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शासन पजरपत्रक   
उपजिल्हाजिकारी संवर्गातील अजिकाऱ्ाचंा सेवातपशील दशणजवणारी “नार्गरी सूची” प्रजसध्द 

करण््ाची बाब शासनाच््ा जवचारािीन आहे.  ्ा अन षंर्गाने सवण जवभार्गी् आ् क्त का्ाल्ाकंडून प्राप्त 
झालेल््ा माजहतीच््ा आिारे त्ार करण््ात आलेली “प्रारुप नार्गरी सूची” सोबत िोडली आहे. 

2.  सवण जवभार्गी् आ् क्त व सवण उपजिल्हाजिकारी ्ानंी सदर “प्रारुप नार्गरी सूची” 
काळिीपूवणक तपासून ्ा सूचीमिील त्र टी दूर करण््ाच््ा दृष्ट्टीने प ढीलप्रमाणे का्णवाही करावी :- 

1) प्रत््ेक अजिकाऱ्ाच््ा नावासमोर दशणजवलेली वै् क्क्तक माजहती अचकूपणे दशणजवण््ात 
आली आहे ककवा कसे, हे तपासाव.े 

2) मार्गील दहा वषाच््ा पदस्थापना व त््ाचंा दशणजवलेला कालाविी पडताळून घ््ावा. 
3) ई-मेल/दूरध्वनी/भ्रमणध्वनी क्रमाकं नमूद केलेले नसल््ास / च कीच ेअसल््ास त््ा मध्् े

्ोग्् ती स िारणा करण््ात ्ावी. 
4) ज््ा अजिकाऱ्ानंी अद्यापही त््ाचंे छा्ाजचत्र जदले नसेल त््ानंी त््ाचंे अलीकडील 

पासपोटण आकाराचे छा्ाजचत्र त्वरीत उपलब्ि करुन द्याव.े  ्ा संदभात सवण उपा् क्त (महसूल) ्ानंी 
स्वत: खातरिमा करुन घ््ावी. 

5) सदर तपशील मा्क्रोसॉफ्ट एक्सेलमध््े व ् जनकोडमिील DVOT-SurekhMR ्ा 
फॉन्टमध््ेच असणे आवश््क आहे.   

6) सदर माजहती त्ार करतानंा शक््तो Microsoft Office 2010 ्ा आवृत्तीचा वापर 
करावा. 

7) एक्सेलजशटचा पेिसेटप "ए-4" आकारात असावा. 
8) प्रत््ेक संवर्गाची जिल्हाजनहा् माजहती त्ार करावी. 
9) संवर्गणजनहा् माजहती त्ार करतानंा प्रजतजन् क्तीवर असलेल््ा / जदर्ण रिेवर / जनलंजबत 

अजिकाऱ्ाचंीही माजहती त््ामध््े समाजवष्ट्ट करावी. 
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10) हाडण कॉपी पाठजवतानंा त््ामध््े संबंजित अजिकाऱ्ाच््ा नावासमोर त््ाचे छा्ाजचत्र 
जचकटजवण््ात ्ाव.े  तसेच शक्् झाल््ास सॉफ्टकॉपीमध््े छा्ाजचत्राचा समावशे करण््ात ्ावा. 

11) सवण संबंजित उपजिल्हाजिकारी संवर्गातील अजिकाऱ्ानंी त््ाचंी माजहती संबंजित 
जवभार्गी् आ् क्त का्ाल्ात सादर करावी. 
3.  तरी वर नमूद केल््ाप्रमाणे का्णवाही करुन अजिकाऱ्ाचंी अचकू व पजरपूणण माजहती 
जवभार्गी् आ् क्तानंी एक मजहन््ाच््ा आत शासनास सादर करावी.  सदर माजहती ई-मेलद्वारा 
deskofficere2@gmail.com  ्ा पत्त््ावर स ध्दा न च कता पाठजवण््ात ्ावी. 
4.  उपजिल्हाजिकाऱ्ाचंी “नार्गरी सूची” पजरपूणण व अचकू होण््ाच््ा दृष्ट्टीने सवणतोपरी 
प्र्त्न करण््ात ्ावते.  “प्रारुप नार्गरी सूचीत” द रुस्त््ा करणेबाबत वर नमूद केलेल््ा सूचनानं सार 
प्राप्त झालेले प्रस्ताव जवचारात रे्ऊन अंतीम नार्गरी सूची प्रजसध्द करण््ात ्ेईल ्ाची सवण संबंजितानंी 
नोंद घ््ावी.  सदर “प्रारुप नार्गरी सूची” ही उपजिल्हाजिकारी संवर्गातील अजिकाऱ्ाचंी “ज््ेष्ट्ठता सूची” 
नाही ्ाचीही नोंद घ््ावी. 

सदर शासन जनणण् महाराष्ट्र शासनाच््ा www.maharashtra.gov.in ्ा संकेतस्थळावर 
उपलब्ि करण््ात आला असून त््ाचा सकेंताक 201310071259477919 असा आहे. हा आदेश 
जडिीटल स्वाक्षरीने साक्षाजंकत करुन काढण््ात ्ेत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज््पाल ्ाचं््ा आदेशान सार व नावाने.  

   मािव काळे 
 शासनाच ेउप सजचव 
 
सोबत : प्रारुप नार्गरी सूची 
प्रत, 
1. सवण जवभार्गी् आ् क्त  
2. तहजसलदार संवर्गातील सवण अजिकारी 
3. जनवडनस्ती, ई-3 का्ासन. 
 

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