




शासकीय अधिकारी/कर्मचारी याांचे कायमरू्ल्यर्ापन 
अहवाल धलधहण्याबाबतची कायमवाही धिनाांक 31 
धिसेंबर पयमत परू्म कररे्बाबत. 

 

र्हाराष्ट्र शासन 
सार्ान्य प्रशासन धवभाग 

शासन पधरपत्रक क्रर्ाांक : सीएफआर 1220/प्र.क्र. 119/का.13 
र्ािार् कार्ा र्ागम, हुतात्र्ा राजगुरु चौक, 

र्ांत्रालय, रु्ांबई 400 032 
धिनाांक : 17 नोव्हेंबर, 2022. 

 

वाचा : 1. शासन धनर्मय, सार्ान्य प्रशासन धवभाग क्रर्ाांक : सीएफआर 1210/ प्र.क्र.47/13,  
               धि. 01.11.2011 
          2. शासन धनर्मय, सार्ान्य प्रशासन धवभाग, क्रर्ाांक : सीएफआर 1211/प्र.क्र.217/13,      
               धि. 17.12.2011 
          3. शासन धनर्मय,सार्ान्य प्रशासन धवभाग क्रर्ाांक : सीएफआर 1211/ प्र.क्र.257/ 13,  
              धि. 02.02.2017 
         4. शासन धनर्मय,सार्ान्य प्रशासन धवभाग क्रर्ाांक : एसआरव्ही 2018/प्र.क्र.159/  
              कायासन 12, धि. 01.08.2019 
         5.  शासन धनर्मय, सार्ान्य प्रशासन धवभाग क्रर्ाांक : सीएफआर 1220/प्र.क्र. 119/का.13, 
              धि. 17.12.2021 
 

शासन पधरपत्रक- 
 

राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱयाांचा कायमरू्ल्यर्ापन अहवाल हा र्हत्वाचा िस्ताऐवज 
असून त्याआिारे अधिकारी/कर्मचारी याांच्या पढुील धवकासासाठी रु्लभतू आधर् र्हत्वपरू्म र्ाधहती 
उपलब्ि होते. कायमरु्ल्यर्ापन अहवाल धलधहरे् ही केवळ रु्ल्यर्ापन प्रक्रीया नसून अधिका-याांच्या क्षर्ता 
व प्रधशक्षर् याांच ेधनयोजन करण्यासाठी उपयकु्त सािन म्हर्नू याचा वापर होतो.   
2. सवम शासकीय अधिकारी/कर्मचारी याांचे कायमरू्ल्यर्ापन अहवाल धलधहण्याबाबतच्या र्ागमिशमक 
सूचना सांिभािीन शासन धनर्मयान्वये धनगमधर्त करण्यात आल्या आहेत. तसेच, कायमरू्ल्यर्ापन अहवाल 
धलधहण्याबाबतच ेवळेापत्रक धनधित केलेले आहे. तथाधप त्यानुसार कायमरु्ल्यर्ापन अहवाल वळेेत धलधहले 
जात नाहीत अस े शासनाच्या धनिशमनास आले आहे. यारु्ळे पधरधवक्षा कालाविी परू्म कररे्, स्थाधयत्व 
प्रर्ार्पत्र, पिोन्नती, आश्वाधसत प्रगती योजना, 50/55 व्या वर्षी करावयाचे पनुर्ववलोकन इ. बाबी वळेेवर 
कररे् प्रशासनास शक्य होत नाही. पधरर्ार्ी पिे धरक्त राधहल्याने प्रशासकीय कार्काजावर त्याचा 
धवपरीत पधरर्ार् होतो.    
3. कायमरू्ल्यर्ापनाचा कालाविी सांपरू्म प्रधतविेन वर्षम म्हर्जचे 1 एधप्रल ते 31 र्ाचम असा आहे. त्या 
अनुांर्षगाने, सवम शासकीय अधिकारी/कर्मचारी याांचे कायमरू्ल्यर्ापन अहवाल धलधहण्याबाबतची कायमवाही 
प्रधतविेन वर्षाच्या पढुील येर्ाऱया 31 धिसेंबर रोजी परू्म होरे् आवश्यक आहे.  स्वयांरू्ल्य धनिारर्, 
प्रधतविेन, पनुर्ववलोकन आधर् सांस्करर् ही प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी याांची वयैक्क्तक तसेच सार्ुधहक 
जबाबिारी असून ती अत्यांत कतमव्यिक्षपरे् पार पािरे् गरजचेे आहे.   
4. याअनुर्षांगाने कायमरू्ल्यर्ापन अहवाल धलधहण्याची कायमवाही धवधहत वळेेत परू्म करण्याबाबत सवम 
आस्थापना अधिकारी/सांस्करर् अधिकारी याांना पनु:ि खालीलप्रर्ारे् सचूना िेण्यात येत आहेत- 

1) सन 2021-22 या वर्षाचे कायमरू्ल्यर्ापन अहवाल धलधहण्याबाबतची सांपरू्म कायमवाही धिनाांक 
31.12.2022 पयंत परू्म करण्यात यावी.  

