शासकीय कायालयाांमध्ये अधिकारी /
कममचारी

याांच्या

भ्रमणध्वनी

वापराबाबतच्या धशष्टाचाराबाबत.
महाराष्र शासन
सामान्य प्रशासन धवभाग
शासन पधरपत्रक क्रमाांक : सांकीणम 2021/प्र.क्र.56/18 (र.वका.)
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय (धवस्तार), मुांबई 400 032
धदनाांक : 23 जुल,ै 2021.
पधरपत्रक :अधलकडील काळात सुलभ व वेगवान सांपकम माध्यम म्हणून शासकीय कामकाजात
भ्रमणध्वनीचा (Mobile / Cell Phone) वापर अपधरहायम बनला आहे . तथाधप असे धनदशमनास
आले आहे की, भ्रमणध्वनीच्या वापराबाबत काही वेळा सांबांधित अधिकारी / कममचारी
याांचेकडू न अपेधित धशष्टाचार पाळण्यात येत नाहीत. अशा प्रकारच्या वतमणक
ु ीमुळे शासनाची
प्रधतमा काही प्रमाणात मलीन होते. सबब शासकीय कामकाज करताना भ्रमणध्वनीच्या
वापराबाबत पाळावयाच्या धशष्टाचाराबाबत खालीलप्रमाणे सूचना दे ण्यात येत आहेत.
1. कायालयीन कामासाठी दू रध्वनीचा वापर करताना प्राथम्याने कायालयातील
दू रध्वनीचा (Landline) वापर करावा.
2. कायालयीन वेळेत कायालयीन कामासाठी आवश्यक असेल तेव्हाच भ्रमणध्वनीचा
वापर करावा.
3. भ्रमणध्वनीवर बोलताना सौजन्यपूणम भाषेचा वापर करावा. तसेच बोलताना इतराांच्या
उपस्स्थतीची जाणीव ठे वावी.
4. भ्रमणध्वनीवर बोलताना सौम्य आवाजात बोलावे, बोलताना वाद घालू नये तसेच
असांसदीय भाषेचा वापर करू नये.
5. कायालयीन कामासाठी भ्रमणध्वनीचा वापर करताना लघुसांदेशाचा (Text Message)
शक्यतो वापर करावा. तसेच मोबाईल फोनवर बोलताना कमीत कमी वेळेत सांवाद
सािावा.
6. भ्रमणध्वनी व्यस्त असताना प्राप्त लोकप्रधतधनिी / वधरष्ठ अधिकाऱयाांच्या कायालयीन
कॉल्सना तात्काळ उत्तर द्यावे.
7. भ्रमणध्वनीवर कायालयीन कामकाजासाठी समाज माध्यमाांचा वापर करताना वेळेचे व
भाषेचे तारतम्य बाळगावे.
8. अत्यावश्यक वैयस्क्तक दू रध्वनी, किाचे बाहेर जाऊन घ्यावेत.
9. वधरष्ठ अधिकाऱयाांच्या किात / बैठकीदरम्यान असताना आपला भ्रमणध्वनी silent /
vibrate mode वर ठे वावा.
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10. वधरष्ठ अधिकाऱयाांच्या किात / बैठकी दरम्यान भ्रमणध्वनी तपासणे, सांदेश तपासणे,
ear piece / ear phone वापरणे अशा बाबी टाळाव्यात.
11. कायालयीन कामकाजासाठी दौऱयावर असताना भ्रमणध्वनी बांद ठे वण्यात येऊ नये.
2.

सदर शासन पधरपत्रक हे महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या

सांकेतस्थळावर

उपलब्ि

करण्यात

आले

असून

त्याचा

सांगणक

सांकेताांक

क्र.

202107231923384507 असा आहे. हे पधरपत्रक धडजीटल स्वािरीने सािाांधकत करुन
काढण्यात येत आहेत.
महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नाांवाने.

Indra Mallo

Digitally signed by Indra Mallo
DN: c=IN, o=Personal,
2.5.4.20=92b852624baa852a6d07acef786c78e703b2b218958e8c
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( इांद्रा मालो )
सधचव (प्र.सु.र.व का.)
प्रत :
1.

मा.राज्यपाल याांचे सधचव (5 प्रती), पत्राने,

2.

मा.सभापती, महाराष्र धविानपधरषद, महाराष्र धविानमांडळ सधचवालय, मुांबई

3.

मा.अध्यि, महाराष्र धविानसभा, महाराष्र धविानमांडळ सधचवालय, मुांबई

4.

मा.धवरोिी पिनेता, धविानपधरषद/धविानसभा, महाराष्र धविानमांडळ सधचवालय, मुांबई.

5.

मा.उपसभापती, महाराष्र धविानपधरषद, महाराष्र धविानमांडळ सधचवालय, मुांबई

6.

