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25- मर्णबान पथ, बांधकाम भवन, फोर्ण ,
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वाचा 1. िासन पजिपत्रक क्रमांक- जिपब-0711प्र.क्र.113/11 आस्था-14,
जदनांक 29 सप्र्ें बि, 2011
2. िासन िुध्दीपत्रक क्र. जिपब- 0711/प्र.क्र.113/11/ आस्था-14,

जदनांक 11 नोव्हेंबि, 2011
3. िासन िुध्दीपत्रक क्र. न्यायाप्र- 0512 /प्र.क्र १18/12/आ-१४,

जदनांक 18 ऑक्र्ोबि, 2012
4. िासन िुध्दीपत्रक क्र. जिपब-0913/ प्र.क्र. 251/13 आस्था 14

जदनांक 18 िानेवािी,2014.
5. िासन िुध्दीपत्रक क्र-आंजिब-4915/प्र.क्र.129/2015/आस्था-14

जदनांक 20 मे, 2015.
प्रस्तावना :यापुवी िासनाने संदभण क्रमांक १ च्या जदनांक 29 सप्र्ें बि, 2011 च्या िासन पजिपत्रकान्वये तसेच
संदभण क्रंमाक-2, 3,4 व 5 विील अनुक्रमे जदनांक 11 नोव्हेंबि, 2011 , 18 आक्र्ोबि, 2012 , जदनांक 18
िानेवािी 2014 व जदनांक 20 मे, 2015 च्या िुध्दीपत्रकान्वये जिल्हा पजिषदे च्या र्गर् क (वर्गण -3) व र्गर् ड
(वर्गण-4) च्या कमणचाऱयांच्या आंतिजिल्हा बदल्यांबाबत धोिण जनजित केलेले आहे. सदि धोिणानुसाि जिल्हा
पजिषदे अंतर्गणत कायणित असणाऱया जिक्षकांच्याही आंतिजिल्हा बदल्या किण्यात येत होत्या. पिंतु जिक्षक
संवर्गाची मोठी संख्या व त्यामुळे जिक्षकांचे मोठया प्रमाणावि प्रलंजबत असणािे आंतिजिल्हा बदलीचे प्रस्ताव
यांचा जवचाि किता त्यांच्या आंतिजिल्हा बदलीबाबत स्वतंत्रपणे वेर्गळयाने जवचाि किावयाची बाब
िासनस्तिावि जवचािाधीन होती.
िासन जनणणय :1.

उपिोक्त बाबींचा जवचाि करुन िासनाने जिक्षकांच्या आंतिजिल्हा बदली धोिणाबाबत नव्याने

जवचाि किण्याचा जनणणय घेतला आहे. त्या अनुषंर्गाने विील संदभाधीन अ.क्र.१ मधील जदनांक 29 सप्र्ें बि,
2011 च्या िासन पजिपत्रकामधून केवळ जिक्षक संवर्गण वर्गळण्यात येत आहे . आता जिल्हा पजिषदे अंतर्गणत
कायणित जिक्षक संवर्गासाठी या िासन जनणणयांन्वये खालीलप्रमाणे सुधाजित धोिण जनजित किण्यात येत
आहे.
2.

महािाष्ट्र जिल्हा पजिषद जिल्हा सेवा (सेवाप्रवेि) जनयम 1967 मधील ६(८) मधील तितुदीनुसाि

जिल्हा पजिषद कमणचाऱयांना आंतिजिल्हा बदलीने अन्य जिल्हा पजिषदांमध्ये नेमणूक दे ण्यास व बदलीच्या
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जठकाणी रुिु होण्यासाठी कायणमुक्त किण्यासही संबंजधत जिल्हा पजिषदे चे मुख्य कायणकािी अजधकािी हे
सक्षम प्राजधकािी आहेत.
3. आंतिजिल्हा बदलीसाठी जवचािात घ्यावयाच्या बाबी : 3.1

ज्या जिक्षक कमणचाऱयाला आंतिजिल्हा बदली हवी आहे अिा जिक्षकाची संबंजधत जिल्हा

पजिषदे मध्ये बदली वषाच्या ३१ मे अखेि जकमान 5 वषे सलर्ग सेवा होणे आवश्यक आहे तसेच तो जिक्षक त्या
पदावि कायम असणे आवश्यक आहे. या 5 वषाच्या कालावधीत संबंजधत जिक्षकाचा जिक्षण सेवक या पदावि
असलेला कालावधी जवचािात घेतला िाईल. जविेष संवर्गण भार्ग १ व भार्ग २ मधील कमणचाऱयांना सेवच
े ी
मयादा 3 वषांची असेल.
3.2

मात्र आंतिजिल्हा बदली हा संबंजधत जिक्षकांचा हक्क असणाि नाही.