2) र्हापारर्ध्ये सर्ाधवष्ट्ट असलेल्या अधिकाऱयाांच्या बाबतीत 2021-22 या वर्षाचे गोपनीय अहवाल 
धिनाांक 31 धिसेंबर,2022 रोजी र्हापार प्रर्ालीत बांि करण्यात येतील. 
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3) र्हापारर्ध्ये सर्ाधवष्ट्ट नसलले्या अधिकारी/कर्मचारी याांच्या बाबतीत सन 2021-22 या वर्षाच े
कायमरू्ल्यर्ापन अहवाल धिनाांक 31 धिसेंबर, 2022 पयंत अांधतर् करण्यात यावते.   

4) र्हापार र्ध्ये सर्ाधवष्ट्ट नसलले े कायमरू्ल्यर्ापन अहवाल ज्या स्तरावर आहेत त्या स्तरावर 
अांधतर् करण्याची कायमवाही सांबांधित आस्थापना अधिकारी/सांस्करर् अधिकारी याांनी करावी. 
याकधरता त्याांनी सांबांधित अधिकारी/कर्मचारी याांचा कायमरू्ल्यर्ापन अहवाल ज्या स्तरावर 
प्रलांधबत आहे, त्या स्तरावरुन प्राप्त करुन घेऊन अांधतर् करत असल्याचे प्रर्ार्पत्र जोिून 
गोपनीय अहवाल नस्तीत लावावा.  

5) िरवर्षी कायमरू्ल्यर्ापन अहवाल धलधहण्याबाबतची सांपरू्म कायमवाही प्रधतविेन वर्षाच्या पढुील 
येर्ाऱया धिनाांक 31 धिसेंबर पयंत परू्म करण्यात यावी. 

6) अधिकारी/कर्मचारी याांनी प्रधतविेन वर्षाच े स्वत:च े स्वयांरू्ल्यधनिारर् अहवाल धवधहत रु्ितीत 
भरून धिले नसल्यास, त्याांच्या स्वयांरू्ल्यधनिारर्ाधशवाय त्याांचे कायमरू्ल्यर्ापन अहवाल 
प्रधतविेन व पनुर्ववलोकन अधिकाऱयाकिून भरुन घेरे् आवश्यक राहील. तसेच, जर प्रधतविेन 
अधिकारी कायमरू्ल्यर्ापन अहवाल पनुर्ववलोकन अधिकाऱयास धवहीत रु्ितीत सािर करु शकले 
नाहीत, तर सांस्करर् अधिकाऱयाने स्वांयर्ूल्यधनिारर् अहवालाची प्रत थेट पनुर्ववलोकन 
अधिकाऱयाकिे पाठवावी. (र्हापारर्ध्ये सर्ाधवष्ट्ट असलेल्या अधिकाऱयाांच्या बाबतीत Force 
Forward करण्यात यावते) 

7) स्वयांरू्ल्यधनिारर् अहवाल धवधहत वळेेत भरून धिलेल्या तथाधप प्रधतविेन व पनुर्ववलोकन न होता 
अांधतर् करण्यात आलेल्या कायमरू्ल्यर्ापन अहवालाच्या बाबतीत सांबांधित अधिकारी/कर्मचारी 
याांचे कायमरू्ल्यर्ापन अहवाल पढुील पिोन्नतीच्या पात्रतेच्या धकर्ान धनकर्षाचे असल्याचे गृधहत 
िरण्यात येईल.  

8) कायमरू्ल्यर्ापन अहवाल धलधहण्याबाबतची सांपरू्म कायमवाही धवधहत कालाविीत परू्म 
करण्याकधरता वरील सांिभम क्र.2 येथील धिनाांक 17.12.2011 च्या शासन धनर्मयानुसार कॅम्प च े
आयोजन करण्यात याव.े तसेच ज े अधिकारी प्रधतविेन व पनुर्ववलोकनाचे कार् परू्म करर्ार 
नाहीत त्याांच्या वतेनवाढी रोखण्याबाबतच्या शासन धनर्मयातील तरतुिींची प्रभावी अांर्लबजावर्ी 
करण्यात यावी.  

