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       गोपनीय अहवाल/काययमलु्यमापन अहवाल  
       प्रतिवदेन व पुनर्ववलोकन अतिकारी तनतिि  
       करणे  

 
महाराष्र शासन 

मराठी भाषा तवभाग, 
शासन पतरपत्रक क्रमाांक: गोपअ-2018/प्र.क्र.73/आस्था-2, 

8 वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, 
मादाम कामा मागय, हुिात्मा राजगुरु चौक, 

मांत्रालय, मुांबई - 400 032. 
तदनाांक : 6 ऑगस्ट,2018. 

 

 सांदभय :- 1) सा.प्र.तव. शासन तनणयय क्र. सीएफआर 1210/प्र.क्र.47/2010/13, 
     तद. 01.11.2011. 

    2) सा.प्र.तव. शासन तनणयय क्र. सीएफआर 1211/प्र.क्र.257/2011/13, 
     तद. 02.02.2017. 
 

पतरपत्रक 
 
 सांदभय 1 अन्वये शासकीय अतिकारी/कमयचाऱयाांच्या गोपनीय अहवालतवषयक काययपद्धिी तवतहि 

करण्याि आली आहे. सांदभय 2 अन्वये गोपनीय अहवालाऐवजी काययमूल्यमापन अहवाल नोंदतवण्याचा 

तनणयय घेण्याि आला आहे. या अहवालाकतरिा नमुना तवतहि करण्याि आला असून िो सदरच्या तद. 

02.02.2017 च्या शासन तनणययासोबि जोडला आहे.  

 या तवभागाच्या अतिपत्याखालील क्षते्रीय कायालयाांिील सवय राजपतत्रि अतिकाऱयाांच्या 

काययमूल्यमापन अहवालतवषयक काययवाहीमध्ये एकसूत्रिा यावी, यादृष्टीने सांबांतिि पदाांकतरिा प्रतिवदेन 

व पुनर्ववलोकन अतिकारी खालीलप्रमाणे तनतिि करण्याि येि आहेि.  
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1) भाषा सांचालनालय :- 

पदनाम प्रतिवदेन अतिकारी पुनर्ववलोकन 
अतिकारी 

सांस्करण अतिकारी 

सहाय्यक भाषा 
सांचालक  

भाषा उपसांचालक 
(थेट काययरि 
असलेल्या प्रकरणी 
भाषा सांचालक) 

भाषा सांचालक  भाषा सांचालनालय 

तवभागीय सहाय्यक 
भाषा सांचालक 

भाषा सांचालक भाषा सांचालक भाषा सांचालनालय 

भाषा उपसांचालक  भाषा सांचालक सह/उप सतचव, 
मराठी भाषा तवभाग 

मराठी भाषा तवभाग 

भाषा सांचालक  सह/उप सतचव, 
मराठी भाषा तवभाग 

प्रिान सतचव, 
मराठी भाषा तवभाग 

मराठी भाषा तवभाग 

 
2) महाराष्र राज्य सातहत्य आतण सांस्कृिी मांडळ :- 

पदनाम प्रतिवदेन अतिकारी पुनर्ववलोकन 
अतिकारी 

सांस्करण अतिकारी 

सहाय्यक 
लेखातिकारी 

सतचव सह/उप सतचव, 
मराठी भाषा तवभाग 

लेखा व कोषागारे 
सांचालनालय  

सतचव सह/उप सतचव, 
मराठी भाषा तवभाग 

प्रिान सतचव, 
मराठी भाषा तवभाग 

मराठी भाषा तवभाग 

 
3) महाराष्र राज्य मराठी तवश्वकोश तनर्वमिी मांडळ :- 

पदनाम प्रतिवदेन अतिकारी पुनर्ववलोकन 
अतिकारी 

सांस्करण अतिकारी 

सहाय्यक 
लेखातिकारी 

सतचव सह/उप सतचव, 
मराठी भाषा तवभाग 

लेखा व कोषागारे 
सांचालनालय  

सहाय्यक सतचव सतचव सह/उप सतचव, 
मराठी भाषा तवभाग 

महाराष्र राज्य मराठी 
तवश्वकोश तनर्वमिी मांडळ 
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सतचव सह/उप सतचव, 
मराठी भाषा तवभाग 

प्रिान सतचव, 
मराठी भाषा तवभाग 

मराठी भाषा तवभाग 

 काययमुल्यमापन अहवाल तलतहण्याकतरिा सांदभय 2 व 3 अन्वये तवतहि करण्याि आलेली 

काययपद्धिी अनुसरण्याि यावी. वरीलप्रमाणे प्रतिवदेन व पुनर्ववलोकन अतिकारी याांची अांमलबजावणी 

सन 2017-18 च्या काययमुल्यमापन अहवालापासून कायान्न्वि होईल.  

 सदर शासन पतरपत्रक महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेिस्थळावर 

उपलब्ि करण्याि आला असून त्याचा सांकेिाांक 201808061147128733 असा आहे. हा आदेश 

तडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांतकि करुन काढण्याि येि आहे.  

 महाराष्र राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

 

 

             (मां.प.कुडिरकर) 
                   कायासन अतिकारी 

प्रि,  
1) सह सतचव, मराठी भाषा तवभाग, मुांबई 
2) भाषा सांचालक, भाषा सांचालनालय, मुांबई 
3) सतचव, महाराष्र राज्य सातहत्य व सांस्कृिी मांडळ, मुांबई 
4) सतचव, महाराष्र राज्य मराठी तवश्वकोश तनर्वमिी मांडळ, मुांबई 
5) सवय अवर सतचव, मराठी भाषा तवभाग, मुांबई 
6) प्रिान सतचव, मराठी भाषा तवभाग याांचे स्वीय सहाय्यक 
7) सवय कक्ष अतिकारी, मराठी भाषा तवभाग, मुांबई 
8) तनवडनस्िी 

http://www.maharashtra.gov.in/
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