गोपनीय अहळाऱ.

१. ऩरयशळष्ट-फ चे (बाग-२) ल (बाग-३) शे स्लमंभूल्मननधाायण अशलारावंफध
ं ी अवून बाग-३ भधीर प्रऩत्र शे ज्माचा

गोऩनीम अशलार शरशालमाचा आशे . त्मा कभाचाऱ्माने/अधधकाऱ्माने बयालमाचे आशे . (बाग-४) भधीर प्रऩत्र शे प्रनतलेदन
अधधकाऱ्माने बयालमाचे अवून (बाग-५) भधीर प्रऩत्र ऩन
ु र्लारोकन अधधकाऱ्माने बयालमाचे आशे .

२. गोऩनीम अशलार दयलऴी ३१ भाचा योजी वंऩणाऱ्मा लऴाावाठी (प्रनतलेदन लऴा) शरशालेत. अस्थामी ळावकीम

कभाचाऱ्मांची वेला तीन भहशने ककं ला अधधक झारी अवेर अळी वेला ऩढ
ु े चारु याशण्माची ळक्मता अवेर तय त्मांचे

गोऩनीम अशलार शरशालेत. ज्मा ऩदांलय भशायाष्र रोकवेला आमोगाच्मा वल्ल्माने ननमक्
ु ती केरी जाते अळा ऩदांलय
र्लबाग प्रभुखांनी तात्ऩयु त्मा स्लरुऩात, भशायाष्र रोकवेला आमोगाळी वल्राभवरत केरी जाईऩमंत ननमक्
ु त केरेल्मा
कभाचाऱ्मांच्मा फाफतीत, जय अवे गट-अ ते गट-क चे अधधकायी/कभाचायी तीन भहशने ककं ला अधधक काऱ वेलेत

अवतीर तय त्मांचे गोऩनीम अशलार शरशालेत. आमोगाच्मा वल्ल्माने ननमक्
ु त केरेल्मा कभाचाऱ्मांच्मा फाफतीत जय
त्मांची अखंड वेला 3 भहशने ककं ला अधधक अवेर तयच त्मांचे गोऩनीम अशलार शरशाले.

३. एखाद्मा प्रनतलेदन लऴाात एकाऩेषा अधधक ऩदांलय काभ केरे अवेर तेव्शा त्माऩैकी ज्मा ऩदांलयीर वेला तीन

भहशने झारी नवेर अळी वेला लगऱून त्माने धायण केरेल्मा वला ऩदांलयीर वेलेचा प्रनतलेदनाभध्मे वभालेळ कयाला ल
अळा ऩदांचा तायखांत तऩळीर द्माला.

४. तीन भहशन्माऩेषा कभी कारालधीचा गोऩनीम अशलार शरशू नमे/ऩन
ु र्लारोकन करू नमे.
५. जेव्शा प्रनतलेदन अधधकायी एखाद्मा अधधकाऱ्मांचा/कभाचाऱ्माचा अशलार त्मा अधधकाऱ्माने/ कभाचाऱ्माने त्माच्मा

शाताखारी तीन भहशन्माऩेषा कभी काभ केल्माभुऱे शरशू ळकत नवेर तेव्शा ऩन
ु र्लारोकन अधधकायी जय त्माने त्मा
कभाचाऱ्माचे / अधधकाऱ्माचे काभ तीन भहशने ककं ला अधधक कारालधीवाठी ऩाहशरे अवेर तय त्मा कभाचाऱ्मांचा /
अधधकाऱ्माचा गोऩनीम अशलार शरशू ळकेर. शा अशलार ऩन
ु र्लारोकन कयण्माची आलश्मकता नाशी.