3.3

िे जिक्षक पदोन्नत र्ालेले आहेत अिा जिक्षकांना आंतिजिल्हा बदली हवी असल्यास संबंजधत

जिक्षकानी अिी आंतिजिल्हा बदली मान्य र्ाल्यास स्वखुिीने पदावनत किण्याबाबत संमती पत्र
जदल्यानंतिच त्या जिक्षकांचा आंतिजिल्हा बदलीसाठी जवचाि केला िाईल.
3.4

आंतिजिल्हा बदली प्रकिणात ज्या जिल्हा पजिषदे चे िोस्र्ि (बबदु नामावली) जवभार्गीय आयुक्त,

मार्गासवर्गीय कक्ष यांनी तपासून जदले नाहीत, अिा जिल्हा पजिषदामध्ये फक्त जिक्षकांची आंतिजिल्हा
बदली साखळी पध्दतीने होईल.
३.५.

ज्या जिल्हा पजिषदे चे िोस्र्ि (बबदु नामावली) जवभार्गीय आयुक्त, मार्गासवर्गीय कक्ष यांनी तपासून

जदले आहे, अिा जिल्हा पजिषदे मध्ये जिक्षकांची आंतिजिल्हा बदली होईल.
३.६

या संदभात आंतिजिल्हा बदलीस इच्छु क असलेल्या जिक्षकांनी अिण कितांना एका जिल्हा

पजिषदे ची जनवड किणे आवश्यक िाहील. याकजिता त्यांनी सेाबत िोडलेल्या पजिजिष्ट्र्ामध्ये अिण किणे
आवश्यक आहे.
३.७

प्रत्येक वषी आंतिजिल्हा बदलीसाठी इच्छु क असलेल्या जिक्षकांनी िासनाद्वािे जनदे जित केलेल्या

जवजिष्ट्र् कालावधीत संबंजधत र्गर् जिक्षण अजधकािी कायालयात संर्गणकावि अिण किणे आवश्यक आहे.
सदि अिाचा नमुना सोबतच्या पजिजिष्ट्र्ामध्ये िोडलेला आहे. या अिासोबत खालील कार्गदपत्रे
िोडावीत.
क. संबजधत जिक्षकांच्या आंतिजिल्हा बदलीस अनुसरुन काही न्यायालयीन/लोकायुक्त/अन्य
न्यायाधीकिण यांचे स्वंयस्पष्ट्र् आदे ि असल्यास त्या आदे िाची प्रत अिण भितांना र्गर् जिक्षण
अजधकाऱयाकडे उपलब्ध करुन दे ण्यात यावी व त्यावि मुळ याजचकेची प्रत दे खील उपलब्ध करुन
दे ण्यात यावी .
ख. ज्यांना जिल्हा पजिषदे माफणत यापूवी आंतिजिल्हा बदलीस अनुसरुन ना हिकत दाखले
जमळालेले आहेत अिा जिक्षकांनी त्याच्या प्रती उपलब्ध करुन दयावयाच्या आहे त.
4.

न्यायालयीन आदे िाची प्रत मुख्य कायणकािी अजधकािी एकजत्रत करुन पुढील कायणवाहीसाठी

िासनाकडे पाठवतील. ज्या आदे िाची अंमलबिावणी र्ालेली आहे अिा आदे िाच्या प्रती िासनास पाठवू
नयेत.
5.

विीलप्रमाणे न्यायालयीन आदे िाबाबत सवण कार्गदपत्रे प्राप्त र्ाल्यानंति न्यायालयाने जदलेल्या

आदे िानुसाि आंतिजिल्हा बदलीची प्रकिणे जनकाली काढण्यात येतील.
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6.

