कायार्लयीन पिरपतर्क कर्मांक 276

असे िनदशर्नास आले आहे की, या कायार्लयांतील बहु संख्य कमर्चारी हे 9.45 या
कायार्लयीन वेळेनंतर जवळ जवळ रोज 15-20 िमिनटे उशीरा येत असतात. हे कायार्लयीन
िशि तस धरुन नाही. हणून त्यांनी िनयिमत कायार्लयीन वेळेत हजर रहावे. यापुढे उशीरा येण्याची
वृ ी िदसून आ यास त्याबाबत संबंिधत कमर्चाऱ्याच्या गोपनीय अहवालांत न द घे तली जाईल.
तसेच कायार्लयांतील काही कमर्चारी हे 5.30 ही कायार्लयीन वेळ संपण्यापूवीर् 10-15
िमिनटे कायार्लयांतन
ू लवकर िनघून जातात हे दे खील कायार्लयीन िश तीस धरुन नाही. यापुढे
एखा ा कमर्चाऱ्याने िवना-परवानगी कायार्लय लवकर सोड यास त्यांचेिवरुध्द िश तभंग
िवषयक कायर्वाही करण्यात येईल.
कायार्लयांतील बरे चसे कमर्चारी हे कायार्लयांला काही न कळिवता गैरहजर राहतात व
आ यानंतर रजेकरीता अजर् दे तात. त्यांच्या अशा कारे अचानकपणे गैरहजर राहण्यामुळे
कायार्लयीन कामकाजात खूप गैरसोय व अडचण िनमार्ण होते. हणून यापुढे कायार्लयांस न
कळिवता कोणी कमर्चारी गैरहजर राही यास त्यांची त्या िदवसाची गैरहजेरी िवना-वेतन करण्यात
येईल.
कायार्लयांतील कमर्चाऱ्यांना 1.30 ते 2.00 असा अधार् तास दुपारच्या जेवणाकरीता नेमन
ू
िदला आहे . परं तू बरे चसे कमर्चारी हे जेवणानांतर 10-15 िमिनटे उशीराने येत असतात. तरी त्यांनी
जेवणाच्या वेळेनंतर लगेच कायार्लयांत हजर रहावे.
काही कमर्चारी हे आपले काम सेाडू न इतर कमर्चाऱ्यांकडे जाऊन ग पा गो टी करीत
असतात व काही दुसऱ्या मज यावरील सावर्जिनक न्यास न दणी कायार्लयांत जाऊन वेळ
घालवीत असतात. कमर्चाऱ्यांच्या अशा कारच्या वागण्याने कायार्लयीन कापमकाजावर
िवपरीत पिरणाम होतो. हणून यापुढे अशा कारे कोणी कमर्चारी वागत अस याचे आढळ यास
त्यांचेिवरुध्द िश तभंग िवषयक कायर्वाही करण्यात येईल.
या कायार्लयांतील सवर् अिधक्षकांना कळिवणेत येते की, त्यांनी त्यांच्या अिधन त काम
करणाऱ्या कमर्चाऱ्यांना हे पिरपतर्क दाखवून सहया घ्या यात व सूचनांचे उ लंघन झा यास
आ थापना शाखेस कळवावे.
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