६. प्रनतलेदन अधधकाऱ्माने त्माच्मा शाताखारीर कभाचायी / अधधकायी मांचे गोऩनीम अशलार वंऩण
ु ा लऴााकरयता ककं ला
त्मांची भध्मालधी फदरी झाल्माव कामाबाय शस्तांतरयत कयताना शरहशणे आलश्मक आशे . ऩन
ु र्लारोकन अधधकाऱ्मांची

फदरी लऴााच्मा ळेलटी झाल्माव प्रनतलेदन अधधकाऱ्माने अशलार शरहशल्मानंतय त्मालेऱी कामायत अवरेल्मा ऩन
ु र्लारोकन
अधधकाऱ्माने ते गोऩननम अशलार ऩन
ु र्लारोककन कयालेत. भात्र त्मा ऩन
ु र्लारोकन अधधकाऱ्माने कभाचाऱ्मांचे/अधधकाऱ्मांचे
काभ 3 भहशन्मांकरयता ऩाहशरे नवल्माव अगोदयच्मा ऩन
ु र्लारोकन अधधकाऱ्माने त्मा अशलाराचे ऩन
ु र्लारोकन कयाले.
७. प्रनतलेदन अधधकाऱ्माने गोऩनीम अशलाराभध्मे आऩरे ळेये लस्तनु नष्ठऩणे आणण नन:वंहदग्ध ळब्दात शरशालेत.
लैमक्क्तक ल भोघभ स्लरुऩाचे ळेये गोऩनीम अशलाराभध्मे शरहशण्माचे टाऱाले.

८. गोऩनीम अशलाराभध्मे प्रनतलेदन कारालधीभधीर कभाचाऱ्मांच्मा/अधधकाऱ्मांच्मा कामाारमीन काभातून हदवून

आरेल्मा कामाषभतेचे ल चारयत्रमाचे खये खुये ल लस्तुननष्ठ भूल्मभाऩन अवरे ऩाहशजे . कभाचायी/अधधकायी मांच्मा
काभाचा वलावाधायण आढाला घेणे ळक्म व्शाले म्शणन
ू प्रनतलेदन अधधकाऱ्मांनी त्मांनी ज्मांचा गोऩनीम अशलार
शरशालमाचा आशे .

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हा/धिकारी.
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९. ळावकीम कभाचाऱ्मांची वचोटी, चारयत्रम शी त्मांच्मा वेलेतीर भशत्लाची फाफ अवल्माभऱ
ु े मावफंधीच्मा यकान्मात

प्रनतकुर ळेये शरहशताना प्रनतलेदन अधधकाऱ्माने अत्मंत काऱजी घेणे आलश्मक आशे . प्रनतकूर ळेये शवध्द कयण्माइतऩत
ननक्श्चत ऩयु ाला उऩरब्ध अवेर तयच अवे ळेये गोऩनीम अशलाराभध्मे शरशालेत.

१०. गोऩनीम अशलार शरहशताना आऩल्मा शाताखारीर कभाचाऱ्मांलय/अधधकाऱ्मांलय र्लळेऴत: भागावलगीम
अधधकाऱ्मांलय अन्माम शोणाय नाशी माची काऱजी प्रनतलेदन तवेच ऩन
ु र्लारोकन अधधकाऱ्मांनी घ्माली.

कभाचाऱ्मांचे/अधधकाऱ्मांचे/अधधकाऱ्मांचे र्लळेऴत: भागावलगीमाचे गोऩनीम अशलार त्मांच्मा ऩदोन्नतीच्मा वुभायाव

शे तुऩयु स्ऩयऩणे, नकायात्भदृष््मा ककं ला जाणूनफज
ु ून प्रनतकूर स्लरुऩात शरहशरे जातात अवे ळावनाच्मा ननदळानाव आरे
आशे .

११. भागावलगीमांवाठी अवेरेल्मा मोजना कामााक्न्लत कयण्माफाफत अधधकाऱ्मांनी/ कभाचाऱ्मांनी केरेल्मा काभाची नोंद

ऩरयशळष्ट ‘फ’ च्मा यकाना क्र. ९ भध्मे घेण्मात माली. मा मोजनेच्मा अंभरफजालणीत कवूर झाल्माचे हदवून आल्माव
ती कताव्मच्मत
ु ी म्शणून वभजण्मात माली ल वफंधीतांर्लरुध्द मोग्म ती कायलाई कयण्मात माली.

