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आदेश 
 याअथ  उपरो  त संदभ .(०१) व (०६) अ  वय ेशासन िनणयात नमदू केले  या तरतदूीनुसार नां दडे िज हा प रषद िश ण िवभाग ( ा.) 
अतंगत िव तार अिधकारी िश ण या सवंगातील कमचा यांची वा  त  य सेवा जे  ठता यादी संदभ .(०७) नुसार िस  द क न  यातील बदली पा  
कमचा यांच े समपुदशेन िदनांक ३०.०७.२०२१ रोजी घे  यात आल.े सदर समपुदशेनात  यां  याकडून िवक  प घेवून  यां  या मागणी माणे र  त 
पदावर पद  थापना दणेे बाबत िवनंती केली आहे.  
  याअथ  मी मु  य कायकारी अिधकारी,िज  हा प रषद नांदडे संदभ मांक (०१)  या शासन िनणयानुसार ा  त अिधकाराचा वापर क न 
खालील प रिश  टात नमदू िव तार अिधकारी िश ण यांची  याचंे नावासमोर दशिवले  या िठकाणी शासक य / िवनंती कारणाव न बदली करीत 
आह.े 

प रिश  ट 
अ ..  िव तार अिधकारी िश ण यांचे नाव कायरत िठकाण बदलीचा कार बदलीने पद  थापना िदलेले िठकाण 

१. २. ३. ४ ५ 

1 के.टी. आमदू रकर मारेगाव / ता. िकनवट शासक य िश ण िवभाग (मा)  िज प नां देड 

 

::अटी व शत  :: 
१. वरील प रिश  टात नमूद कमचा-याची बदली शासक य कारणाव न कर  यात आली असेल तर  यानंा बदली वास भ  ता अनु ेय राहील.   
२. संबिंधत कमचा यास  बदली  या िठकाणी ज ूहोणसेाठी िद .30.07.2021 रोजी म  या होनंतर या आदेशा  दारे कायमु  त कर  यात येत आह.े मा  सं बंिधत कमचा-

यां  या पदाचा अित र  त कायभार आव  यकतेनुसार इतर कमचा यांकडे सोपिव  याबाबतची कायवाही सबंं िधत कायालय मुख यांनी करावी.  
३. कायालय मुख यांना दवेनू सु िचत कर  यात येते क , बदली झाले  या कमचा याचंे वेतन व भ  ते िदनाकं 31.07.2021 पयतचे मळू पद थापने या िठकाणाहन अदा 

कर यात यावेत व िदनाकं 01.08.2021 पासूनच ेवेतन व भ  ते बदली न ेपद  थापना िदले या कायालयातनू काढ  यात यावेत. अशा कमचा याचंे वेतन व भ  ते िदनांक 
31.07.2021 नंतरच ेबदली हो  या  या पुव  या मळू कायालयातनू काढ  यास  याची जबाबदारी संबं िधत कायालय मखु व आहरण व सं िवतरण अिधकारी यांची 
राहील याची न द  यावी.  

४. बदली कमचा याचा संपणू पदभार  थािनक  यव  था क न अ  य कमचा याकडे सुपूद क न पदभार यादीसह सबंं िधत कायालयास सादर करावा.  
५. सदर आदशेाचे पालन ज ेकमचारी करणार नाहीत  यां  या िव  द िश  तभगं िवषयक कायवाही कर  यात येईल याचंी न द यावी. 

 
वा रीत/- 

( वषा ठाकुर - घुगे भा से) 

मु  य कायकारी अिधकारी, 
िज  हा प रषद नांदडे क रता 

ितलीपी, 
1.मु  य लेखा व िव  त अिधकारी िज  हा प रषद नांदडे यांना मािहती तव.  
2.उप मु य कायकारी अिधकारी (सा) िज हा प रषद नांदडे यांना मािहती तव. 
3.गट िवकास अिधकारी, पंचायत सिमती संबंिधत यांना कायवाही तव व अनपुालना तव. 
4.गटिश ण अिधकारी, पंचायत सिमती  सबंं िधत यांना कायवाही तव व अनुपालना तव. 
5.संबं िधतास अनपुालना तव. 

            

                                                                                                        मु  य कायकारी अिधकारी 
थळ त मा. मु.का.अ. यांची वा री अस.े        िज  हा प रषद नांदडे क रता 


