गट-अ आणि गट-ब (राजपणित) संवगातील सवव
अणिकाऱ्ांचे का्वमूल््मापन अहवाल “महापार”
्ा संगिक प्रिालीत नोंदणवण््ाबाबत.
महाराष्ट्र शासन
सामान्् प्रशासन णवभाग
शासन णनिव् क्रमांक : सीएफआर-1217/प्र.क्र.131/तेरा
मादाम कामा मागव, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंिाल्, मुंबई- 400 032.
णदनांक : 06 जून, 2018
वाचा : 1. शासन णनिव्, सामान्् प्रशासन णवभाग, क्र. सीएफआर - 1210/प्र.क्र.47/2010/तेरा,
णद. 1 /11/2011
2. शासन णनिव्, सामान्् प्रशासन णवभाग, क्रमांक : सीएफआर-1211/प्र.क्र.257/तेरा,
णद. 2/2/2017
3. शासन णनिव्, सामान्् प्रशासन णवभाग, क्रमांक : सीएफआर-1211/प्र.क्र.257/तेरा,
णद. 7/2/ 2018
प्रस्तावना :
शासकी् अणिकारी/कमवचारी ्ांचे गोपनी् अहवाल णलणहिे व जतन करिे ्ाबाबत शासन णनिव्, सामान््
प्रशासन णवभाग, क्र. सीएफआर - 1210/प्र.क्र.47/2010/तेरा,णद. 1 नोव्हें बर,2011 नुसार एकणित सूचना णनगवणमत
करण््ात आल््ा आहे त. त््ाचप्रमािे णद.2.2.2017 च््ा शासन णनिव्ान्व्े “गट-अ” संवगातील शासकी्
अणिकाऱ्ांचे मूल््मापन करण््ासाठी “का्वमूल््मापन अहवालाचा” सुिारीत नमुना णनणित करण््ात आला असून
सन 2016-17 ्ा प्रणतवेदन वर्षापासून 12 सेवत
े ील णनवडक गट-अ संवगातील अणिकाऱ्ांचे का्वमल्
ू ्मापन अहवाल
“महापार” (MahaPAR) ्ा संगिक प्रिालीद्वारे णलहीण््ात ्ेत आहे त.
महापार ्ा प्रिालीचा पणहला टप्पा सन 2016-17 ्ा वर्षामध््े ्शस्वीणरत््ा का्ान्न्वत झाला असून आता
पुढील टप्प््ामध््े सवव राजपणित अणिकाऱ्ांचे का्वमल्
ू ्मापन अहवाल “महापार” (MahaPAR) ्ा संगिक
प्रिालीद्वारे नोंदणवण््ाचा णनिव् णद. 7.2.2018 रोजी शासनाने घेतलेला आहे . ्ा शासन णनिव्ात सुिारिा
करण््ाची बाब शासनाच््ा णवचारािीन होती त््ानुसार शासनाने आता खालीलप्रमािे णनिव् घेतलेला आहे .
शासन णनिव् शासन णनिव्, णद. 7.2.2018 अन्व्े घेण््ात आलेल््ा णनिव्ात खालीलप्रमािे सुिारिा करण््ात ्ेत आहे .
क) खालील 12 सेवत
े ील सवव गट-अ आणि गट-ब (राजपिीत) संवगातील राज्् शासकी्
अणिकाऱ्ांचे सन 2017-18 ्ा प्रणतवेदन वर्षापासूनचे का्वमूल््मापन अहवाल महापार ्ा
प्रिालीत ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणवण््ात ्ावेत.
ख) णनवडक 12 सेवत
े ील अणिकारी वगळता अन्् सेवत
े ील गट-अ आणि गट-ब (राजपणित)
संवगातील सवव अणिकाऱ्ांचे का्वमूल््मापन अहवाल सन 2017-18 ्ा प्रणतवेदन वर्षासाठी
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ऑफलाईन पध्दतीने आणि णद. 7.2.2018 च््ा शासन णनिव्ान्व्े णवणहत केलेल््ा सुिाणरत
नमुन््ात णलणहण््ात ्ावेत.
ग) खालील 12 सेवत
े ील गट-अ आणि गट-ब (राजपणित) संवगातील जे राज्् शासकी् अणिकारी
प्रणतणन्ुक्तीने का्वरत आहेत त््ांचे का्वमूल््मापन अहवाल सन 2017-18 ्ा वर्षासाठी
ऑफलाईन पध्दतीने णलणहण््ात ्ावेत.
अ.क्र.