१२. कभाचाऱ्मांच्मा लताणुकीर्लऴमी जय रोकप्रनतननधीकडून तक्रायी आल्मा अवतीर ल त्मा तक्रायीत तथ्म अवल्माचे
आढऱून आरे अवेर तय गोऩनीम अशलार शरहशण्मावाठी र्लहशत केरेल्मा ऩरयशळष्ट ‘फ’ च्मा बाग-४ भधीर यकाना
क्र. १ (६) भध्मे ळेया शरहशताना प्रनतलेदन अधधकाऱ्माने त्मा तक्रायी र्लचायात घ्माव्मात.

१३. एखादा अधधकायी ककं ला कभाचायी जय स्त्री कभाचाऱ्मांळी गैयलतान कयीत अवल्माची तक्राय आरी अवेर ऩयं तु

त्माच्मा गैयलतानाफद्दर जय वफफ ऩयु ाला नवेर तय गैयलतुाणुकीफाफत काशी दाखरे द्मालेत ककं ला तत्वंफध
ं ीची भाहशती
कोणत्मा आधाये उऩरब्ध झारी ते नभूद करून गैयलतानाफाफतचे अशबप्राम वंफधं धत कभाचाऱ्माच्मा /अधधकाऱ्माच्मा
गोऩनीम अशलारात शरशालेत.

१४. आढऱून आरेरे दोऴ ककं ला त्मारा झारेल्मा शळषा मांचा उल्रेख प्रनतलेदन अधधकाऱ्माने वलावाधायण भूल्मभाऩन
मा यकान्माभध्मे कयाला.

१५. वलावाधायण भुल्मभाऩन मा यकाभन्माभध्मे उल्रेखनीम अळा वाधायण/चांगल्मा/उत्कृष्ट/अत्मक
ु ृ ष्ट तवेच प्रनतकूर
काभाचा वंक्षषप्त स्लरुऩात उल्रेख कयाला.

१६. अधधकाऱ्मांना प्रदान कयण्मात आरेल्मा ळक्तींचा ते ऩण
ं ीत यकान्मात
ू ाऩणे लाऩय कयतात की नाशी ते वंफध
स्ऩष्टऩणे नभद
ू कयाले.

१७. ज्मालेऱी प्रनतलेदन अधधकायी वेलाननलत्ृ त शोणाय अवेर ककं ला त्माची फदरी शोणाय अवेर तय, त्मा प्रनतलेदन

अधधकाऱ्माकडून तो वेलाननलत्ृ त शोण्माऩल
ू ी ककं ला त्माने ऩद वोडण्माऩल
ु ी आस्थाऩना अधधकाऱ्माने गोऩनीम अशलार

शरशून घ्मालेत. ऩयं तु काशी अऩरयशामा कायणाभऱ
ु े गोऩनीम अशलार शरशून घेणे ळक्म झारे नाशी तय, वेलाननलत्ृ तीच्मा
हदनांकानंतय एक भहशण्माचा कारालधी दे ण्मात माला ल फदरी झारेल्मा अधधकाऱ्माकडून गोऩनीम अशलार
शरशून/ऩन
ु र्लारोककत करून घेण्मावाठी त्मांना त्मांची फदरी झाल्माऩावून जास्तीत जास्त तीन भहशने ककं ला वदय
गोऩनीम अशलाराच्मा गटलऴााचा कारालधी इतका कारालधी दे ण्मात माला.

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हापधिकारी.
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१८. गोऩनीम अशलार शा स्लशस्ताषयात शरशाला – प्रनतलेदन / ऩन
ु र्लारोकन अधधकाऱ्मांनी आऩल्मा वशीखारी आऩरे

नाल ल ऩदनाभ वुस्ऩष्टऩणे शरशाले ल तायीख शरशाली. गट अ ल गट फ च्मा ळावकीम अधधकाऱ्मांचे गोऩनीम अशलार
द्र्लप्रतीत ठे लण्मात मालेत.

