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प्रस्तावनापधरवीक्षा अधिका-याांचा पधरवीक्षा कालावधि सर्ाप्त करर्े/सेवा सांपष्ट्टात आर्र्े या सांिभात
उपरोक्त नर्ूि शासन धनर्मय तसेच शासन पधरपत्रकाांद्वारे कायमवाही करण्यात येते. तथाधप, सिर
तरतूिी ह्या पधरपत्रकाच्या स्वरुपातील असल्याने त्या एकधत्रतपर्े उपलब्ि होत नाहीत. त्यार्ळे
सिर तरतूिी एकधत्रतधरत्या उपलब्ि नसल्यार्ळे आस्थापना अधिका-याांना यासांिभात कायमवाही
करताना अडचर्ी धनर्ार् होतात. तसेच प्रकरर्परत्वे धनर्मय घेताना धवसांगती होण्याची शक्यता
असते. ही बाब धवचारात घेता पधरवीक्षा कालावधि सांिभात पूवीच्या अनावश्यक आधर् कालबाह्य
झालेल्या तरतिी वगळू न इतर सवम तरतूिींचे

एकधत्रकरर् करण्याबाबत तसेच पधरवीक्षािीन

कालावधिच्या सांिभात उपस्स्थत झालेल्या र्द्दयाांच्या अनषांगाने काही तरतिींचा नव्याने सर्ावेश
करण्याबाबतची बाब शासनाच्या धवचारािीन होती. त्या अनषांगाने शासन खालीलप्रर्ार्े धनर्मय घेत
आहे:शासन धनर्मय1.

शासकीय सेवत
े कायर्पर्े धनयक्त झालेल्या अधिकारी/कर्मचारी याांच्या पिासाठी

पधरवीक्षािीन कालावधि धवधहत केलेला आहे , अशा पिावर नार्धनिे शनाने पधरवीक्षािीन उर्ेिवार
म्हर्ून धनयक्त करता येते. पधरवीक्षा अधिका-याांचा पधरवीक्षा कालावधि सर्ाप्त करण्याबाबत सध्या
खालीलप्रर्ार्े तरतूिी अस्स्तत्वात आहेत:1) पूवीच्या पिाचा पधरवीक्षािीन कालावधि पूर्म केलेल्या अधिकारी/कर्मचारी बाबतशासकीय सेवत
े कायर्/तात्परते पि िारर् करर्ा-या अधिकारी/कर्मचारी याची त्याच
पिावर/त्याच सांवगातील पिोन्नतीच्या वरीष्ट्ठ पिावर स्पिा परीक्षेने लोकसेवा आयोगाकडू न
धनवड झाल्यास त्याने पूवीच्या पिाचा पधरवीक्षािीन कालावधि जरी पूर्म केलेला असला तरी
त्यास नवीन धनयक्तीप्रर्ार्े

पधरवीक्षािीन अधिकारी म्हर्ून सर्जण्यात यावे. (शासन

पधरपत्रक, धिनाांक 01/3/1956)
2) पधरवीक्षािीन अधिकारी/कर्मचा-याांचा पधरवीक्षािीन कालावधिपधरवीक्षािीन

अधिका-याने कार्ाचा अपेधक्षत िजा प्राप्त न केल्यास आधर्/ककवा

धवहीत धवभागीय परीक्षा, जर काही असल्यास, पधरवीक्षािीन कालावधिर्ध्ये उत्तीर्म न
केल्यास आधर् अशा त-हेने, त्याचे कार् ककवा वतमर्क
ू
अयोग्य अथवा अननरुप
आढळल्यास, तो सेवत
े ून कर्ी करण्यास पात्र ठरेल असा स्पष्ट्ट उ्ेख पधरवीक्षािीन
अधिका-याच्या धनयक्ती आिे शार्ध्ये करण्यात यावा. (शासन पधरपत्रक,

धिनाांक

07/03/1983 )
3) पधरवीक्षािीन कालावधित वाढ(अ) पधरवीक्षािीन अधिका-याांचा पधरवीक्षािीन कालावधि वाढधवण्यासाठी पधरवीक्षािीन
अधिकारी/कर्मचारी याांची सांर्ती घेण्याची आवश्यकता नाही. (शासन पधरपत्रक,
धिनाांक 10/5/1965)
(ब) पधरवीक्षािीन