ज्या कमणचाऱयांना दोन्ही जिल्हा पजिषदांकडू न ना हिकत दाखला जमळालेला आहे अिा

कमणचाऱयांची आंतिजिल्हा बदली किण्यात येईल.
र्ीप:-1- मात्र सदिचे ना हिकत दाखले कायदेिीिजित्या जदलेले आहेत असे समिुन िासन त्या
दाखल्यांना अनुसरुन कायणवाही किणाि आहे. भजवष्ट्यात या दाखल्यांसंदभात काही अजनयजमतता आढळू न
आल्यास संबंजधत अजधकािी/कमणचािी व जिक्षक यांच्याजवरुध्द कडक कािवाई किण्यात येईल. सदिच्या
ना हिकत दाखल्यास अनुसरुन प्रिासनामाफणत आंतिजिल्हा बदलीची कायणवाही केली तिी सदि चुकीच्या
दाखल्यास प्रिासनाने मान्यता जदली असे होत नाही. काही जिल्हा पजिषदांनी ना हिकत दाखले दे तांना
िि कालमयादा जनजित केली असेल ति, असे ना हिकत दाखले व्यपर्गत न होता ग्राहय धिण्यात येतील.
र्ीप:-2- नवीन धोिणानुसाि ना हिकत दाखल्याची आवश्यकता नसल्याने , आंतिजिल्हा बदलीसाठी
यापुढे जिल्हा पजिषदांकडू न ना हिकत दाखला दे ण्यात येणाि नाही.
7.

आंतिजिल्हा बदलीने अन्य जिल्हा पजिषदे तुन सामावुन घेतलेल्या कमणचाऱयाची सेवा ज्येष्ट्ठता अिा

बदलीनंति जिल्हा पजिषदेत हिि र्ाल्याच्या जदनांकानुसाि जनजित किण्यात येईल.
8.

संबंजधत कमणचाऱयांजवरुध्द जवभार्गीय चौकिी प्रस्ताजवत अथवा चालू असल्यास सदि कमणचािी

आंतिजिल्हा बदलीस अपात्र समिण्यात येईल.
९.

विीलप्रमाणे कायणवाही र्ाल्यानंति आंतिजिल्हा बदलीकिीता िाज्यातील सवण जिल्हा पजिषदांतील

इच्छू क जिक्षकांची िाज्यस्तिावि प्रवर्गणजनहाय संर्गणकीय पध्दतीने खालील प्राधान्यक्रमा प्रमाणे एकजत्रत
ज्येष्ट्ठतासूची तयाि किण्यात येईल.
९:1-

ज्या जिक्षकांना एका जिल्हा पजिषदे कडू न ना हिकत प्रमाणपत्र जमळालेले आहे असे जिक्षक.
र्ीप 1 काही जिल्हा पजिषदांनी भजवष्ट्यात संबजधत बबदू नामावलीमधील संबधीत बबदू विील पद
उपलब्ध होईल या अर्ीवि ना हिकत दाखले जनर्गणजमत केलेले असून , सदिचा िासन जनणणय
बबदू नामावली प्रमाणे आंतिजिल्हा बदली मान्य कित असल्याने सदि नाहिकत दाखले प्राप्त
केलेले जिक्षक या प्राधान्यक्रमात बसतील.