१९. गोऩनीम अशलार ळक्मतो भयाठीभध्मे शरशालेत.
गोपनीय अहळाऱांचे संस्करण करणे –
२०. वंस्कयण अधधकाऱ्माने गोऩनीम अशलाराची स्त्लय छाननी करून गट क च्मा कभाचाऱ्मांच्मा गोऩनीम

अशलारातीर प्रनतकूर/टीकात्भक/ वूचनात्भक ळेये हदनांक 30 जून च्मा आत वंफधं धत कभाचाऱ्मांना ऩत्राद्लाये
कऱलालेत ल त्मा ऩत्राची प्रत वंफधं धत कभाचाऱ्मांच्मा गोऩनीम अशलार नस्तीभध्मे ठे लाली.
२१. चांगरे ननक्श्चत चांगरे ळेये रेखी ककं ला तोंडी कऱर्लण्मात मेऊ नमेत.
२२. उत्कृष्ट ळेये तोंडी कऱलालेत ल अत्मक
ु ृ ष्ट ळेऱ्माफाफत प्रभाणऩत्र दे ण्मात माले आणण त्माची प्रत गोऩनीम
अशलारात ठे लण्मात माली.

२३. अनतउत्तभ, वलोत्तभ, कामाारमाचा आधायस्तंब अवेट टू हद डडऩाटा भेंट, र्ऩरय ऑप द ऑगानामझेळन शे ळेये
अत्मक
ु ृ ष्ट वभजण्मात मालेत ल अत्मत्ु कृष्ट ळेऱ्मांप्रभाणेच ते प्रळस्तीऩत्राच्मा स्लरुऩात वंफधं धत ळावकीम
कभाचाऱ्माव/अधधकाऱ्माव रेखी कऱर्लण्मात मालेत.

२४. वाधायण, वलावाधायण, फया, ठीक, वुभाय ककं ला मा अथााचे माऩेषा लाईट अवे वला ळेये प्रनतकुर वभजण्मात मालेत
ल वंफधं धताव रेखी कऱर्लण्मात मालेत.

२५. अयाजऩत्रत्रत ऩदालरुन याजऩत्रत्रत ऩदालय ऩदोन्नती शभऱारेल्मा कभाचाऱ्मांच्मा फाफतीत प्रळावकीम र्लबागांनी
वंफधं धत अधधकाऱ्मांच्मा अयाजऩत्रत्रत वेलेळी अवरेरे भुऱ अशलार गोऩनीम अशलार नस्तीत अंतबुात कयालेत.

२६. याजऩत्रत्रत गट फ च्मा अधधकाऱ्मांच्मा गोऩनीम अशलारांचे वंस्कयण करून त्मातीर प्रनतकुर / हटकात्भक /

वच
ु नात्भक ळेये कऱर्लण्माचे अधधकाय ज्मा र्लबाग प्रभख
ु ांना दे ण्मात आरेरे आशे त. त्मा र्लबाग प्रभख
ु ांनी वंफधं धत
गट फ च्मा अधधकाऱ्मांच्मा गोऩनीम अशलारातीर प्रनतकुर / टीकात्भक/ वूचनात्भक ळेये हदनांक ३० जुनच्मा आत

अधाळावकीम ऩत्राद्लाये कऱलालेत ल त्मा ऩत्राची प्रत वंफधं धत अधधकाऱ्मांच्मा गोऩनीम अशलार नस्तीभध्मे ठे लाली.
२७. याजऩत्रत्रत गट अ च्मा अधधकाऱ्मांच्मा गोऩनीम अशलारांतीर प्रनतकुर / टीकात्भक / वच
ू नात्भक ळेये त्मांना

भंत्रारमाच्मा प्रळावकीम र्लबागाच्मा वफंधधत अधधकाऱ्माने हदनांक ३० जुनच्मा आत अधाळावकीम ऩत्राद्लाये कऱलालेत
ल त्मा ऩत्राची प्रत वंफधं धत अधधकाऱ्मांच्मा गोऩनीम अशलार नस्तीभध्मे ठे लाली.

२८. ळावकीम कभाचाऱ्मांचे / अधधकाऱ्मांचे गोऩनीम अशलार, त्मांची वेला, वेलाननलत्ृ ती, भत्ृ म,ू फडतपी इ. कायणांभऱ
ु े
वभाप्त शोण्माच्मा तायखेऩावून वाधायणऩणे 5 लऴााच्मा कारालधीवाठी जतन कयालेत. तथाऩी, काशी र्लशळष्ट
कायणावाठी माऩेषा अधधक कारालधीवाठी अशबरेख जतन कयणे आलश्मक अवेर तय ते जतन कयालेत .