कालावधित कोर्त्याही स्वरुपाची रजा (नैधर्त्तीक रजा वगळू न)

उपभोगल्यास त्याचा पधरवीक्षािीन कालावधि रजेच्या कालावधि एवढा वाढधवण्यात
यावा. (शासन पधरपत्रक, धिनाांक 26/8/1952)
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(क) पधरवीक्षािीन कालावधि जास्तीतजास्त एक वषापयंत वाढधवण्यात यावा. त्यानांतर
पधरवीक्षािीन कालावधि सर्ाप्त करण्यात यावा अथवा सांबांिीत अधिकारी/कर्मचायाची सेवा सर्ाप्त करण्यात यावी. (शासन धनर्मय, धिनाांक 15/3/1969 )
(ड) पधरवीक्षािीन कालावधि वाढधवल्याबाबतची कारर्े आिे शात नर्ूि केली पाधहजेत.
(शासन पधरपत्रक, धि. 12/4/1972)
4) वैद्यकीय दृष्ट्टया कायर्च्या नेर्र्ूकीस तात्परता अपात्रतेबाबतजर एखाद्या कर्मचा-याचा पधरवीक्षाविी जर तो केवळ वैद्यकीय दृष्ट्टया कायर्च्या
नेर्र्ूकीस तात्परता अपात्र ठरल्यानेच वाढधवण्यात आला असेल तर तो कर्मचारी
वैद्यकीयदृष्ट्टया पात्र ठरल्यानांतरच त्याच्या स्थानापन्न धनयक्ती नांतर त्याचे वेतन (शासन
पधरपत्रक धि. 12/4/1972 च्या पधरच्छे ि क्र. 2 र्िील आिे शाप्रर्ार्े) र्.ना.से.(वेतन) धनयर्,
1981 र्िील धनयर्-39 र्िील तरतिीनसार धनधित करण्यात यावे. (शासन पधरपत्रक,
धिनाांक 1/1/1987, र्हाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) धनयर्, 1981 र्िील धनयर् 39)
5) आिे श धनगमधर्त करण्याबाबतची कालर्यािा पधरवीक्षा कालावधि वाढधवर्े/ पधरवीक्षा कालावधि सर्ाप्त करर्े ककवा पधरवीक्षािीन
अधिकारी/कर्मचारी याांना सेवत
े ून काढू न टाकर्े याबाबतचे आिे श सांबांधित पधरवीक्षािीन
अधिकाऱयाांचा/कर्मचाऱयाांचा धवधहत पधरवीक्षा कालावधि सांपल्याच्या धिनाांकापासून तीन
र्धहन्याांच्या आत धनगमधर्त करण्यात यावेत. या आिे शाचे काटे कोरपर्े पालन करण्याची
जबाबिारी सांबांधित आस्थापना अधिकाऱयाची राहील. (शासन पधरपत्रक, धिनाांक 28
र्ाचम,1995)
6) पधरवीक्षािीन कालावधितील धशस्तभांगधवषयक प्रकरर्े :1) शासन सेवत
े ील पधरवीक्षािीन अधिकारी/कर्मचारी हा सध्िा शासकीय कर्मचारी म्हर्ून
गर्ला जावा आधर् त्याच्या धवरुध्ि कोर्त्याही प्रकारची गैरवतमर्कीची तक्रार असल्यास,
तक्रारीचे गाांभीयम लक्षात घेऊन, त्या अनषांगाने कारवाई करण्यापूवी योग्य ती चौकशी
करण्यात यावी.
2) प्रारांधभक चौकशी अांती असा कर्मचारी र्हाराष्ट्र नागरी सेवा (धशस्त व अपील) धनयर्,
1979 र्िील धनयर् 5 च्या तरतिीनसार सेवत
े ून काढू न टाकर्े ककवा बडतफम करर्े अशा
जबर धशक्षेस पात्र ठरण्याची शक्यता असल्याचे आढळू न आल्यास, त्याच्या धवरुध्ि सिर
धनयर्ातील धनयर् 8 खाली धवभागीय चौकशी सरु करावी.