९ .2:-जविेष संवर्गण जिक्षक भार्ग-1:- या संवर्गांतर्गणत खालील जिक्षकांचा समावेि होईल.
क. पक्षघाताने आिािी कमणचािी (Paralysis)
ख. अपंर्ग कमणचािी (सामाजिक न्याय व जविेष सहाय्य जवभार्गाच्या िा.जन. जदनांक 14.01.2011
मधील नमूद प्रारुपाप्रमाणे सक्षम प्राजधकाऱयाचे प्रमाणपत्र आवश्यक), मजतमंद मुलांचे व
अपंर्ग मुलांचे पालक.
र्ग. हृदय िस्त्रजक्रया र्ालेले कमणचािी.
घ. िन्मापासून एकच मुत्रबपड (जकडनी) असलेले/मुत्रबपड िोपण केलेले कमणचािी/डायलेजसस
सुरु असलेले कमणचािी.
ङ. कॅन्सिने (ककणिोर्ग) आिािी कमणचािी.
च. मेंदूचा आिाि र्ालेले कमणचािी
छ. थॅलेसेजमया जवकािग्रस्त मुलांचे पालक
ि. आिी/मािी सैजनक व अधणसैजनक िवानांच्या पत्नी/जवधवा.
र्. जवधवा कमणचािी.
ञ. कुमािीका कमणचािी.
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र्. पजित्यक्त्या/घर्स्फोर्ीत मजहला कमणचािी.
ठ. वयाने त्रेपन्न वषे पूणण र्ालेले कमणचािी.
ड स्वातंत्र्य सैजनकाचा मुलर्गा/मुलर्गी/ नातू/नात (स्वांतंत्र्य सैजनक हयात असेपयंत)
विील एखादया संवर्गात एकापेक्षा िास्त जिक्षकानी बदलीसाठी अिण केल्यास बदलीसाठी त्यांच्या
सेवाज्येष्ट्ठतेप्रमाणे ज्येष्ट्ठता जवचािात घेण्यात येईल. तसेच विीलप्रमाणे कायणवाही कितांना दोघाची
सेवाज्येष्ट्ठता एक असल्यास वयाने ज्येष्ट्ठ असलेल्या कमणचाऱयाचा प्राथम्याने जवचाि किावयाचा आहे. अिा
प्रकिणात िन्मजदनांकही एकच असल्यास इंग्रिी आद्याक्षिाप्रमाणे आडनांव प्रथम येईल अिा जिक्षकांची
प्राधान्याने बदली किण्यात यावी.
९.3 :-जविेष संवर्गण जिक्षक भार्ग:-2-पती-पत्नी एकजत्रकिणिि सध्या पती व पत्नी यांच्या जनयुक्तीचे जठकाण दोन वेर्गवेर्गळया जिल्हयात असल्यास अिा
जिक्षकांना जविेष संवर्गण भार्ग-2 जिक्षकांचा दिा प्राप्त होईल. पती-पत्नी एकजत्रकिणांतर्गणत संबंजधत
दांपत्यापैकी एकाने त्यांचा िोडीदाि ज्या जिल्हयात कायणित असेल, त्या जिल्हयात बदली जमळण्यासाठी
अिण किावयाचा आहे. दोघांनी अिण किण्याची आवश्यकता नाही.
याजविेष संवर्गांतर्गणत अिण कितांना दोघांनाही ते कायणित असलेल्या जिल्हयापेक्षा अन्य जिल्हयात
बदली हवी असल्यास त्यांचे अिण सवणसाधािण अिण म्हणून जवचािात घेतले िातील. त्यांना त्या बाबतीत
जविेष संवर्गाचा लाभ जमळणाि नाही.
पती-पत्नी एकजत्रकिणांतर्गणत असणािी वर्गणवािी खालीलप्रमाणे आहे. त्याचप्रमाणे त्यांच्या बदलीचा
प्राधान्यक्रमही याच क्रमवािीनुसाि िाहील.


पती-पत्नी दोघेही जिल्हा पजिषद कमणचािी असतील ति.



पती-पत्नी दोघांपैकी एक जिल्हा पजिषद कमणचािी व दु सिा िाज्य िासकीय कमणचािी
असेल ति.



पती-पत्नी दोघांपैकी एक जिल्हा पजिषद कमणचािी व दु सिा केंद्र िासकीय कमणचािी
असेल ति.



पती-पत्नी दोघांपैकी एक जिल्हा पजिषद कमणचािी व दु सिा िाज्य िासनाच्या स्वायत्त संस्थेचा

कमणचािी असेल ति, उदा. महानर्गिपाजलका/नर्गिपाजलका.


पती-पत्नी दोघांपैकी एक जिल्हा पजिषद कमणचािी व दु सिा िाज्य अथवा केंद्र िासनाच्या

सावणिजनक उपक्रमातील कमणचािी.


