
शासकीय अधिका-याांच े /कर्मचा-याांच े गोपनीय 
अहवाल धलधहणे व जतन करणेबाबत.   

र्हाराष्ट्र शासन 
सार्ान्य प्रशासन धवभाग 

शासन धनणमय क्रर्ाांकः न्यायप्र 2013/प्र.क्र.126/तेरा 
र्ादार् कार्ा रोड, हुतात्र्ा राजगुरु चौक, 

र्ांत्रालय, रु्ांबई 400 032. 
धदनाांक : 13 जून, 2014 

वाचा -  
1) शासन धनणमय, सार्ान्य प्रशासन धवभाग, क्रर्ाांक: सीएफआर-1210/प्र.क्र.47/ 2010/तेरा, धदनाांक 

1 नोव्हेंबर, 2011 
2) शासन धनणमय, सार्ान्य प्रशासन धवभाग, क्रर्ाांक: न्यायप्र- 2013/ प्र.क्र.126/  2013/ तेरा, धदनाांक 

13 फेब्रवुारी, 2014 

शासन धनणमय -  
पदोन्नतीच्या पात्रतेपयंत न पोहोचणाऱ्या गोपनीय अहवालाांवरील कायमवाही बाबत शासन धनणमय, सार्ान्य 

प्रशासन धवभाग, क्रर्ाांक: न्यायप्र-2013/प्र.क्र.126/2013/ तेरा, धदनाांक 13 फेब्रवुारी 2014 अन्वये सूचना देण्यात 
आल्या आहेत. या शासन धनणमयातील पधरच्छेद 2(अ) वगळून खालीलप्रर्ाणे सुिाधरत पधरच्छेद 2 (अ) सर्ाधवष्ट्ट 
करण्यात येत आहे. 

पधरच्छेद 2 (अ) :- यापढेु धनवडसूची तयार करताना ज्या  वर्षांचे  गोपनीय अहवाल धवचारात घेतल ेजाणार 
असतील, अशा  गोपनीय अहवालाांपैकी ज्या गोपनीय अहवालातील अांधतर् प्रतवारी पदोन्नतीच्या पात्रतेपयंत न 
पोहोचणारी (Below Benchmark) असेल अस े गोपनीय अहवाल पदोन्नतीसाठी धवचारात घेण्यापवूी अशा 
गोपनीय अहवालाांच्या प्रती सांबांधित अधिकारी / कर्मचारी याांना उपलब्ि करून देण्यात याव्यात.  

 पधरणार्ी शासन धनणमय, सार्ान्य प्रशासन धवभाग, क्रर्ाांक:सीएफआर-1210/प्र.क्र.47/ 2010/ तेरा, 
धदनाांक 1 नोव्हेंबर, 2011 सोबतच्या पधरधशष्ट्ट  अ र्िील सूचना क्रर्ाांक 42  वगळण्यात येत आहे.  

2.  शासन धनणमय धदनाांक 1 नोव्हेंबर, 2011 व शासन धनणमय धदनाांक 13 फेब्रवुारी 2014 र्िील अन्य सवम 
तरतूदी यथास्थथती लागू राहतील. 

3. हे आदेश र्हाराष्ट्र शासन वबेसाईट www.maharashtra.gov.in या वर ठेवण्यात आले असनू त्याांचा 
सांकेताांक 201406131556318007 असा आहे. हा आदेश धडजीटल थवाक्षरीने साक्षाांधकत करुन काढण्यात येत 
आहे. 

 र्हाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

 (पाां.जो.जािव) 
 उप सधचव, र्हाराष्ट्र शासन 

प्रधत, 
1. राज्यपालाांच ेसधचव, राजभवन, र्लबार धहल, रु्ांबई, 
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2. रु्ख्यर्ांत्री याांच ेअपर रु्ख्य सधचव व सधचव, 
3. उप रु्ख्यर्ांत्री याांचे सधचव, 
4. सवम र्ांत्री/राज्यर्ांत्री याांच ेखाजगी सधचव, 
5. र्ा.धवरोिी पक्षनेता, धविान पधरर्षद/धविानसभा, धविानभवन, रु्ांबई.   
6. र्हाराष्ट्रातील सवम सांसद सदथय,  
7. सवम धविान सभा/धविान पधरर्षद सदथय, र्हाराष्ट्र धविानर्ांडळ, 
8. रु्ख्य सधचव, र्हाराष्ट्र शासन, 
9. प्रिान सधचव (सेवा), सार्ान्य प्रशासन धवभाग, र्ांत्रालय, रु्ांबई, 