धवभागीय चौकशीची

कायमवाही पूर्म होईपयमन्त अशा कर्मचाऱयाच्या सेवा सर्ाप्त करण्यात येऊ नयेत. पधरवीक्षा
कालावधि र्याधित स्वरुपाचा असल्याने चौकशी पूर्म होण्यास अधिक कालावधि लागत
असेल तर अशा पधरस्स्थतीत सांबांधित पधरवीक्षािीन अधिकारी/कर्मचारी याांचा पधरवीक्षा
कालावधि शासनाच्या र्ान्यतेने चौकशी पूर्म होईपयमन्तच्या कालावधिपयमन्त वाढधवण्यात
यावा. चौकशीचा धनष्ट्कषम प्राप्त झाल्यावर त्या धनष्ट्कषानसार तातडीने कायमवाही करावी.
( शासन पधरपत्रक, धिनाांक 21 र्ाचम, 2000)
7) सेवत
े ून कर्ी करर्ेअ) जर पधरवीक्षािीन अधिकाऱयाने कार्ाचा अपेधक्षत िजा प्राप्त न केल्यास आधर्/ककवा
धवधहत धवभागीय परीक्षा, जर काही असल्यास, पधरवीक्षाविीर्ध्ये उत्तीर्म न केल्यास
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आधर् अशा तऱहेने त्याचे कार् ककवा वतमर्क
ू अयोग्य अथवा अननरुप आढळल्यास,
तो सेवतून कर्ी करण्यास पात्र ठरेल. (शासन पधरपत्रक, धिनाांक 7 र्ाचम, 1983)
ब) पधरवीक्षािीन अधिकारी/कर्मचारी कार्ाचा अपेधक्षत िजा प्राप्त करीत नसल्यास
आधर्/ ककवा धवभागीय परीक्षा, भाषा परीक्षा पधरवीक्षा कालावधिर्ध्ये उत्तीर्म न
झाल्यास, त्याची सेवा सर्ाप्त करावयाची असल्यास पधरवीक्षा कालावधि
(धनयर्ानसार अनज्ञेय वाढीव कालावधिसह) सांपल्यानांतर सेवा सर्ाप्त करण्यात
यावी. (शासन पधरपत्रक, धिनाांक 21 र्ाचम, 2000)
8) वेतनवाढी र्ांजूर करर्े
1) पधरवीक्षा अधिकारी यास पधहली वेतनवाढ, त्याचा एक वषाचा पधरवीक्षेचा
कालावधि पूर्म झाल्यावर िे ण्यात यावी. त्या नांतरची वेतनवाढ त्याने पधरवीक्षा
कालावधि सर्ािानकारकधरत्या पूर्म केल्यावर िे ण्यात यावी.
2) एखाद्या कर्मचा-याचा पधरवीक्षेचा कालावधि, तो धवभागीय पधरक्षा धवहीत अविीत
उत्तीर्म न झाल्यार्ळे ककवा त्याने पधरवीक्षेच्या कालावधिर्ध्ये रजा घेतल्यार्ळे ,
लाांबलेला