पती-पत्नी दोघांपैकी एक जिल्हा पजिषद कमणचािी व दु सिा िासन मान्यता प्राप्त संस्थेतील

कमणचािी असेल ति.
विील एखादया संवर्गात एकापेक्षा िास्त जिक्षकांनी बदलीसाठी अिण केल्यास बदलीसाठी त्यांच्या
सेवाज्येष्ट्ठतेप्रमाणे ज्येष्ट्ठता जवचािात घेण्यात येईल. तसेच विीलप्रमाणे कायणवाही कितांना दोघाची
सेवाज्येष्ट्ठता एक असल्यास वयाने ज्येष्ट्ठ असलेल्या कमणचाऱयाचा प्राथम्याने जवचाि किावयाचा आहे. अिा
प्रकिणात िन्मजदनांक ही एक असल्यास इंग्रिी आद्याक्षिाप्रमाणे आडनांव प्रथम येईल अिा जिक्षकांना
प्राधान्यक्रम दे ण्यात येईल.
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विीलप्रमाणे जविेष संवर्गण भार्ग-2 मधील जिक्षकांचे अिण जवचािात घेतांना त्यापैकी 60% अिण
ज्येष्ट्ठतेनुसाि प्राधान्यता दे ऊन जवचािात घेण्यात येतील व उवणजित 40% सवणसाधािण संवर्गातील अिण
म्हणून जवचािात घेण्यात येतील.
९:4- सवणसाधािण संवर्गण :- त्यानंति सवणसाधािण अिणदािांची आंतिजिल्हा बदलीसाठी ज्येष्ट्ठता त्यांच्या
सेवा ज्येष्ट्ठतेच्या आधािे जनजित किण्यात येईल. विीलप्रमाणे ज्येष्ट्ठता जदल्यानंति सवणसाधािण संवर्गातील
अिणदािांची सेवािेष्ट्ठता जवचािात घेण्यात येईल.
सेवा ज्येष्ट्ठता जदनांक एक असल्यास वयाने ज्येष्ट्ठ असलेल्या जिक्षकांना प्राधान्य दे ण्यात येईल.
तसेच िन्मजदनांकही एकच असल्यास इंग्रिी आद्याक्षिाप्रमाणे आडनांव जवचािात घेऊन िे आद्याक्षि प्रथम
येते त्याप्रमाणे प्राधान्यक्रम प्रदान किण्यात येईल.
1०.

उपिोक्त नमूद मुददा क्रमांक-९ प्रमाणे एकजत्रत संवर्गणजनहाय ज्येष्ट्ठता सुची तयाि र्ाल्यावि

आंतिजिल्हा बदली प्रजक्रया संर्गणकीय प्रणालीद्वािे संवर्गणजनहाय ज्येष्ट्ठतेनुसाि व जवनंतीप्रमाणे किण्यात
येईल. ज्या जिक्षकाची बदली किावयाची आहे त्या जिक्षकाची बदली ज्या जिल्हयात होणे अपेजक्षत आहे त्या
जिल्हयात त्या प्रवर्गासाठी बदली वषामध्ये ३१ मे अखेि बबदू नामावलीमधील सिळसेवच
े े पद जिक्त असणे
आवश्यक आहे. त्याच पदावि संबंजधतांची बदली केली िाईल. कमणचाऱयाने त्यांच्या अिात नमूद केलेल्या
जिल्यात बबदू नामावलीप्रमाणे थेर्पणे वा सकृतदिणनी पद उपलब्ध नसल्यास बदल्यांकजिता साखळी
पद्धतीचा अवलंब किण्यात येईल व त्याद्वािे मार्गणी केलेल्या जिल्यात पद उपलब्ध र्ाल्यास त्या पदावि
संबजधत जिक्षकाची आंतिजिल्हा बदली केली िाईल.
1१.

आंतिजिल्हा बदली जवनंतीनुसाि बदली असल्यामुळे यासाठी कोणतेही भत्ते व पदग्रहण अवधी

कमणचाऱयास अनुज्ञय
े होणाि नाही.
1२.