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हा धिकारी.
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प्रतिकऱ ऴेरे कलवळणे ळ त्याळरीऱ अभिळेदनाळर काययळाही करणे

२९. ज्मा अधधकाऱ्मांर्लरुध्द/ कभाचाऱ्मार्लरुध र्लबागीम चौकळी प्ररंत्रफत आशे . ज्मांना ननरंत्रफत कयण्मात आरेरे आशे
ल ज्मांचे वचोटी ल चारयत्रम वंळमास्ऩद आशे . अळा कभाचाऱ्मांच्मा / अधधकाऱ्मांच्मा त्मा लऴााच्मा गोऩनीम

अशलारातीर उत्कृष्ट / अत्मत्ु कृष्ट ळेये त्मांच्मालयीर चौकळी ऩण
ु ा शोईऩमंत कऱर्लण्मात मेऊ नमेत. ऩयं तु वफऱ

ऩयु ाव्माच्मा आधाये दे ण्मात आरेरे वचोटी ल चारयत्रमाफाफतचे प्रनतकूर ळेये भात्र वंफधं धत कभाचायी/अधधकायी मांना
र्लनार्लरंफ कऱर्लण्मात मालेत.

३०. प्रनतकूर ळेये कऱर्लण्माफाफतचे ऩत्र डाकेने ऩाठलालमाचे झाल्माव ते नोंदणीकृत ऩत्राने (यक्जस्टडा ऩोस्ट र्लथ
ॲक्नॉरेजभें ट) कऱलालेत. अवे ऩत्र शातफटलाड्माने ऩाठलामचे झाल्माव ऩत्र शभऱाल्माफाफत वंफधं धत
कभाचाऱ्मांकडून/अधधकाऱ्माकडून ऩोचऩालती घेण्मात माली.

३१. गोऩनीम अशलारातीर प्रनतकुर/टीकात्भक/वूचनात्भक ळेये ज्मा ऩत्राद्लाये कऱर्लरे जातीर त्मा ऩत्रातच ते ऩत्र
वंफधं धत कभाचायी/अधधकायी माव शभऱारेल्मा तायखेऩावून, त्मांना त्मार्लरुध्द अशबलेदन वादय कयालमाचे अवल्माव
त्मांनी दोन भहशन्माचे आत अशबलेदन वादय कयाले.

३२. वशा भहशनेऩमंतचा र्लरंफ भाप कयण्माचा अधधकाय वंफधं धत वंस्कयण अधधकाऱ्माव / प्राधधकाऱ्माव याहशर.
३३. प्रनतकुर ळेऱ्मार्लरुध्द अशबलेदन प्राप्त झाल्मालय र्लबाग प्रभख
ु ांनी प्रनतकुर ळेये शरहशणाऱ्मा / प्रनतलेदन /

ऩन
ा
ु र्लारोकन अधधकाऱ्मांचे अशबप्राम भागलालेत लस्तुननष्ठ ऩरयक्स्थती ऩडताऱून ते अशबलेदन अत्मंत काऱजीऩल
ु क
तऩावाले. अयाजऩत्रत्रत कभाचाऱ्मांच्मा फाफतीत र्लबाग प्रभुखांनी स्लत: ननणाम घ्माला ल याजऩत्रत्रत अधधकाऱ्मांच्मा

फाफतीत ते अशबलेदन प्रनतलेदन/ऩन
ं ाने तऩावून आऩल्मा शळपायळींवश
ु र्लारोकन अधधकाऱ्मांच्मा अशबप्रामांच्मा अनऴ
ु ग
आऩल्मा प्रळावकीम र्लबागाकडे ऩाठलाले.

