
महारा�� कामगार क
याण मंडळ  

 

काया�लयीन वेळ -  

  

कामगार क�याण क
 �ांची वेळ सकाळी ८ त ेरा�ी ८.३० आहे. तथापी, सकाळी ११ त े५.०० ह� वेळ 

म हला व मलुां#या काय$%म, उप%मांसाठ( राखीव असत.े साव$ज,नक स.ुी, दसुरा व चौथा श,नवार ह� क
 � 

बदं असतात. म4यवत5 काया$लय, 6वभागीय काया$लय व गट काया$लयातील आ9थापनेवर�ल कम$चा:यांची 

काया$लयीन कामकाजाची वेळ आ;ण <े=�य कम$चा:यां#या कामा#या वेळा पढु�ल?माणे आहेत.  

 

अ) काया�लयीन कम�चा�यां�या कामाची वेळ - 

अ.�. हु�ा कामाची वेळ 

१. बहृAमुबंईमधील  

म4यवत5 काया$लय - एलFफA9टन,  

6वभागीय काया$लय – मुबंई / ठाणे आ;ण  

गट काया$लय -  नायगाव, वरळी, अधेंर� 

गट काया$लय -  6व%ोळी  

येथील आ9थापनेवर�ल अKधकार� – कम$चार�. 

सकाळी ९.४५ त ेसायकंाळी ५.३० वा.  

२. बहृAमुबंई वगळता उव$Oरत  

सव$ 6वभागीय काया$लये, सव$ गट काया$लये 

येथील आ9थापनेवर�ल अKधकार� – कम$चार�.  

सकाळी १० त ेसायकंाळी ५.४५ वा.  

सदंभ$ - शासन ,नण$य %.समय-१०८८/१९//१८ (र. व का.)  द.३१.०८.१९८८  

 

ब) !"े#य कम�चा�यां�या कामा�या वेळा - 

अ.�. हु�ा कामाची वेळ 

१. क�याण ,नOर<क/ क
 � सचंालक / सहाRयक 

क
 � सचंालक (क
 � ?मखु) 

सकाळी १०.३० त ेदपुार� १.३० वा.  

आ%ण सायकंाळी ४ त ेरा�ी ८.३० वा.   

२. सहाRयक क
 � सचंालक (कामगार क�याण 

भवन व लSलत कला भवन येथील सहाRयक) 

सकाळी ९.०० त ेदपुार� १२.०० वा.  

आ%ण सायकंाळी ४ त ेरा�ी ८.३० वा.  

३. क
 � म हला क�याण सहािRयका  सकाळी ९.४५ त ेसायकंाळी ५.३० वा.  

४. Uथंालय सहाRयक  सकाळी ११.४५ त ेसायकंाळी ७.३० वा. 

५. सरकारमाAय Sशवण वग$ SशW<का /  

सहाRयक Sशवण वग$ SशW<का  

सकाळी ९.१५ त ेसायकंाळी ५.०० वा. 

दपुार� ११.४५ त ेसायकंाळी ७.३० वा. 

६. अध$वेळ सरकारमाAय Sशवण वग$ SशW<का  सकाळी ९.०० त ेदपुार� १.०० वा.  

सायकंाळी ३.३० त ेसायकंाळी ७.३० वा. 

७. क
 � उपसचंाSलका  दपुार� १.०० त ेसायकंाळी ५.०० वा.  

८. Sशश ुम ंदर SशW<का  

सकाळ – स� / अKधवेशन 

दपुार� – स� / अKधवेशन  

 

सकाळी ९.३० त ेदपुार� १.०० वा.  

दपुार� १.३० त ेसायकंाळी ५.०० वा.  

९. अध$वेळ Uथंालय सहाRयक  सायकंाळी ३.३० त ेसायकंाळी ७.३० वा.  

१०. बाल सगंोपण पOरचाOरका /  

पाळणाघर सचंाSलका  

सकाळी ९.१५ त ेसायकंाळी ५.०० वा. 

 

११. क
 � सेवक / 9व#छता सेवक  सकाळी ७.१५ त े११.१५ वा.   

दपुार� १.३० त ेसायकंाळी ६.०० वा. 

१२. क
 � सेवक   

(म हला क
 � ?मखु आहेत अशा  ठकाणी) 

सकाळी ७.१५ त े११.१५ वा.  

सायकंाळी ४.०० त ेरा�ी ८.३० वा. 



१३. पहारेकर� / चौक[दार  सकाळी ७.०० त ेदपुार� ३.०० वा. 

दपुार� ३.०० त ेरा�ी ११.०० वा. 

रा�ी ११.०० त ेसकाळी ७.०० वा. 

१४. Sशश ुस9ंकार शाळा आया सकाळी ९.३० त ेसायकंाळी ५.३० वा. 

१५. बाल सगंोपन आया  सकाळी ८.०० त ेसायकंाळी ४.०० वा. 

सकाळी ११.०० त ेसायकंाळी ७.०० वा. 

१६. Sशश ुम ंदर आया 

सकाळ – स� / अKधवेशन 

दपुार� – स� / अKधवेशन 

 

सकाळी ९.३० त ेदपुार� १.३० वा.  

दपुार� १.३० त ेसायकंाळी ५.३० वा. 

१७. अध$वेळ कु9तीKगर Sश<क सायकंाळी ४.३० त ेरा�ी ८.०० वा. 

१८. अध$वेळ \यायाम Sश<क  

(३  दवस सकाळ / ३  दवस सायकंाळी)  

सकाळी ६.०० त े९.३० वा.  

सायकंाळी ५.०० त ेरा�ी ८.३० वा. 

सदभ$ – म.का./सा?6व/आ9थापना/१६४८  द.११ जनू २००९  