4.

सेवा

प्रशासकी् णवभाग

1

मंिाल्

सामान्् प्रशासन णवभाग

2

राज्् कर

णवत्त णवभाग

3

लेखा व कोर्षागारे

णवत्त णवभाग

4

महसूल

महसूल व वन णवभाग

5

वने

महसूल व वन णवभाग

6

भूमी अणभलेख

महसूल व वन णवभाग

7

पोलीस

गृह णवभाग

8

पणरवहन

गृह णवभाग

9

उत्पादन शुल्क

गृह णवभाग

10

सहकार

सहकार पिन व वस्त्रोद्योग णवभाग

11

शाले् णशक्षि

शाले् णशक्षि णवभाग

12

महाराष्ट्र णवकास सेवा

ग्रामणवकास णवभाग

सदर शासन णनिव् महाराष्ट्र शासनाच््ा www.maharashtra.gov.in ्ा संकेतस्थळावर उपलब्ि करण््ात

आला असून त््ाचा संगिक सांकेतांक 201806061205469007 असा आहे . हा आदे श णडजीटल स्वाक्षरीने
साक्षांणकत करुन काढण््ात ्ेत आहे.
महाराष्ट्राचे राज््पाल ्ांच््ा आदे शानुसार व नावाने,

( सु. रा. जोशी )
अवर सणचव, महाराष्ट्र शासन
प्रणत,
1. मा.राज््पालांचे सणचव, राजभवन, मलबार णहल, मुंबई,
2. मा.मुख््मंिी ्ांचे प्रिान सणचव,
3. सणचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आ्ोग,मुंबई (पिाने)
4. *प्रबंिक, मूळ न््ा् शाखा, उच्च न््ा्ाल्, मुंबई, (पिाने)
5. *प्रबंिक, अपील शाखा, उच्च न््ा्ाल्, मुंबई /नागपूर/औरं गाबाद खंडपीठ (पिाने)
6. *प्रबंिक, लोक आ्ुक्त व उपलोक आ्ुक्त ्ांचे का्ाल्, मुंबई /नागपूर/औरं गाबाद खंडपीठ (पिाने)
7. मा.अध््क्ष,महाराष्ट्र णविानसभा ्ांचे सणचव
8. मा.सभापती,महाराष्ट्र णविानपणरर्षद ्ांचे सणचव.
9. सवव णविान सभा/णविान पणरर्षद सदस््,महाराष्ट्र णविानमंडळ
पृष्ट्ठ 3 पैकी 2
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10. सवव मंिाल्ीन णवभागांचे अपर मुख्् सणचव / प्रिान सणचव / सणचव.
11. *सणचव, महाराष्ट्र णविानमंडळ सणचवाल् (णविानसभा)मुंबई.
12. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज््,मुंबई
13. णवभागी् आ्ुक्त (सवव)/णजल्हाणिकारी (सवव णजल्हे )
14. मुख्् का्वकारी अणिकारी,णजल्हा पणरर्षद (सवव)
15. णविानमंडळ ग्रंथाल्,णविान भवन,मुंबई.
16. सवव मंिाल्ीन णवभागाच््ा णन्ंििाखालील सवव णवभागप्रमुख/ प्रादे णशक णवभाग प्रमुख/ का्ाल् प्रमुख
17. अवर सणचव-का्ा-12 / 14 सामान्् प्रशासन णवभाग, मंिाल्, मुंबई-400 032.
18. सवव मंिाल्ीन णवभाग (आस्थापना)
19. महासंचालक, माणहती व जनसंपकव महासंचालनाल्, मुंबई-400032.
20. णनवडनस्ती,का्ासन-13,सामान्् प्रशासन णवभाग,मंिाल्,मुंबई-400032.

