जिल्हा

पजरषदे च्या

जिक्षकाांच्या

जिल्हाांतगगत बदल्याांसाठी सुधाजरत धोरण.
महाराष्ट्र िासन
ग्राम जिकास जिभाग
िासन िुद्धीपत्रक क्रमाांक :- जिपब- 4817/प्र.क्र.7/आस्था-14
25- मर्गबान पथ, बाांधकाम भिन, फोर्ग ,
मांबई-400 001,
जदनाांक : 15 एजप्रल, २०17
िाचा 1) िासन जनणगय क्रमाांक जिपब-4817/प्र.क्र.07/आस्था-14, जदनाांक 27/2/2017
िुद्धीपत्रकउपरोक्त िासन जनणगयातील भाग 1 मधील अ. क्र. 5 मधील जिक्षक या सांिगाच्या व्याख्येमधून
माध्यजमक जिक्षक ि केंद्रप्रमुख याांना िगळण्यात येत असून तयाांना यापुिीचा िासन जनणगय क्र. जिपब
414/ प्र. क्र. 112/ आस्था 14 जद. 15/5/2014, िुद्धीपत्रक क्र. जिपब414/ प्र.क्र. 112 /आस्था 14
जद. 2 /7/2014 तसेच िुद्धीपत्रक क्र. जिपब 4816/ प्र. क्र. 136/ आस्था 14 जद. 2 िानेिारी 2017
मधील तरतुदी लागू राहतील.
सांदभाधीन िासन जनणगयामधील भाग I व्याख्या मधील अ. क्र. 8 मध्ये जििेष सांिगग जिक्षक
भाग 1 मध्ये (औ) ियाची 53 िषग पूणग केलेले कमगचारी यानांतर पुढील मिकूर समाजिष्ट्र् करण्यात येत
आहे.
अां.) मेंदूचा आिार र्ालेले कमगचारी
अ:) मणक्याचा जिकार असलेले कमगचारी
क) स्िातांत्र्य सैजनकाचा मुलगा/मुलगी/ नातू /नात (स्िाांतांत्र्य सैजनक हयात
असेपयंत)
ख) थॅलेसेजमया जिकारग्रस्त मुलाांचे पालक
तसेच सांदभाधीन िासन जनणगयामधील V) इतर धोरणातमक बाबी या भागामध्ये पुढील मिकूर
समाजिष्ट्र् करण्यात येत आहे.
6)

बदलीसांबधाने कोणतयाही प्रकारची अजनयजमतता होऊ नये याबाबत जिभागीय आयुक्त याांनी

दक्षता घ्यािी. जिजहत केलेल्या पद्धतीनुसार बदल्या करणे आिश्यक आहे. अन्यथा कसूर करणारा
अजधकारी जिस्तभांगाच्या कारिाईस पात्र राहील. बदल्याबाबतच्या अजनयजमततेबाबतची तक्रार प्राप्त

िासन िुद्धीपत्रक क्रमाांकः जिपब- 4817/प्र.क्र.7/आस्था-14

र्ाल्यास तयानुषांगाने अजनयजमतता दू र करण्याबाबत

प्रकरणपरतिे चौकिी करून तयािर जिभागीय

आयुक्त याांनी 30 जदिसात जनणगय घ्यािा ि तो जनणगय अांजतम राहील.
सदर

िासन
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करण्यात आले असून तयाचा सांकेताक
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असा आहे . हे िुद्धीपत्रक जििीर्ल स्िाक्षरीने साक्षाांजकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे िानुसार ि नाांिाने,
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( असीम गुप्ता )
सजचि, ग्राम जिकास ि िलसांधारण जिभाग
प्रजत,
1)

मा. राज्यपाल महोदय याांचे सजचि,मलबार जहल, मुांबई

2)

मा.मुख्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य याांचे प्रधान सजचि

3)

मा.मांत्री/ मा.राज्यमांत्री ग्रामजिकास, महाराष्ट्र राज्य याांचे खािगी सजचि

4)

मा. जिरोधी पक्षनेता, जिधानसभा/ जिधानपजरषद महाराष्ट्र जिधानमांिळ सजचिालय, मुांबई

5)

सिग सन्माननीय

जिधानसभा सदस्य / जिधानपजरषद सदस्य, महाराष्ट्र

जिधानमांिळ

सजचिालय , मुांबई
6)

मा. मुख्य सजचि याांचे उपसजचि, मांत्रालय, मुांबई

7)

सिग अपरमुख्य सजचि/प्रधान सजचि/ सजचि,सिग मांत्रालयीन जिभाग

8)

सिग जिभागीय आयुक्त

9)

सिग मुख्य कायगकारी अजधकारी, जिल्हा पजरषद

10)

उपायुक्त (आस्थापना) जिभागीय आयुक्त कायालये (सिग जिभाग)

11)

माजहती ि िनसांपकग सांचालनालय याांना प्रजसध्दीसाठी अग्रेजषत.

12)

सिग कायासने, ग्रामजिकास जिभाग

13)

जनिि नस्ती काया क्र.आस्था-14, ग्रामजिकास ि िलसांधारण जिभाग, मांत्रालय, मुांबई-32.
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