अभिळेदन भिलाल्यापासून सािारणि: िीन िहहन्याचे आि त्याळर खाऱीऱपैकी एक तनणयय घ्याळा

(अ) अशबलेदन पेटाऱणे

(आ) प्रनतकूर ळेऱ्मांची तीव्रता कभी कयणे

(इ) अशबलेदन स्लीकारुन प्रनतकूर ळेये काढून टाकणे

(ई) अशबलेदन अंळत: स्लीकारून काशी प्रनतकूर ळेये काढून टाकणे
३४. अशबलेदनालय र्लचाय शोऊन जय प्रनतकुर ळेऱ्मांची तीव्रता कभी कयण्माचा ननणाम झारा तय त्मानव
ु ाय गोऩनीम
अशलाराभध्मे मोग्म हठकाणी आलश्मक ती नोंद स्लतंत्रऩणे मोग्म वाषाकनावहशत घेण्मात माली. भऱ
ु ळेऱ्मांभध्मे

खाडाखोड करून वुधायणा करू नमे. जय प्रनतकूर ळेये वुडफध्
ु दीने ककं ला दष्ु टफध्
ु दीने शरहशरे आशे त ककला ते ऩण
ू ात:
अमोग्म, अनालश्मक आशे त अवे आढऱून आरे ल त्माभुऱे ते काढून टाकण्माचा ननणाम घेतरा तय प्रनतकूर ळेये

त्मालय ये घा भारून खोडाले ल त्मालय कागद धचकटलाला, त्मा कागदालय अशबप्राम नष्ट कयण्माच्मा आदे ळाचा क्रभांक ल
हदनांक नभूद करून नष्ट कयण्मात आरे अळी नोंद घेऊन त्मालय वषभ अधधकाऱ्माने वशी करून हदनांक घाराला ल
वशीखारी आऩरे नाल ल ऩदनाभ ठऱक अषयात शरशाले. वला प्रनतकूर ळेऱ्मांलय ऩट्टी रालरी तय उलायीत ळेये रषात
घेऊन भूल्मभाऩन कयाले.

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हारधिकारी.
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३५. ऩरयर्लषाधीन कारालधीभध्मे शरहशरेल्मा गोऩनीम अशलारातीर प्रनतकूर ळेये वफंधीत ऩरयर्लषाधीन

कभाचाऱ्माव/अधधकाऱ्माव रेखी कऱर्लरे जालेत ल ज्मा ऩत्राद्लाये त्मांना प्रनतकूर ळेये कऱर्लण्मात आरे त्मा ऩत्राची
प्रत न चुकता त्मांच्मा गोऩनीम अशलार नस्तीभध्मे ठे लण्मात माली.

३६. ळावकीम अधधकायी/कभाचायी मांना गोऩनीम अशलारातीर प्रनतकूर ळेये कऱर्लण्मात आरे नवतीर तय वदय

प्रनतकूर ळेये वंफधं धतांना कऱर्लण्माची जफाफदायी ज्मा अधधकाऱ्मालय (वंस्काय अधधकायी) आशे त्मा अधधकाऱ्मांच्मा
गोऩनीम अशलारात त्माफाफतची नोंद घेण्मात माली ल तवे केल्माने त्मा अधधकाऱ्माव (वंस्कयण अधधकायी)
कऱर्लण्मात माले.

३७. एखाद्मा ळावकीम अधधकाऱ्माचे /कभाचाऱ्माचे गोऩनीम अशलारातीर प्रनतकूर ळेये काढून टाकण्माचे ननदे ळ भंत्री
भशोदमांनी हदरे तय त्मा प्रकयणी वाभान्म प्रळावन र्लबागाचे प्रथभ अशबप्राम घ्मालेत . अवे कयण्माव वाभान्म

प्रळावन र्लबागाने नकाय हदरा तय, वंफधं धत र्लबागाने प्रस्ताल भुख वधचलाभापात भा. भुख्मभंत्रमांकडे भान्मतेवाठी
वादय कयाला.

प्रतिकूऱ ऴेऱ्यावळरुध्दच्या दसऱ्या अभिळेदनाळर काययळाही करणे –
३८. प्रनतकुर ळेऱ्मार्लरुध्द अशबलेदन एकदा पेटाऱल्मानंतय त्माच ळेऱ्मार्लरुध्द अवे अशबलेदन, त्माभध्मे नलीन भुद्दा

अवल्माखेयीज र्लचायात घेऊ नमे. अशबलेदन पेटाऱताना ते अशबलेदन, ज्मा कागदऩत्राच्मा आधाये तऩावरे जाईर त्मा
कागदऩत्रांलय अशबलेदन कोणत्मा कायणावाठी पेटाऱरे जात आशे ती कायणे स्ऩष्टऩणे नभूद कयालीत.