 

5. वरील सवम कायमवाही वळेेत केली जाईल याची जबाबिारी सांबांधित आस्थापना अधिकारी/ 
सांस्करर् अधिकारी याांची राहील.     
 

6.   सिर शासन पधरपत्रक र्हाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ि करण्यात आले असून त्याचा सांगर्क सांकेताक 202211171704548107 असा आहे. हे 
पधरपत्रक धिजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांधकत करुन काढण्यात येत आहे. 
 र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिेशानुसार व नावाने. 
 
 

                                       ( प्रशाांत साजर्ीकर )   
                                       सह सधचव, र्हाराष्ट्र शासन 

        प्रधत, 
1. र्ा. राज्यपाल याांच ेप्रिान सधचव. राजभवन, र्लबार धहल, रु्ांबई. 
2. र्ा. सभापती, र्हाराष्ट्र धविानपधरर्षि, र्हाराष्ट्र धविानर्ांिळ सधचवालय, रु्ांबई. 
3. र्ा. अध्यक्ष, र्हाराष्ट्र धविानसभा, र्हाराष्ट्र धविानर्ांिळ सधचवालय, रु्ांबई. 
4. र्ा. धवरोिी पक्षनेता, धविानपधरर्षि/धविानसभा, र्हाराष्ट्र धविानर्ांिळ सधचवालय, रु्ांबई. 
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5. र्ा. उपसभापती, र्हाराष्ट्र धविानपधरर्षि, र्हाराष्ट्र धविानर्ांिळ सधचवालय, रु्ांबई. 
6. र्ा. उपाध्यक्ष, र्हाराष्ट्र धविानसभा, र्हाराष्ट्र धविानर्ांिळ सधचवालय, रु्ांबई. 
7. सवम सन्र्ाननीय धविानसभा, धविानपधरर्षि व सांसि सिस्य. 
8. र्ा. रु्ख्यर्ांत्रयाांच ेप्रिान सधचव/सधचव, र्ांत्रालय, रु्ांबई 400 032. 
9. र्ा. उपरु्ख्यर्ांत्री याांच ेप्रिान सधचव/सधचव, र्ांत्रालय, रु्ांबई 400 032. 
10. सवम र्ा. र्ांत्री/र्ा. राज्यर्ांत्री याांचे खाजगी सधचव, र्ांत्रालय, रु्ांबई 400 032. 
11. र्ा. र्हाअधिवक्ता, र्हाराष्ट्र राज्य. 
12. सवम अपर रु्ख्य सधचव/प्रिान सधचव/सधचव, र्ांत्रालय, रु्ांबई 400 032. 
13. प्रबांिक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा,रु्ांबई. 
14.  प्रबांिक, उच्च न्यायालय, रू्ळ शाखा, रु्ांबई. 
15.  प्रबांिक, लोकायकु्त व उपलोकायकु्त याांच ेकायालय, 
16.  सधचव, राज्य धनविर्कू आयोग, रु्ांबई. 
17.  सधचव, र्हाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, रु्ांबई. 
18.  प्रिान सधचव, धविानर्ांिळ सधचवालय, धविान भवन, रु्ांबई 
19.  रु्ख्य र्ाधहती आयकु्त, राज्य र्ाधहती आयोग, रु्ांबई 
20.  राज्य रु्ख्य सेवा हक्क आयकु्त, राज्य सेवा हक्क आयोग, रु्ांबई 
21.  र्हासांचालक, र्ाधहती व जनसांपकम  र्हासांचालनालय, रु्ांबई. 
22.  सवम धवभागीय आयकु्त, 
23.  सवम धजल्हाधिकारी, 
24.  सवम धजल्हा पधरर्षिाांचे रु्ख्य कायमकारी अधिकारी, 
25.  सवम र्ांत्रालयीन धवभागाांच्या अधिपत्याखालील सवम धवभागप्ररु्ख/प्रािेधशक प्ररु्ख/कायालय  

प्ररु्ख. 
26.  सवम र्ांत्रालयीन धवभाग (आस्थापना) 
27. र्ा. रु्ख्य सधचव याांचे वधरष्ट्ठ स्वीय सहायक, र्ांत्रालय, रु्ांबई 400 032. 
28.  धनविनस्ती (कायासन 13), सार्ान्य प्रशासन धवभाग, र्ांत्रालय, रु्ांबई 400 032. 

 
 

 
 




