असेल

आधर्

अशा

कर्मचा-याने

पधरवीक्षेचा

कालावधि

सर्ािानकारकधरत्या पूर्म केल्यानांतर िीघम र्ितीच्या तत्वावर त्याची त्या पिावर
धनयक्ती झाली असेल तेव्हा, जर तो पधरवीक्षािीन नसता तर, त्याला जे वेतन
धर्ळाले असते असे वेतन व अनषांधगक थकबाकी िे ण्यात यावी.
3) कार् असर्ािानकारक असल्यार्ळे ज्याचा पधरवीक्षेचा कालावधि लाांबलेला आहे
अशा कर्मचा-यास, पधरवीक्षेचा कालावधि सर्ािानकारकधरत्या पूर्म केल्याच्या
तारखेपासून फक्त िसरी वेतनवाढ िे ण्यात यावी. परांतू तो थकबाकी धर्ळण्यास
पात्र असर्ार नाही. (शासन पधरपत्रक, धि. 12/4/1972, र्हाराष्ट्र नागरी सेवा
(वेतन) धनयर्, 1981 र्िील धनयर् 39 र्िील तरतूि)
9) पधरवीक्षािीन कालाविीतील रजा (1) (ए) एखाद्या पधरवीक्षािीन कर्मचा-यास जर् काही त्याने आपले पि पधरवीक्षेव्यधतधरक्त
कायर्रीत्या िारर् केले होते , असे सर्जून या धनयर्ानसार रजा धर्ळण्याचा हक्क
असेल.
(बी) जर कोर्त्याही कारर्ास्तव पधरवीक्षािीन कर्मचा-याची सेवा सर्ाप्त करण्याचे
ठरधवले असेल तर, त्याला जी कोर्तीही रजा र्ांजूर करता येईल ती रजा-(एक) अगोिरच र्ांजूर केलेला ककवा वाढवलेला पधरवीक्षेचा कालावधि ज्या तारखेस
सर्ाप्त होत असेल त्या तारखेच्या पढे जार्ार नाही, ककवा
(िोन) त्याची धनयक्ती करण्यास सक्षर् असलेल्या प्राधिका-याच्या आिे शानसार
त्याची सेवा ज्या अगोिरच्या तारखेस सर्ाप्त करण्यात आली असेल त्या
तारखेच्या पढे जार्ार नाही.
(2) एखाद्या पिावर पधरवीक्षेवर धनयक्त झालेल्या कर्मचा-यास या धनयर्ानसार रजा
धर्ळण्याचा हक्क असेल.
टीप - नोंिर्ी धवभागातील उपधनबांिकाच्या पिाांवरील पधरवीक्षािीन कर्मचारी कोर्त्याही
रजेस पात्र असर्ार नाहीत. परांत, पधरवीक्षािीन कर्मचारी त्यानांतर कायर् झाल्यास
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त्याांचा पधरवीक्षेचा कालावधि कतमव्य कालावधि म्हर्ून धहशेबात घेतला जाईल.
(र्हाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) धनयर्, 1981, धनयर् 64)
10) र्राठी व कहिी भाषा परीक्षापधरवीक्षािीन कालावधितच भाषा परीक्षा उत्तीर्म होर्े आवश्यक राहील. (शासन
पधरपत्रक, धिनाांक 21/3/2000)
11) पधरवीक्षािीन कालावधि धनयर्ीत करण्याबाबतचे अधिकारराज्य शासकीय गट-अ व गट-ब अधिकारी याांचा पधरवीक्षािीन कालावधि धनयर्ीत
करण्याबाबतचे अधिकार जे सध्या शासनास आहेत ते यापढे सांबांधित प्रशासकीय
धवभागाचे सधचव/प्रिान सधचव/अपर र्ख्य सधचव याांना प्रिान करण्यात आले आहेत.
(शासन पधरपत्रक, धिनाांक 25/8/2015)
12) िारर्ाधिकारबाबत र्.ना.से.(सेवच्े या सवमसािारर् शती) धनयर् 1981 र्िील धनयर्,
तसेच शासन धनर्मय/पधरपत्रकातील तरतिी पधरवीक्षािीन अधिकारी/कर्मचारी याांना लागू
राहतील.
2.

उपरोक्त तरतूिींव्यधतधरक्त खालील तरतूिींचा सर्ावेश करण्यात येत आहे.
1) पधरवीक्षािीन अधिका-याच्या र्ल्याांकन अहवालाची प्रतवारी चाांगली असर्े आवश्यक आहे
म्हर्जे र्ूल्याांकन अहवालाची प्रतवारी कर्ीतकर्ी 50 गर्ाांची असावी.