हा िासन जनणणय जनर्गणजमत र्ाल्याच्या जदनांकापयंत जनयुक्ती आदे ि जनर्गणजमत र्ालेल्या कमणचाऱयांच्या

आंतिजिल्हा बदलीस या िासन जनणणयातील तितुदीमुळे बाधा पोहोचणाि नाही.
13.

आंतिजिल्हा बदली र्ाल्यानंति संबजधत जिक्षकाने हिि र्ाल्यानंति सहा मजहन्याच्या कालावधीत

िात पडताळणी प्रमाणपत्र सादि किणे आवश्यक िाहील.
14.

पजहल्या आंतिजिल्हा बदलीस 5 वषाचा कालावधी र्ाल्यानंति दु सऱयांदा आंतिजिल्हा बदलीसाठी

अिण किता येईल.
15.

आंतिजिल्हा बदलीसाठी िासन स्तिावि कोणतेही अिण स्स्वकािले िाणाि नाहीत. तसेच अन्य

मार्गाने दबाव आणल्यास अिा कमणचाऱयांच्या जविोधात जिस्तभंर्गाची कायणवाही किण्यात येईल.
16.

आंतिजिल्हा बदलीसाठी कमणचाऱयांनी अिासोबत जदलेल्या कार्गदपत्राच्या सत्यतेबाबत काही

तक्रािी असल्यास अिा तक्रािींची मुख्य कायणकािी अजधकाऱयांनी तक्रािीची िहाजनिा करुन जनणणय दे ण्यात
यावा. मुख्य कायणकािी अजधकािी यांनी जदलेला जनणणय अंजतम असेल.
१7.

आंतिजिल्हा बदलीसाठी कमणचाऱयांच्या काही कािणास्तव तक्रािी असल्यास अिा कमणचाऱयांनी

संबंजधत जवभार्गीय आयुक्त यांचेकडे तक्रािी किाव्यात.संबंजधत जवभार्गीय आयुक्तांनी तक्राि प्राप्त र्ाल्यास
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प्रकिणपित्वे तक्रािीची िहाजनिा करुन ३० जदवसात जनणणय घ्यावा. जवभार्गीय आयुक्त यांनी जदलेला जनणणय
अंजतम असेल.आंतिजिल्हा बदलीच्या प्रजक्रयेमध्ये अजनयजमतता र्ाल्यास संबंजधत अजधकाऱयाजवरुध्द
कािवाई किण्यात येईल.
सदि िासन जनणणय महािाष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावि उपलब्ध
किण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201704111718387720 असा आहे . हा आदे ि जडिीर्ल
स्वाक्षिीने साक्षांजकत करुन काढण्यात येत आहे .
महािाष्ट्राचे िाज्यपाल यांच्या आदे िानुसाि व नावांने.

Aseem
Gupta

Digitally signed by Aseem Gupta
DN: c=IN, o=Government Of
Maharashtra, ou=RDD,
postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=42cb1d992ceadc1f5fea3
c14e1cedf9b5ea392a9c81fdbde5
629e68c9158678b, cn=Aseem
Gupta
Date: 2017.04.26 11:06:40 +05'30'

( असीम र्गुप्ता )
सजचव, महािाष्ट्र िासन.
प्रजत,
1)

मा. िाज्यपाल महोदय यांचे सजचव,मलबाि जहल, मुंबई

2)

मा.मुख्यमंत्री, महािाष्ट्र िाज्य यांचे प्रधान सजचव

3)

मा.मंत्री/ मा.िाज्यमंत्री ग्रामजवकास, महािाष्ट्र िाज्य यांचे खािर्गी सजचव

4)

मा. जविोधी पक्षनेता, जवधानसभा/ जवधानपजिषद महािाष्ट्र जवधानमंडळ सजचवालय, मुंबई

5)

सवण सन्माननीय जवधानसभा सदस्य / जवधानपजिषद सदस्य, महािाष्ट्र जवधानमंडळ सजचवालय

6)

मा. मुख्य सजचव यांचे उपसजचव, मंत्रालय, मुंबई

7)

सवण अपिमुख्य सजचव/प्रधान सजचव/ सजचव,सवण मंत्रालयीन जवभार्ग

8)

सवण जवभार्गीय आयुक्त

9)

सवण मुख्य कायणकािी अजधकािी, जिल्हा पजिषद.

