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ददनाांक - 24 ऑक्टोबर, 2017 
 
पहा :-  शासन दनर्णय, सामान्य प्रशासन दिभाग, क्रमाांक: सांकीर्ण-2001/1128/ 

 प्र.क्र.43/01/11-अ ददनाांक: 22 ऑक्टोबर, 2001 
शासन पदरपत्रक 

 
 राज्यात दरिर्षी दक्षता जनजागृती सप्ताह (Vigilance Awareness Week) आयोदजत करण्याचा 
दनर्णय सांदभाधीन  ददनाांक 22 ऑक्टोबर, 2001 च्या शासन आदेशान्िये घेण्यात आला आहे. सदर 
आदेशाची प्रत सोबत जोडली आहे. 
2. या िर्षी  ददनाांक 30 ऑक्टोबर,2017 ते ददनाांक 4 नोव्हेंबर, 2017 या कालािधीत दक्षता जनजागृती 
सप्ताहाच ेआयोजन करण्यात आले असल्याचे कें द्रीय दक्षता आयोग, निी ददल्ली याांनी  ददनाांक 17 ऑगस्ट, 
2017 च्या  पदरपत्रकान्िये कळदिले आहे. त्याची प्रत सोबत जोडली आहे. 
3. या िर्षी राज्यात ददनाांक 30 ऑक्टोबर,2017 ते ददनाांक 4 नोव्हेंबर, 2017 या कालािधीत दक्षता 
जनजागृती सप्ताहाचे (Vigilance Awareness Week)आयोजन करण्यात याि,े असे कळदिण्यात येत आहे. 
ददनाांक 30 ऑक्टोबर, 2017 रोजी सकाळी 11.00 िाजता भ्रष्ट्टाचार दनम णलनाची शपथ घेऊन कायणक्रमाचा 
प्रारांभ होईल. सप्ताहाच े आयोजन करताना  ददनाांक  22 ऑक्टोबर, 2001 च्या शासन दनर्णयातील  
अ,ब,क,ड ि इ या म द्ाांमध्ये नमूद केलेल्या सूचनाांचा अिलांब करण्यात यािा. या सप्ताहादनदमत्त  घ्याियाच्या 
प्रदतज्ञा/शपथेचा नम ना तसचे मा. राज्यपाल  महोदय आदर् मा. म ख्यमांत्री महोदय याांच्या सांदेशाच्या प्रती  
सोबत जोडण्यात येत आहेत. दिदहत नम न्यातील शपथ ग्रहर्ाचा एक कायणक्रम दिभागीय / कायालयीन 
स्तरािर दक्षता सप्ताहाच्या कालािधीत आयोदजत करण्यात यािा. 
4. या सप्ताहाच्या आयोजनासाठी स्ितांत्रपरे् दनधी उपलब्ध करुन देता येर्ार नसल्याने प्रत्येक 
कायालयाने त्याांच्याकडील  उपलब्ध दनधीतनू खचण कराियाचा आहे. 
5. दक्षता जनजागतृी सप्ताहाच्या आयोजनासांबांधीची  जबाबदारी  महासांचालक, लाचल चपत 
प्रदतबांधक दिभाग याांच्यािर  सोपदिण्यात येत आहे. त्याांनी याबाबतचा अहिाल शासनास सादर करािा. 
6. सिण मांत्रालयीन दिभागाांना दिनांती करण्यात येते की, त्याांनी या सूचना त्याांच्या अदधपत्याखालील सिण 
दिभाग प्रम ख ि कायालय प्रम ख याांच्या दनदशणनास आर्ाव्यात. 
7. सदर शासन पदरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या िबेसाईटिर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांगर्क सांकेताांक क्रमाांक 201710241317475107 असा आहे. हे पदरपत्रक 
दडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांदकत करुन काढण्यात येत आहे.  
 

 महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच्या आदेशान सार  ि नाांिाने, 
 
 
         ( भ. सां. िानखेडे) 
           उप सदचि, महाराष्ट्र शासन 
प्रदत, 

1. राज्यपालाच ेसदचि, 
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2. म ख्यमांत्र्याच े प्रधान सदचि, 
3. सिण मांत्री ि राज्यमांत्री  याांचे खाजगी सदचि, 
4. शासनाचे म ख्य सदचि/ सिण अपर म ख्य सदचि / प्रधान सदचि/ सदचि, 
5. *महासांचालक, लाचल चपत प्रदतबांधक दिभाग, महाराष्ट्र राज्य, म ांबई 
6. *प्रबांधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), म ांबई, 
7. *प्रबांधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), म ांबई, 
8. *प्रबांधक, लोक आय क्त ि उप लोक आय क्त याांचे कायालय, म ांबई 
9. *सदचि, महाराष्ट्र दिधानमांडळ सदचिालय, म ांबई 
10. *सदचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, म ांबई 
11. *आय क्त, राज्य दनिडर्कू आयोग, म ांबई 
12. *महासांचालक, मादहती ि जनसांपकण  महासांचालनालय, म ांबई 
13. सिण दिभागीय आय क्त, सिण दजल्हादधकारी, सिण म ख्य कायणकारी अदधकारी, 
14. सिण मांत्रालयीन दिभाग, मांत्रालयीन दिभागाच्या दनयांत्रर्ाखालील सिण दिभाग प्रम ख /  

कायालय प्रम ख 
15. सामान्य प्रशासन दिभागातील सिण कायासने, 
16. दनिडनस्ती.    

    * पत्राने 
 
 
 
 

 















Integrity Pledge 

 

 

 I believe that corruption has been one of the major obstacles to 

economic, political and social progress of our country. I believe that all 

stakeholders such as Government, citizens and private sector need to work 

together to eradicate corruption. 

 I realise that every citizen should be vigilant and commit to highest 

standards of honesty and integrity at all times and support the fight against 

corruption. 

 I, therefore pledge: 

 

 To follow probity and rule of law in all walks of life; 

 To neither take nor offer bribe; 

 To perform all tasks in an honest and transparent manner; 

 To act in public interest; 

 To lead by example exhibiting integrity in personal behaviour; 

 To report any incident of corruption to the appropriate agency. 

 

 

 

सत्यनिष्ठा प्रनिज्ञा 
 
 मेरा निश्वास है नि हमारे देश िी आर्थिि, राजिीनिि ििा सामानजि प्रगनि में भ्रष्टाचार 
एि बडी बाधा है I मेरा निश्वास है नि भ्रष्टाचार िा उन्मलूि िरिे िे नलए सभी संबंनधि पक्षों 
जैसे सरिार, िागनरिों ििा निजी क्षते्र िो एि साि नमल िर िायय िरिे िी आिश्यििा है I 

 मेरा माििा है नि प्रत्येि िागनरि िो सििय  होिा चानहए ििा उसे सदैि ईमािदारी 
ििा सत्यनिष्ठा िे उच्चिम माििों िे प्रनि िचिबध्द होिा चानहए ििा भ्रष्टाचार िे निरुध्द 
संघर्य में साि देिा चानहए I 

 अि:, मै प्रनिज्ञा िरिा ह ू ं नि:-  

 जीिि िे सभी क्षते्रों में ईमािदारी ििा िािूि िे नियमों िा पालि िरंगा ; 
 िा िो नरश्वि ल ूंगा और िा ही नरश्वि द ूंगा ; 
 सभी िायय ईमािदारी ििा पारदशी रीिी से िरंगा ; 
 जिनहि में िायय िरंगा ; 
 अपिे निजी  आचरण में ईमािदारी नदखािर उदाहरण प्रस्िुि िरंगा ; 
 भ्रष्टाचार िी निसी भी घटिा िी नरपोटय उनचि एजेन्सी िो द ूंगा I 






