महाराष्र शिक्षण सेवा ( प्रिासन िाखा) गट-अ मधील
अशधकाऱयाांच्या शवनांती बदल्या शिक्षणाशधकारी व तत्सम.
महाराष्र िासन
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िासन आदे ि क्रमाांकः बदली 3118/प्र. क्र.116 भाग-2/प्रिा-2
मादाम कामा मागग, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई-400 032
शदनाांक: 06 ऑक्टोबर, 2018
वाचा:- िा.शि.व क्री.शव., िासन शनणगय. क्र. ईएसटी-3917/प्र.क्र.46/प्रिा-2, शदनाांक 17.03.2017
िासन आदे िमहाराष्र िासकीय कमगचाऱयाांच्या बदल्याांचे शवशनयमन आशण िासकीय कतगव्ये पार पाडताना
होणाऱया शवलांबास प्रशतबांध अशधशनयम, 2005 हे शदनाांक 01 जुल,ै 2006 पासून अांमलात आले आहे.
महाराष्र िासकीय कमगचाऱयाांच्या बदल्याांचे शवशनयमन आशण िासकीय कतगव्ये पार पाडताना होणाऱया
शवलांबास प्रशतबांध अशधशनयम, 2005 मधील कलम 6 नुसार बदली करण्याबाबत सक्षम प्राशधकारी घोशित
करण्यात आले आहे त. तसेच या कलमाच्या परां तुक 2 नुसार बदली करणाऱया सक्षम प्राशधकाऱयाला,
सवगसाधारण ककवा शविेि आदे िाद्वारे , या कलमाखाली त्याचे अशधकार त्याच्या कोणत्याही दु य्यम
प्राशधकाऱयाकडे सोपशवता येतील, अिी तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्या अनुिांगाने महाराष्र शिक्षण सेवा
गट-अ व गट-ब मधील शवशवध सांवगातील अशधकाऱयाांच्या बदल्याांचे अशधकार प्रत्यार्पपत करण्याचा शनणगय
शदनाांक 30 मे , 2015 च्या िासन शनणगयाद्वारे घेण्यात आलेला आहे.
2.

महाराष्र िासकीय कमगचाऱयाांच्या बदल्याांचे शवशनयमन आशण िासकीय कतगव्ये पार पाडताना

होणाऱया शवलांबास प्रशतबांध अशधशनयम, 2005 मधील शनयम 4 (४) दोन व शनयम ४(५) मधील तरतुदीस
अनुसरुन

महाराष्र शिक्षण सेवा, गट-अ मधील शिक्षणाशधकारी व तत्सम सांवगातील अशधकाऱयाांच्या

शवनांतीनुसार बदलीचा प्रस्ताव नागरी सेवा मांडळासमोर सादर करण्यात आला होता. नागरी सेवा मांडळाच्या
शिफारिीस अनुसरून सक्षम प्राशधकाऱयाांनी व लगतपूवग वशरष्ठ प्राशधकाऱयाांनी

शदलेल्या पूवग मान्यतेनुसार

खालील तक्त्यात नमूद अशधकाऱयाांची बदलीने त्याांच्या नावासमोर स्तांभ क्रमाांक - 3 मध्ये दिगशवलेल्या
पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे.
अ.क्र.

नाव व पदनाम

1

2

1

बदलीनांतरची पदस्थापना

अशभप्राय

3

4

श्रीमती वैिाली जामदार, सहायक

शिक्षणाशधकारी (प्राथ.),

शवनांती नुसार शरक्त

आयुक्त महाराष्र राज्य परीक्षा

शज. प. लातूर

पदावर

श्रीमती आिा उबाळे , सहायक

शिक्षणाशधकारी (प्राथ),

शवनांती नुसार शरक्त

आयुक्त महाराष्र राज्य परीक्षा

शज. प. कोल्हापूर.

पदावर

पशरिद, पुणे.
2

पशरिद, पुणे.
पृष्ठ 2 पैकी 1
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3.

सदर अशधकाऱयाांनी त्याांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वशरत स्स्वकारावा तसेच त्याांनी अनशधकृत रजेवर

जाऊ नये. त्याांचे लक्ष सामान्य प्रिासन शवभागाच्या क्रमाांक-सीडीआर 1082/2567/28/ अकरा, शदनाांक
3० ऑगस्ट 1992 च्या पशरपत्रकाकडे वेधण्यात येत आहे. त्यात शदलेल्या सूचना लक्षात घेऊन बदली रद्द
करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास, ते शिस्तभांगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील याची
सांबांशधताांनी नोंद घ्यावी.
4.

आयुक्त (शिक्षण) पुणे याांनी या आदे िाप्रमाणे सदर अशधकाऱयाांना त्याांच्या सध्याच्या पदभारातू न

तात्काळ कायगमुक्त करण्याबाबत सांबांशधत शनयांत्रण अशधकाऱयाांना तातडीने कळवावे व बदली झालेले
अशधकारी शवशहत कालावधीत शदलेल्या पदस्थापनेच्या शठकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व
याबाबतचा अहवाल िासनास सादर करावा.
5.

सदर िासन आदे ि महाराष्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201810061520342421 असा आहे . हा आदे ि शडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षाांशकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदे िानुसार व नावाने,
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( र. प्र. आटे )
सह सशचव, महाराष्र िासन
प्रत,
1) आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवती इमारत), महाराष्र राज्य, पुणे
2) सांबांशधत मुख्य कायगकारी अशधकारी, शजल्हा परीिद लातूर/कोल्हापूर
3) सवग शिक्षण सांचालक
4) सवग शवभागीय अध्यक्ष, महाराष्र राज्य माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शिक्षण मांडळ
5) सवग शवभागीय शिक्षण उपसांचालक
6) सांबांशधत शजल्हा कोिागार अशधकारी लातूर/कोल्हापूर
7) सांबांशधत अशधकारी (आयुक्त (शिक्षण) याांचे कायालयामाफगत)
प्रत माशहतीसाठी,
1) मा. मांत्री, िालेय शिक्षण याांचे शविेि कायग अशधकारी.
2) अप्पर मुख्य सशचव, िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभाग याांचे स्वीय सहायक
3) शनवडनस्ती