तसेच गोपनीय

अहवालही कर्ीतकर्ी चाांगला ("ब" प्रतवारी) असर्े आवश्यक असेल. शासन पधरपत्रक
धिनाांक 26/4/1962 र्िील र्ल्याांकन अहवाला ऐवजी सोबत जोडपत्र- अ प्रर्ार्े र्ल्याांकन
अहवाल तयार करण्यात यावा.
2) पधरवीक्षािीन अधिकारी/कर्मचारी याांनी सेवाप्रवेश धनयर्ानसार धवहीत केलेले प्रधशक्षर् पूर्म
करर्े आवश्यक राहील. तसेच सेवाप्रवेश धनयर्ातील व धनयक्ती आिे शातील सवम अटी/शती
पधरवीक्षािीन कालावधित पूर्म करर्े आवश्यक राहील.
3) काही धवधशष्ट्ट कारर्ाांनी (रजा ककवा इतर कारर्े) पधरवीक्षािीन कालावधि वाढधवला
असल्यास वाढीव कालावधितील वतमर्क
ू चाांगली तसेच गोपनीय अहवाल िे खील कर्ीतकर्ी
चाांगला ("ब" प्रतवारी) असर्े आवश्यक आहे.
4) पधरवीक्षािीन अधिकारी/कर्मचारी याांच्या धनयक्तीबाबत न्यायालयीन प्रकरर्े सरु असल्यास
(धनवडप्रक्रीया, जातवैिता प्रर्ार्पत्र, आरक्षर् इत्यािी) तसेच न्यायालयीन धनर्मयाच्या अधिन
राहू न पधरवीक्षािीन अधिका-याची धनयक्ती झाली असल्यास न्यायालयाचा अांधतर् धनर्मय
होईपयंत सांबांधित अधिकारी/कर्मचारी याांचा पधरवीक्षािीन कालावधि सर्ाप्त करण्याबाबतचे
आिे श काढता येर्ार नाहीत.
5) पधरवीक्षािीन कालावधित तसेच पधरवीक्षािीन अधिका-याच्या पधरवीक्षािीन कालावधि सर्ाप्त
करण्याच्या

आिे शाच्या

िरम्यान

त्याच्याधवरुध्ि

फौजिारी/लाचलचपत

प्रधतबांिक

कायद्याांतगमत गन्हा िाखल असल्यास अथवा धशस्तभांगधवषयक कायमवाही प्रलांधबत असल्यास
त्यासांबांिीचा अांतीर् धनर्मय होईपयंत पधरवीक्षािीन कालावधि सर्ाप्त करण्याबाबतचे आिे श
काढता येर्ार नाहीत.
6) पधरवीक्षािीन कालावधित पधरवीक्षािीन अधिका-याला अन्य पिावर प्रधतधनयक्त्ती अनज्ञेय
असर्ार नाही.
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7) उपरोक्त तरतिीं धशवाय एकधत्रत

पधरवीक्षािीन प्रधशक्षर्ासाठी नेर्र्ूक झालेल्या

पधरवीक्षािीन अधिकारी याांना एकधत्रत पधरवीक्षािीन प्रधशक्षर् योजनेचे वेळोवेळीचे आिे श लागू
राहतील.
3.

सवम र्ांत्रालयीन प्रशासकीय धवभाग तसेच त्याांच्या अधिपत्याखालील कायालयाांनी

पधरवीक्षािीन कालावधि बाबतच्या प्रकरर्ी या शासन धनर्मयातील नर्ूि केलेल्या सवम सूचनाांचे
यथायोग्य पालन काटे कोरपर्े होत असल्याची िक्षता घ्यावी.
सिर शासन धनर्मय र्हाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201602291553524007 असा आहे . हा आिे श
धडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांधकत करुन काढण्यात येत आहे .
र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिे शानसार व नावाने.

Bhagwan
Muralidhar Sahai

Digitally signed by Bhagwan Muralidhar Sahai
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=GAD,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=57dd6ec1681532b63c78bdc2d0f79ab4b9efc
cc6814de3df1f59d557777b3c45, cn=Bhagwan
Muralidhar Sahai
Date: 2016.02.29 15:57:24 +05'30'

(डॉ.भगवान सहाय)
अपर र्ख्य सधचव (सेवा) र्हाराष्ट्र शासन
प्रधत,
1. र्ा. राज्यपालाांचे सधचव, राजभवन, र्लबार धहल र्ांबई,
2. र्ा.र्ख्यर्ांत्री याांचे प्रिान सधचव,

.