मा.उपाध्यि, महाराष्र धविानसभा, महाराष्र धविानमांडळ सधचवालय, मुांबई

7.

सवम सन्माननीय धविानसभा, धविानपधरषद व सांसद सदस्य,

8.

मा. मुख्यमांत्रयाांचे प्रिान सधचव(5 प्रती), मांत्रालय, मुांबई 400032.

9.

मा.उपमुख्यमांत्रयाांचे सधचव, मांत्रालय, मुांबई 400032.

10.

सवम मा.मांत्री / मा. राज्यमांत्री याांचे खाजगी सधचव, मांत्रालय, मुांबई 400032.

11.

मा.मुख्य सधचव याांचे वधरष्ठ स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई 400032.

12.

सधचव, राज्य धनवडणूक आयोग (पत्राने), 13 वा मजला, नवीन प्रशाकीय इमारत,
मुांबई 400 032,

13.

मा.महाअधिवक्ता, महाराष्र राज्य, मा. मुांबई उच्च न्यायालय,

14.

प्रिान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता)-1, महाराष्र, मुांबई,

15.

प्रिान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता)-2, महाराष्र, नागपुर,

16.

प्रिान महालेखापाल (लेखापरीिा)-1, महाराष्र मुांबई,

17.

प्रिान महालेखापाल (लेखापरीिा)-2, महाराष्र, नागपुर,

18.

सवम अपर मुख्य सधचव / प्रिान सधचव / सधचव, मांत्रालय, मुांबई 400032,

19.

महाप्रबांिक, मा. मुांबई उच्च न्यायालय, मुांबई,

20.

प्रबांिक, मा. मुांबई उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुांबई,
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21.

प्रबांिक, लोकायुक्त व उपलोकायुक्त याांचे कायालय, १ ला मजला, नवीन
प्रशासकीय इमारत, मुांबई 400 032,

22.

सधचव, महाराष्र लोकसेवा आयोग, मुांबई (पत्राने), बँक ऑफ इांधडया इमारत,
मुांबई 400 023,

23.

प्रिान सधचव, धविानमांडळ सधचवालय, धविान भवन, मुांबई,

24.

मुख्य माधहती आयुक्त, राज्य माधहती आयोग, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुांबई,

25.

राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त, राज्य सेवा हक्क आयोग, मुांबई,

26.

महासांचालक, यशवांतराव चव्हाण धवकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे,

27.

सवम धवभागीय आयुक्त,

28.

सवम धजल्हाधिकारी,

29.

सवम धजल्हा पधरषदाांचे मुख्य कायमकारी अधिकारी,

30.

सवम महानगर पाधलका आयुक्त,

31.

सवम पोधलस आयुक्त / सवम पोधलस अधििक,

32.

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुांबई,

33.

धनवासी लेखापरीिा अधिकारी, मुांबई,

34.

महासांचालक, माधहती व जनसांपकम महासांचालनालय, मुांबई (प्रधसद्धीसाठी),

35.

मांत्रालयाच्या धनयांत्रणाखालील उवमधरत सवम धवभाग प्रमुख / कायालय प्रमुख,

36.

भारतीय जनता पाटी, महाराष्र प्रदे श, सी.डी.ओ.बॅरेक नां.1, योगिेम समोर,
वसांतराव भागवत चौक, नधरमन पॉईांट, मुांबई 400020.

37.

इांधडयन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्र प्रदे श काँग्रेस(आय) सधमती, धटळक भवन,
काकासाहेब गाडगीळ मागम , दादर, मुांबई-400025.

38.

नॅशनलीस्ट काँग्रेस पाटी, ठाकरसी हाऊस, जे.एन.हेरेडीया मागम, बेलाडम इस्टे ट,
मुांबई 400038.

39.

धशवसेना, धशवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुांबई-400028.

40.

बहु जन समाज पाटी, प्रदे श सधचव, महाराष्र राज्य, बी.एस.जी.भवन, प्लॉट नां. 83अे, कलेक्टर कॉलनी, चेंबर
ू , मुांबई-400014.

41.

भारतीय कम्युधनस्ट पाटी, महाराष्र कधमटी, 314, राजभवन, एस.व्ही.पटे ल रोड,
मुांबई 400004.

42.

भारतीय कम्युधनस्ट (माक्समवादी) पाटी, महाराष्र कधमटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब
धमल पॅलेस, वरळी, मुांबई 400013.

43.

महाराष्र नवधनमाण सेवा, राजगड, मातोश्री टॉवर, धशवाजी पाकम, दादर,
मुांबई 400028,

44.

धनवड नस्ती (का.18), सामान्य प्रशासन धवभाग, मांत्रालय, मुांबई 400032.

पृष्ठ 3 पैकी 3