पृष्ट्ठ 3 पैकी 3

गट-अ आणि गट-ब (राजपणित) संवगातील सवव
अणिकाऱ्ांचे का्वमूल््मापन अहवाल “महापार” ्ा
संगिक प्रिालीत नोंदणवण््ाबाबत आणि
राज्् शासकी् सेवत
े ील अणिकारी आणि कमवचारी
्ांचे “का्वमूल््मापन अहवाल” णलणहण््ासाठी नमुना
णनणित करिेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
सामान्् प्रशासन णवभाग,
शासन णनिव् क्रमांक : सीएफआर-1211/प्र.क्र.257/तेरा
मादाम कामा मागव, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंिाल्, मुंबई- 400 032.
णदनांक : 7 फेब्रुवारी, 2018
वाचा :

1. शासन णनिव्, सामान्् प्रशासन णवभाग, क्र. सीएफआर - 1210/प्र.क्र.47/2010/तेरा,
णद. 1 नोव्हेंबर, 2011
2. शासन णनिव्, सामान्् प्रशासन णवभाग, क्रमांक : सीएफआर-1211/प्र.क्र.257/तेरा,
णद. 2 फेब्रुवारी, 2017

प्रस्तावना :
शासकी् अणिकारी/कमवचारी ्ांचे गोपनी् अहवाल णलणहिे व जतन करिे ्ाबाबत शासन णनिव्,सामान््
प्रशासन णवभाग, क्र. सीएफआर - 1210/प्र.क्र.47/2010/तेरा,णद. 1 नोव्हें बर,2011 नुसार एकणित सूचना णनगवणमत
करण््ात आल््ा आहेत. त््ाचप्रमािे णद.2.2.2017 च््ा शासन णनिव्ान्व्े “गट-अ” संवगातील शासकी्
अणिकाऱ्ांचे मूल््मापन करण््ासाठी “का्वमूल््मापन अहवालाचा” सुिारीत नमुना णनणित करण््ात आला असून
सन 2016-17 ्ा प्रणतवेदन वर्षापासून णनवडक गट-अ संवगातील अणिकाऱ्ांचे का्वमल्
ू ्मापन अहवाल एनआ्सी,
णदल्ली ्ा संस्थेने णवकणसत केलेल््ा “महापार” (MahaPAR) ्ा संगिक प्रिालीद्वारे णलहीण््ात ्ेत आहे त.
महापार ्ा प्रिालीचा पणहला टप्पा सन 2016-17 ्ा वर्षामध््े ्शस्वीणरत््ा का्ान्न्वत झाला असून आता
पुढील टप्प््ामध््े सवव राजपणित अणिकारी ्ांचे का्वमूल््मापन अहवाल “महापार” (MahaPAR) ्ा संगिक
प्रिालीद्वारे नोंदणवण््ाचे प्रस्ताणवत आहे.
तसेच शासनाच््ा सववच अणिकारी व कमवचारी [गट-ब (अराजपणित) आणि गट-क] ्ांच््ा का्वमूल््मापन
अहवालातील गुिांकनाच््ा पद्धतीत एकसमानता असावी ्ासाठी गट-ब (अराजपणित) आणि गट-क संवगातील
अणिकारी/ कमवचारी ्ांच््ासाठी सध््ा प्रचणलत असलेला का्वमूल््मापन अहवालाचा नमुना सुिारीत करिे आवश््क
आहे .
त््ानुसार शासनाने आता खालीलप्रमािे णनिव् घेतलेला आहे .
शासन णनिव् 1.

गट-अ संवगातील राज्् शासकी् अणिकाऱ्ांचे मूल््मापन करण््ासाठी शासन णनिव्, सामान््

प्रशासन णवभाग, णद. 2.2.2017 अन्व्े णवहीत केलेला का्वमूल््मापन अहवालाचा नमुन््ामध््े “प्रकृतीमान”
हा मुद्दा समाणवष्ट्ट करुन अंशत: सुिारिा करण््ात ्ेत आहे . सदर सुिारीत “का्वमूल््मापन अहवाल”
सोबतच््ा “पणरणशष्ट्ट-अ मिील प्रपि-1” प्रमािे राहील आणि सदर “का्वमूल््मापन अहवाल” गट-अ
अणिकाऱ्ांसमवेत गट-ब (राजपणित) अणिकाऱ्ांसाठी दे णखल सन 2017-18 ्ा प्रणतवेदन वर्षापासून लागू
होईल.
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2.

गट-ब (अराजपणित) आणि गट-क संवगातील राज्् शासकी् अणिकारी/ कमवचारी ्ांचे मूल््मापन

करण््ासाठी शासन णनिव्, सामान्् प्रशासन णवभाग णद.1.11.2011 सोबतच््ा गोपनी् अहवालाच््ा
नमुन््ाऐवजी ्ा शासन णनिव्ासोबतच््ा “पणरणशष्ट्ट-अ मिील प्रपि-2” मध््े णवणहत करण््ात आलेला
“का्वमूल््मापन अहवाल” सन 2017-18 ्ा प्रणतवेदन वर्षापासून लागू होईल.
3.