गोऩनीम अशलारातीर प्रनतकुर/टीकात्भक/वूचनात्भक ळेये वफंधधत न कऱर्लल्माव ऩदोन्नती/स्थामीकयण, दषता योध
ओरांडणे इत्मादींवाठी र्लचायात घेऊ नमे.

३९. गोऩनीम अशलारातीर जे प्रनतकूर/टीकात्भक/वूचनात्भक ळेये वंफधं धत कभाचाऱ्माव/अधधकाऱ्माव कऱर्लरे नवतीर
अवे ळेये ऩदोन्नती, स्थामीकयण, दषता योध ओरांडण्माव अनस
ु ा दे णे इत्मादी फाफींवाठी मोग्ममोग्मता ठयर्लताना
र्लचायात घेऊ नमेत.

४०. एखाद्मा अधधकाऱ्मारा/कभाचाऱ्मारा ओऱीने चांगरे ळेये शभऱाल्मानंतय आकक्स्भकऩणे जय त्मारा प्रनतकूर ळेये

शभऱारे ककं ला जय माउरट घडरे तय अळा प्रकयणी र्लबाग प्रभुखांनी/प्रळावकीम र्लबागांनी र्लळेऴ वालध याशाले. अवा
अशलार अंनतभरयत्मा स्लीकायण्माऩल
ू ी प्रनतलेदन/ऩन
ु र्लारोकन अधधकाऱ्मांना त्मांच्मा ळेऱ्मावफंधी कागदऩत्रावश वदय
ळेऱ्मांचे ऩष्ु टीकयण कयण्माव वांगाले.

४१. र्लबाग प्रभुख आणण र्लबाग प्रभुखांनी स्लत:च प्रनतलेदने वादय केरेरी अवतीर तेव्शा ळावन,

प्रनतलेदन/ऩन
ु र्लारोकन अधधकाऱ्माने व्मक्त केरेल्मा भतांचा स्लीकाय कयण्माव फांधरेरे नाशी. तथाऩी, जेव्शा ते

प्रनतलेदन ककं ला ऩन
ु र्लारोकन अधधकाऱ्मांच्मा भताळी वशभत नवतीर तेव्शा त्मांनी मोग्म ळेये अशलारात नोंदलालेत.
४२. भंत्री आस्थाऩनेलयीर कभाचाऱ्मांचे गोऩनीम अशलार त्मा आस्थाऩनेलयीर खाजगी वधचलांनी शरशालेत ल वंफधं धत
भा. भंत्री/याज्मभंत्री मांनी ते ऩन
ु र्लारोकन कयालेत. खाजगी वधचलाचे गोऩनीम अशलार भात्र वफंधधत भा. भंत्री /

याज्मभंत्री मांनी शरशालेत ल ते ऩन
ु र्लारोकन कयण्मात मेऊ नमेत. ज्मा भंत्री / याज्मभंत्री आस्थाऩनेलय खाजगी वधचल

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हा.धिकारी.
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नवतीर त्मांच्मा आस्थाऩनेलयीर कभाचाऱ्मांची गोऩनीम अशलार भा. भंत्री/याज्मभंत्री मांनी शरशालेत ल ते ऩन
ु र्लारोकन
कयण्माची आलश्मकता नाशी.

टीप- ननयननयाळ्मा लऴाातीर/कारालधीतीर गोऩनीम अशलार वयावयी भूल्मांकन काढतांना ऩढ
ु ीरप्रभाणे गण
ु र्लचायात
घेऊन त्मांची वयावयी काढाली.
अत्मक
ु ृ ष्ट = अ (+) =

६ गण
ु

ननक्श्चत चांगरा = फ (+) =

४ गण
ु

उत्कृष्ट

= अ

चांगरा

= फ =

वाधायण

=

= फ (-) =

वाधायण ऩेषा कभी= क

=

५ गण
ु
३ गण
ु
२ गण
ु
१ गण
ु
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