस्य,
6. सनचव, राज्य ननविणूक आयोग, मुांबई, ( पत्राने ),
7. मा.मुख्य सनचव याांचे वनरष्ट्ठ स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई 400 032,
8. सवग अपर मुख्य सनचव / प्रिान सनचव / सनचव,मांत्रालयीन प्रशासकीय नवभाग,
9. प्रबांिक, मा. लोकायुक्त व मा. उप लोकायुक्त याांचे कायालय, नवीन प्रशासन भवन, हु तात्मा

राजगुरु चौक, मांत्रालय, मुांबई,
10. सनचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुांबई, ( पत्राने ),
11. प्रिान सनचव, नविानमांिळ सनचवालय, नविान भवन, मुांबई,
12. मा.मुख्य मानहती आयुक्त, राज्य मानहती आयोग, मुांबई,
13. सवग नवभागीय आयुक्त,
14. सवग नजल्हानिकारी,
15. सवग नजल्हा पनरषदाांचे मुख्य कायगकारी अनिकारी,
16. सवग मांत्रालयीन नवभागाांच्या अनिपत्याखालील सवग नवभाग प्रमुख / प्रादे नशक प्रमुख / कायालय

प्रमुख,
17. अनिदान व लेखा अनिकारी, मुांबई,
18. ननवासी लेखापरीक्षा अनिकारी, मुांबई,
19. महासांचालक, मानहती व जनसांपकग महासांचालनालय, मुांबई,
20. प्रादे नशक प्रमुख / कायालय प्रमुख,
21. भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदे श, सी. िी. ओ. बॅरेक नां.1, योगक्षेम समोर, वसांतराव

भागवत चौक, ननरमन पॉईांट, मुांबई-400 021,
22. इांनियन नॅशनल कााँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदे श कााँग्रेस (आय) सनमती, नटळक भवन,नटळक भवन,

काकासाहेब गािगीळ मागग , दादर, मुांबई-400025,
23. राष्ट्रवादी कााँग्रेस पाटी, राष्ट्रपती भवन, फ्री प्रेस जनगल मागग, ननरमन पॉईांट, मुांबई-400021,
24. नशवसेना, नशवसेना भवन, गिकरी चौक, दादर, मुांबई-400028,
25. बहु जन समाज पाटी,िी-1 इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुांबई-400001,
26. भारतीय कम्युननस्ट पाटी, महाराष्ट्र कनमटी, 314, राजभवन, एस. व्ही. पटे ल रोि, मुांबई,
27. भारतीय कम्युननस्ट (माक्सगवादी) पाटी, महाराष्ट्र कनमटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब नमल पॅलेस,

वरळी मुांबई,
28. सामान्य प्रशासन नवभागातील सवग कायासने, मांत्रालय, मुांबई 400032,
29. ननवि नस्ती ( कायासन 18 ), सामान्य प्रशासन नवभाग, मांत्रालय, मुांबई 400 032.
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