गट-अ आणि गट-ब (राजपणित) संवगातील राज्् शासकी् अणिकाऱ्ांचे का्वमूल््मापन अहवाल

सन 2017-18 ्ा प्रणतवेदन वर्षापासून “महापार” ्ा संगिक प्रिालीद्वारे णलणहण््ात ्ावेत.
4.

गट-अ आणि गट-ब (राजपणित) संवगातील सवव राज्् शासकी् अणिकाऱ्ांचे का्वमूल््मापन

अहवाल सन 2017-18 ्ा प्रणतवेदन वर्षापासून “महापार” ्ा संगिक प्रिालीद्वारे णलणहिे आवश््क
असल््ाने जे राज्् शासकी् अणिकारी, स्वा्त्त संस्था/मंडळे /महामंडळे / प्राणिकरिे ्ा सेवां मध््े (महापार
्ा प्रिालीमध््े समावेश नसलेल््ा) प्रणतणन्ुक्तीने का्वरत आहे त त््ांचे का्वमूल््मापन अहवाल सन 201718 ्ा प्रणतवेदन वर्षापासून शक्् णततक््ा टप्प््ाप्ंत “महापार” ्ा संगिक प्रिालीमध््े नोंदणवण््ात ्ावेत
आणि त््ानंतरचे टप्पे ऑफलाईन पद्धतीने नोंदवून ते का्वमूल््मापन अहवाल “महापार” ्ा संगिक
प्रिालीमध््े अपलोड करण््ात ्ावेत.
5.

सदर शासन णनिव् महाराष्ट्र शासनाच््ा www.maharashtra.gov.in ्ा संकेतस्थळावर उपलब्ि

करण््ात आला असून त््ाचा संकेताक 201802071543413907 असा आहे. हा आदेश णडजीटल स्वाक्षरीने
साक्षांणकत करुन काढण््ात ्ेत आहे.
महाराष्ट्राचे राज््पाल ्ांच््ा आदे शानुसार व नावाने,

( मुकेश खुल्लर)
अपर मुख्् सणचव (सेवा) सामान्् प्रशासन णवभाग
प्रणत,
1. मा.राज््पालांचे सणचव, राजभवन, मलबार णहल, मुंबई,
2. मा.मुख््मंिी ्ांचे प्रिान सणचव,
3. सणचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आ्ोग,मुंबई (पिाने)
4. *प्रबंिक, मूळ न््ा् शाखा, उच्च न््ा्ाल्, मुंबई, (पिाने)
5. *प्रबंिक, अपील शाखा, उच्च न््ा्ाल्, मुंबई /नागपूर/औरं गाबाद खंडपीठ (पिाने)
6. *प्रबंिक, लोक आ्ुक्त व उपलोक आ्ुक्त ्ांचे का्ाल्, मुंबई /नागपूर/औरं गाबाद खंडपीठ (पिाने)
7. मा.अध््क्ष,महाराष्ट्र णविानसभा ्ांचे सणचव
8. मा.सभापती,महाराष्ट्र णविानपणरर्षद ्ांचे सणचव.
9. सवव णविान सभा/णविान पणरर्षद सदस््,महाराष्ट्र णविानमंडळ
10. सवव मंिाल्ीन णवभागांचे अपर मुख्् सणचव / प्रिान सणचव / सणचव.
11. *सणचव, महाराष्ट्र णविानमंडळ सणचवाल् (णविानसभा)मुंबई.
12. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज््,मुंबई
13. णवभागी् आ्ुक्त (सवव)/णजल्हाणिकारी (सवव णजल्हे )
14. मुख्् का्वकारी अणिकारी,णजल्हा पणरर्षद (सवव)
15. णविानमंडळ ग्रंथाल्,णविान भवन,मुंबई.
16. सवव मंिाल्ीन णवभागाच््ा णन्ंििाखालील सवव णवभागप्रमुख/ प्रादे णशक णवभाग प्रमुख/ का्ाल् प्रमुख
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17. अवर सणचव/का्ा-12, सामान्् प्रशासन णवभाग, मंिाल्, मुंबई-400 032.
18. सवव मंिाल्ीन णवभाग (आस्थापना)
19. महासंचालक, माणहती व जनसंपकव महासंचालनाल्, मुंबई-400032.
20. णनवडनस्ती,का्ासन-13,सामान्् प्रशासन णवभाग,मंिाल्,मुंबई-400032.
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