पिरपतर्क 243
िवषय :- कायार्लयीन िश तीबाबत .
या कायार्लयाचे पिरपतर्क कर्मांक 237, िदनांक 11 ऑग ट 1982 नुसार सवर्
कमर्चायांना सूिचत करण्यात येते की, त्यांनी सकाळी हजेरी पटावर सही के यानंतर
आपाप या जागेवर बसून कामास सुरुवात करावी. तसेच दुपारी जेवणाची सु् ी अध्यार्
तासापेक्षा जा त वेळ घे ऊ नये. सदर सूचना िदले या असतानाही अ ािप काही कमर्चारी
िनयिमतपणे वेळेवर कायार्लयांत हजर रहात नाहीत व कायार्लयांत आ यानंतर बराच वेळ
कामास सुरुवात करीत नाहीत अगर जागेवर रहात नाहीत. तसेच जेवणाच्या सु ीचे
ठे वले या भोजन सु ी न दवहीत जेवणाला गे याचे व परत आ याची न द करीत नाहीत.
जेवणाची सु ीही अध्यार् तासापेक्षा जा त घे तली जाते, तसेच जेवणाच्या सु ी यितिरक्त
इतर वेळांत कायार्लयीन कामा यितिरक्त दुसया कमर्चायाकडे बसून असतात. हणून या
पिरपतर्का दारे त्यांना कळिवण्यात येते की, त्यांनी कायार्लयात वेळेवर हजर रहावे.
कामा यितिरक्त इतर कमर्चायांच्या कामात यत्यय आणू नये. भोजन सु ीची भोजन
न दवहीत न द घ्यावी.
तसेच जर कमर्चायांना जेवणाच्या व चहाच्या सु ी यितिरक्त कायार्लयाबाहे र
जावयाचे असेल तर अगर कायार्लयीन वेळेअगोदर कायार्लय सोडावयाचे असेल तर त्यांनी
शाखा अिधकायांची पूवर् परवानगी घे णे आव यक आहे .
सवर् अधीक्षकांनी आपाप या शाखेतील कमर्चारी सदर सूचनांचे अनुपालन करीत
नसतील त्यांची नावे त्यांच्या शाखा अिधकायांमाफर्त आ थापना शाखेस कळवावीत.
असेही आढळू न आले आहे की, बरे च वेळा कमर्चारी टे िलफोन केिबनपाशी
िन कारण उभे असतात. त्यामुळे टे िलफोन ऑपरे टरच्या कामात यत्यय येतो. तरी
कमर्चायांनी टे िलफोन केबीनपाशी िन कारण उभे राहू न ऑपरे टरच्या कामात यत्यय आणू
नये.
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असूही आढळू न आहे आहे की, तसेच बरे च कमर्चारी टे िलफोन ऑपरे टरच्या
केबीनमध्ये कायार्लयीन कामािशवाय बसलेले असतात ते आळावे.
वरील आदे शाचे काटे केारपणे पालन हावे याची सवर् कमर्चायांनी दक्षता घ्यावी.
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