3. सवम र्ा.र्ांत्री/राज्यर्ांत्री याांचे खाजगी सधचव,
4. र्ा. धवरोिी पक्षनेता, धविानपधरषि/धविानसभा, धविानभवन, र्ांबई,
5. सवम र्ा. सांसि सिस्य/ धविानर्ांडळ सिस्य.
6. र्ा. र्ख्य सधचव
7. सवम र्ांत्रालयीन धवभागाांचे अपर र्ख्य सधचव/प्रिान सधचव/सधचव,
8.सवम र्ांत्रालयीन धवभाग,
9. प्रबांिक र्ूळ शाखा, उच्च न्यायालय,र्ांबई,
10. प्रबांिक अधपल शाखा, उच्च न्यायालय,र्ांबई,
11. प्रबांिक, लोक आयक्त व उप लोक आयक्त याांचे कायालय,र्ांबई.
12. सधचव, र्हाराष्ट्र लोकसेवा आयेाग, र्ांबई (पत्राने),
13. प्रिान सधचव, र्हाराष्ट्र धविान र्ांडळ सधचवालय (धविानसभा) र्ांबई,
14. सधचव, र्हाराष्ट्र धविान र्ांडळ सधचवालय, (धविान पधरषि), र्ांबई,
15. सधचव, राज्य धनवडर्ूक आयोग, नवीन प्रशासन भवन, र्ांबई,
16. र्हालेखापाल (लेखा व अनज्ञेयता)-1, र्हाराष्ट्र,र्ांबई,
17. र्हालेखापल (लेखा व अनज्ञेयता)-2, र्हाराष्ट्र, र्ांबई,
18. र्हालेखापाल (लेखा परीक्षा)-1,र्हाराष्ट्र, र्ांबई,
19. र्हालेखापाल (लेखा परीक्षा)-2, र्हाराष्ट्र, नागपूर,
20. सधचव, राज्य र्ख्य र्ाधहती आयक्त याांचे कायालय,नवीन प्रशासन भवन, र्ांबई,
21. प्रबांिक, राज्य र्ानवी हक्क आयोग, र्ांबई-400001,
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22. र्हासांचालक, र्ाधहती व जनसांपकम सांचलनालय, र्ांबई, (2 प्रती प्रधसध्िीकधरता),
23. अधििान व लेखा अधिकारी,र्ांबई,
24. धनवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,र्ांबई,
25. र्ख्य लेखा परीक्षक (धनवासी लेखे),कोकर् भवन,नवी र्ांबई,
26. सवम धवभागीय आयक्त/सवम धजल्हाधिकारी,
27. सवम धजल्हा पधरषिाांचे र्ख्य कायमकारी अधिकारी,
28. सवम धजल्हा कोषागार अधिकारी,
29. सवम र्ांत्रालयीन धवभागाांच्या धनयांत्रर्ाखालील सवम धवभाग प्रर्ख व कायालय प्रर्ख,
30. सार्ान्य प्रशासन धवभागातील सवम कायासने,
31. सार्ान्य प्रशासन धवभाग/का-39,(र्हाराष्ट्र शासनाच्या सांकेस्थळावर
प्रधसध्िीकधरता)
32. ग्रांथपाल, र्हाराष्ट्र धविानर्ांडळ सधचवालय, धविानभवन, र्ांबई,
33. धनवड नस्ती.
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पधरधशष्ट्ट-अ
(शासन

धनर्मय,

सार्ान्य

प्रशासन

धवभाग,

क्र.पधरवी-2715/प्र.क्र.302/आठ

धि. 29 फेब्रवारी, 2016 चे जोडपत्र)
पधरवीक्षािीन अधिका-याचे धवभाग प्रर्खाने करावयाचे र्ूल्याांकन
नाांव : ----------------------------------------------------------------------सेवा / धवभाग : --------------------------------------------------------------िारर् केलेले पि व पिाची कतमव्ये : ---------------------------------------------प्रत्येक अधिका-याचे अनभव :---------------------------------------------------पधरवीक्षािीन अधिका-याची नेर्र्ूक :--------------------------------------------सूचना
प्रत्येक अधिका-याची त्याच्या सध्याच्या पिावरील अथवा पिोन्नतीसाठीची क्षर्ता व
शाधररीक क्षर्ता यासह वाजवी अचूकता व एकसारखेपर्ा हा या अहवालाद्वारे धनधित केला
जाईल. सिर र्ूल्यधनिारर् हे अधिका-याच्या प्रत्यक्ष कार्ाचे र्ूल्यविमन होण्याच्या दृष्ट्टीने
आवश्यक आहे. तम्ही भधवष्ट्यात उद्याचे प्रशासकीय यांत्रर्ेचे प्रर्ख घडवीत असल्याने सिर
र्ूल्याांकन काळजीपूवक
म
होर्े आवश्यक आहे . त्यासाठी खालील धनिे शाांचे काळजीपूवक
म
पालन करण्यात यावे.
1) अधिका-याबद्दल तर्चे सवमसािारर् र्त िलमधक्षत करावे आधर् एकावेळी एकाच बाबीकडे
लक्ष केंद्रीत करावे.
2) प्रत्येक घटकाच्या पधरर्ार्ाचा काळजीपूवक
म अभ्यास करावा.
3) अधिका-याचे र्ूल्याांकन करताना त्याची कार्ातील तत्परता व कायमपध्िती धवचारात
घ्यावी. र्हत्वाच्या नसलेल्या बाबींबाबत र्ूल्याांकनावर भर िे ऊ नये.
4) आपले र्ूल्याांकन हे अधतशय काळजीपूवक
म व धवचारपूवक
म करावे. र्ूल्याांकन करताना
वैयस्क्तक भावना व्यक्त करण्यात येऊ नये .
5) प्रत्येक घटकासांबांिीचे तर्चे र्ूल्याांकन धिल्यानांतर अधतधरक्त घटक म्हर्ून धवशेषत:
अधिका-याच्या

