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शासन पतरपत्रक :- 
 

सवम शासकीय अतधकारी/कममचारी याांचे कायममूल्यमापन अहवाल 
तलतहण्याबाबत तद. 02.02.2017 च्या शासन तनणमयान्वये  वळेापत्रक तनतित करण्यात 
आले आहे.  
2. तथातप,  महाराष्ट्र राज्यात उद्भवलेल्या कोरोना (COVID-१९) तवषाणचू्या 
पार्श्मभमूीवर राज्य शासकीय अतधकारी/कममचारी याांच्या कायालयातील उपस्थथतीबाबत 
वळेोवळेी सूचना तनगमतमत करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार शासकीय कायालयाचे 
कामकाज सुरु ठेवण्यात येत आहे. त्यामुळे सन 2019-20 चे कायममूल्यमापन 
अहवालाचे प्रततवदेन व पुनर्ववलोकनाची कायमवाही उक्त शासन तनणमयान्वये तवतहत 
करण्यात आलेल्या वळेापत्रकानुसार तवहीत कालावधीत करणे शक्य होणार नाही. 
3. सबब, सन 2019-20 चे कायममूल्यमापन अहवाल तलतहण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे सुधातरत वळेापत्रक तनतित करण्यात येत आहे. तसेच सेवातनवृत्त 
झालेल्या अतधकारी/कममचारी याांच्यासाठी देखील खालील वळेापत्रक लागू राहील.  

कायम यापूवी तनतित करण्यात 
आललेी अांततम तारीख 

सुधातरत अांततम तारीख 

तवभाग/कायालयाच्या 
सांथकरण 
अतधकाऱयाांनी/आथथापना 
अतधकाऱयाांनी 
कायममूल्यमापन 
अहवालातील भाग-1  
भरुन कायममूल्यामापन 
अहवालाचा नमुना 
अतधकारी/कममचारी याांना 
देणे. 
 

माचम मतहन्याचा शेवटचा 
आठवडा ते 1 एतप्रल 

जून, 2020 चा शेवटचा 
आठवडा ते 1 जुलै, 2020 
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थवयांमुल्यतनधारण 15 एतप्रल 15 जुलै, 2020 
प्रततवदेन अतधकाऱयाांचे 
मूल्यमापन 

30 एतप्रल 31 जुलै, 2020 

पुनर्ववलोकन अतधकाऱयाांचे 
मूल्यमापन 

15 मे 15 ऑगथट, 2020 

सांबांतधत अतधकाऱयाांस प्रत 
उपलब्ध करुन देणे 

30 जून 30 सप्टेंबर, 2020 

 

4. सन 2019-20 च े कायममूल्यमापन अहवाल तलतहण्याचे उक्त वळेापत्रक 
तवचारात घेता, राज्य शासकीय अतधकाऱयाांचे सन 2019-20 चे कायममूल्यमापन 
प्रततवतेदत/पुनर्ववलोतकत न केल्यामुळे 1 जुलै, 2020 रोजी देय होणारी वतेनवाढ 
रोखण्यात येऊ नये. 
5.   सदर शासन पतरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
सांकेतथथळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांगणक सांकेताक 
202004231448158707  असा आहे. हे पतरपत्रक तडजीटल थवाक्षरीने साक्षाांतकत 
करुन काढण्यात येत आहे. 
 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
 
 

( स्थमता जोशी ) 
कायासन अतधकारी, महाराष्ट्र शासन 

  प्रतत, 
1. मा. राज्यपाल याांचे सतचव. राजभवन, मलबार तहल, मुांबई. 
2. मा. सभापती, महाराष्ट्र तवधानपतरषद, महाराष्ट्र तवधानमांडळ सतचवालय, 

मुांबई. 
3. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र तवधानसभा, महाराष्ट्र तवधानमांडळ सतचवालय, मुांबई. 
4. मा. तवरोधी पक्षनेता, तवधानपतरषद/तवधानसभा, महाराष्ट्र तवधानमांडळ 

सतचवालय, मुांबई. 
5. सवम सन्माननीय तवधानसभा, तवधानपतरषद व सांसद सदथय. 
6. मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सतचव/सतचव, मांत्रालय, मुांबई 400 032. 
7. मा. उपमुख्यमांत्री याांचे प्रधान सतचव/सतचव, मांत्रालय, मुांबई 400 032. 
8. सवम मा. मांत्री/मा. राज्यमांत्री याांचे खाजगी सतचव, मांत्रालय, मुांबई 400 032. 
9. मा. मुख्य सतचव याांचे वतरष्ट्ठ थवीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई 400 032. 
10. मा. महाअतधवक्ता, महाराष्ट्र राज्य. 
11. सवम अपर मुख्य सतचव/प्रधान सतचव/सतचव, मांत्रालय, मुांबई 400 032. 
12. प्रबांधक, अपील शाखा,उच्च न्यायालय, , मुांबई. 
13.  प्रबांधक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुांबई. 
14.  प्रबांधक, लोकायुक्त व उपलोकायुक्त याांचे कायालय, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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15.  सतचव, राज्य तनवडणकू आयोग, मुांबई. 
16.  सतचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुांबई. 
17.  प्रधान सतचव, तवधानमांडळ सतचवालय, तवधान भवन, मुांबई 
18.  मुख्य मातहती आयुक्त, राज्य मातहती आयोग, मुांबई 
19.  राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त, राज्य सेवा हक्क आयोग, मुांबई 
20.  पोलीस महासांचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई. 
21. सवम तवभागीय आयुक्त, 
22. सवम तजल्हातधकारी, 
23. सवम तजल्हा पतरषदाांचे मुख्य कायमकारी अतधकारी, 
24. सवम मांत्रालयीन तवभागाांच्या अतधपत्याखालील सवम तवभागप्रमुख/प्रादेतशक 

प्रमुख/कायालय प्रमुख. 
25.  सवम मांत्रालयीन तवभाग (आथथापना) 
26. महासांचालक, मातहती व जनसांपकम  महासांचालनालय, मुांबई. 
27.  तनवडनथती. 

 
 

 
