10. सधचव(साधवस) (का. 16ब), सार्ान्य प्रशासन धवभाग, र्ांत्रालय, रु्ांबई, 
11. सवम र्ांत्रालयीन धवभागाांच ेअपर रु्ख्य सधचव/प्रिान सधचव/सधचव, 
12. *प्रबांिक, रू्ळ शाखा, उच्च न्यायालय, रु्ांबई, 
13. *प्रबांिक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, रु्ांबई, 
14. *प्रबांिक, लोक आयुक्त व उपलोक आयुक्त याांच ेकायालय, रु्ांबई, 
15. *प्रबांिक, र्हाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, रु्ांबई, 
16. *सधचव, र्हाराष्ट्र लोकसेवा आयेाग, रु्ांबई, 
17. *सधचव, र्हाराष्ट्र धविानर्ांडळ सधचवालय (धविानसभा), रु्ांबई, 
18. *सधचव, र्हाराष्ट्र धविानर्ांडळ सधचवालय (धविान पधरर्षद), रु्ांबई, 
19. *राज्य धनवडणकू आयुक्त, राज्य धनवडणकू आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, रु्ांबई, 
20. *सधचव, राज्य र्ाधहती आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, रु्ांबई, 
21. धनरधनराळया र्ांत्रालयीन धवभागाच्या प्रशासकीय धनयांत्रणाखाली सवम धवभाग प्ररु्ख व कायालय प्ररु्ख, 
22. सवम र्ांत्रालयीन धवभागाच्या सवम आथथापना शाखा, 
23. र्हासांचालक, र्ाधहती व जनसांपकम  र्हासांचालनालय,रु्ांबई,  
24. ग्रांथपाल, र्हाराष्ट्र धविानर्ांडळ सधचवालय, ग्रांथालय, 6वा र्जला, धविान भवन, रु्ांबई 400 032(10 प्रती), 
25. बहुजन सर्ाज पाटी, डी-1 इन्सा हटर्ेंट, आझाद रै्दान, रु्ांबई 1 (5 प्रती), 
26. भारतीय जनता पाटी, र्हाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ. बॅरेक नां.1, योगक्षेर् सर्ोर, वसांतराव भागवत चौक, नरीर्न पााँईांट, 

रु्ांबई 20 (5 प्रती), 
27. भारतीय कम्युधनथट पाटी, र्हाराष्ट्र कधर्टी, 314, राजभवुन, एस.व्ही.पटेलरोड,  रु्ांबई 4 (5 प्रती), 
28. भारतीय कम्युधनथट पाटी(र्ाक्समवादी )र्हाराष्ट्र कधर्टी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब धर्ल पॅलेस, वरळी, रु्ांबई 13 (5 प्रती), 
29. इांधडयन नॅशन ल  कााँगे्रस, र्हाराष्ट्र प्रदेश कााँगे्रस(आय) सधर्ती,धटळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ र्ागम, दादर, रु्ांबई 

25 (5 प्रती), 
30. नॅशनधलथट कााँगे्रस पाटी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री पे्रस जनमल र्ागम, नरीर्न पााँईांट, रु्ांबई 21 (5 प्रती), 
31. धशवसेना, धशवालय, फ्री पे्रस जनमल र्ागम, नरीर्न पााँईांट, रु्ांबई 21 (5 प्रती), 
32. र्ांत्रालय र्ध्यवती ग्रांथालय, र्ांत्रालय, रु्ांबई (5 प्रती), 
33. सार्ान्य प्रशासन धवभागातील सवम कायासने,  
34. धनवड नथती /कायासन -13. 
* पत्राने 
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