सचोटी व क्षर्ता बाबतचे िोष धनिशमनास आल्यास त्याची सिर िोष

सिारण्याची क्षर्ता धवचारात घेऊन सवमसािारर् र्ूल्याांकन नोंिधवण्यात यावे.
उपरोक्त सूचना धवचारात घेऊन सोबतच्या धववरर्पत्रात सांबांधित पधरवीक्षािीन
अधिकारी/कर्मचा-याची पधरवीक्षािीन कालावधितील प्रतवारी नोंिवावी.
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पधरवीक्षािीन कालावधितील र्ूल्यर्ापन
घटक

प्रतवारी
उत्कृष्ट्ट

चाांगली

सािारर्

(3 गर्)

(2 गर्)

(1 गर्)

अ) बौधिक क्षर्ता
1.कार्ासाठी
आवश्यक
असलेले ताांधत्रक
ज्ञान
2.धवश्लेषर्ात्र्क
कायमक्षर्ता
3.चौकस वृत्ती
4.भाषेवर प्रभूत्व
5.चचेर्ध्ये भाग
घेण्याची
कायमक्षर्ता
6.जबाबिारीची
जार्ीव
7. सांगर्क ज्ञान
ब) कार्ाच्या सवयी व कार्ाबाबतचा दृष्ट्टीकोर्
1.कार्ातील रुची
व प्रवृत्ती
2.पढाकार
3.आत्र्धवश्वास
4.पधरपूर्मता
5.वक्तशीरपर्ा
6.कार्ार्िील
तत्परता
क) स्स्थरता
1.सर्तोलता
2.रास्तपर्ा
3.अवलांधबता

पृष्ट्ठ 10 पैकी 9

शासन धनर्मय क्रर्ाांकः पधरवी -2715/प्र.क्र.302/आठ

ड) खालीलबाबतीतील कायमक्षर्ता
1.चातयम/कसब
2.सहकर्मचारी ,
सहकारी व
जनता
याांच्याबद्दलची
सहकायम
करण्याची क्षर्ता
3.इतराांना
प्रोत्साहन
िे ण्याची क्षर्ता
ई) व्यवस्थापन करण्याची क्षर्ता
1.धनर्मयक्षर्ता
2.धनयोजन व
कायमक्रर्
आखण्याची
क्षर्ता
3.र्ागमिशमन व
धनयांत्रर्
4.वैयस्क्तक
आधर् प्रकल्प
ककवा योजनाांच्या
कार्ाचे
र्ल्यर्ापन
करण्याची क्षर्ता
फ) प्रधशक्षर्
कालाविीचे
र्ूल्याांकन
एकूर् गर्
पधरवीक्षािीन अधिकाऱयाचा पधरवीक्षािीन कालावधि सर्ाप्त करावा ककवा वाढवावा याबद्दल तसेच त्याच्या
चाांगल्या आधर् वाईट गर्ाांबद्दल (धवशेषत: सचोटी व क्षर्ता याबाबत)

सवमसािारर्पर्े केलेले

र्ूल्यर्ापन/र्ूल्याांकन
धवभाग प्रर्खाची सही/नाव पिनार्ासह
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