10)

उपायुक्त (आस्थापना) जवभार्गीय आयुक्त कायालये (सवण जवभार्ग)

11)

माजहती व िनसंपकण संचालनालय यांना प्रजसध्दीसाठी अग्रेजषत.

12)

सवण कायासने, ग्रामजवकास जवभार्ग

13)

जनवड नस्ती काया क्र.आस्था-14, ग्रामजवकास व िलसंधािण जवभार्ग, मंत्रालय,मुंबई-32.
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पजिजिष्ट्र्
िासन जनणणय ग्राम जवकास जवभार्ग-आंजिब-4917/प्र.क्र.79/17/आस्था-14
जदनांक - 24/4/2017 चे सहपत्र.
अ.क्र.

तपिील

1.

कमणचाऱयाचे संपूणण नांव

2.

धािण केलेल्या पदाचे नाव

3.

नोकिीचे सध्याचे जठकाण, तालुका व जिल्हा

4.

कायणित

जिल्हा

पजिषदे तील

नेमणुकीचा

जदनांक
5.

कायणित जिल्हा पजिषदे तील एकूण सेवा

६.

कमणचाऱयाच्या िातीचा प्रवर्गण

वषण

मजहना

कमणचािी अनुसूजचत िमातीचा असल्यास
कमणचािी

मार्गणी

केलेल्या

जिल्यातील

स्थाजनक अनुसूजचत िमातीचा आहे काय
असल्यास त्याचा तपजिल
7.

जिल्हा पजिषदे मध्ये कायम अथवा अस्थायी

8.

कायम असल्यास कायम असल्याचा जदनांक

9

कमणचाऱयाची जवभार्गीय चौकिी चालू आहे
बकवा कसे , असल्यास , त्याबाबचा दाखला
िोडावा.

10

कमणचािी

आंतिजिल्हा

बदलीने

ज्या

जिल्हापजिषदे मध्ये िाऊ इच्छु क आहे त्या
जिल्हा पजिषदे चे नांव.
11.

मा. सवोच्च न्यायालय/ मा.उच्च न्यायालय/
लोकायुक्त/

अन्य

न्यायाधीकिण

यांनी

बदलीसाठी आदे ि जदला असल्यास त्या
आदे िाचा

जदनांक तसेच

जिर् याजचकेचा

क्रमांक (मुंबई/ नार्गपूि/ औिंर्गाबाद
12.

कमणचािी कायणित असलेल्या जिल्हा पजिषदे ने
ना हिकत प्रमाणपत्र जदले असल्यास त्याचा
जदनांक

13.

बदलीचा वर्गणअ) जविेष सवंर्गण-भार्ग १
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ब)जविेष संवर्गण-भार्ग २
क) सवणसाधािण
14

जविेष संवर्गण भार्ग १ मध्ये मोडत असल्यास
त्याचा तपिील

15

जविेष संवर्गण-भार्ग 2 मध्ये मोडत असल्यास
िोडीदाि

ज्या

आस्थापनेवि

जिल्हा

कायणित

पजिषदे मध्ये/अन्य
असल्यास

त्याचा

तपिील
1)

विील जिल्हयामध्ये बदली जमळाल्यास मी त्या जिल्हयात प्राथजमक जिक्षक पदावि रुिु होण्यास

तयाि आहे.
2)

मी, मुख्याध्यापक/पदवीधि जिक्षक असून विील जिल्हयात बदली जमळाल्यास मला पदावनत

होण्याची िाणीव असून त्यास मार्ी सहमती आहे.
3) आंतिजिल्हा बदली र्ाल्यास संबंजधत बदलीने ज्या जिल्हा पजिषदे मध्ये हिि होणाि आहे त्या जिल्हा
पजिषदे त हिि र्ाल्याच्या जदनांकानुसाि सेवाज्येष्ट्ठता जनजित किण्यात येईल याची मला िाणीव आहे.
विीलपैकी लार्गू नसेल ते खोडावे.
विील माजहती चुकीची असल्यास मी जिस्तभंर्गाच्या कािवाईस पात्र िाहीन.

अिणदािाची स्वाक्षिी
नांव व पदनाम
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