
  
संदभः १ शासन िनणय ाम िवकास िवभाग शासन िनणय मांक िजपब-४१४/ . .११२/आ  था-१४ िद. १५ मे २०१४. 
 २ महारा   शासन ाम िवकास िवभाग शासन शु  दीप क मांक िजपब-४१४/ .क.-११२/आ  था-१४ मं ालय, मुंबई िदनांक ०२ जूलै २०१४. 
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 ५ महारा  शासन सामा य शासन िवभाग शासन िनणय .एसआर ही-२०२१/ . -२०/काया-१२ िदनांक ९ जलैु २०२१. 
 ६ उप सिचव ाम िवकास िवभाग, म.शा. यांचे प   सकं ण २०२१/  ५८९/आ  था –१४ िद. १४.०७.२०२१ 
 ७ या कायालयाचे िदनांक ३१.०५.२०२१ रोजीचे अं ितम वा  त  य सवेा जे  ठता यादी िदनांक २५.०७.२०२१ 
 ८ िदनांक ३०.०७.२०२१  रोजी झालेले  समपुदशेन. 

   जा. ./िजपनां/िशअ/ ा-१९/3514//२०२१ 
   कायालय, नांदडे िज  हा प रषद,नांदडे 
   िदनांक :-   ३०/०७/२०२१. 

आदेश 
 याअथ  उपरो  त सदंभ .(०१) व (०६) अ  वये शासन िनणयात नमदू केले  या तरतदूीनसुार नांदेड िज हा प रषद िश ण िवभाग ( ा.) अंतगत िव तार 
अिधकारी िश ण या सवंगातील कमचा यांची वा  त  य सवेा जे  ठता यादी सदंभ .(०७) नुसार िस  द क न  यातील बदली पा  कमचा यांचे समपुदेशन िदनांक 
३०.०७.२०२१ रोजी घे  यात आले. ी बालाजी िशंदे यांनी थमतः ५३ + अस  याचा दावा केला परंत ूते २ जलैु २०२१ रोजी वयाची ५३+ पणु करतात व ३१ मे रोजी 
 यानंी ५३ वष पूण न के  याने  याचंा हा दावा फेटाळ  यात आला. सबंंधीताने आिदवासी े ात काम के  याने  याचंी बदली आिदवासी े ाम  ये कर  यापासनू सटू 
ावी ही िवनंती केली. परंत ूिवभागाने,  यानंीकेवळ दोन मिहने काम केले व  याचंी बदली मा.िवभागीय आयु  तां  या आदशेा  वये र  झाली व  यानंा मळू पदावरच 

पद  थापना िद  यामळेू  यांची बदली पा  सेवा मळू जु  िदनांका पासनू ाहय ध न या ा िस  द के  या आहते.अशा कारे यादी सन २०१९ – २०२१ साठी िस  द 
केलीआह.े  यामळेू  यांचा हा दावा फेटाळ  यात आला आह.े  यांनी ५९८४२०१६ यािचकेतील प र  छेदाचा उ  लेख क न शासन िनणयातील ४ (a) (b) (c) 

ि येनुसार सटु दवेून बदली ि या करावी अशी मागणी केली.परंत ूसबंंधीताची  याअथ  सन २०१६ मधील िकनवट येथे झालेली बदली र  होवनू  यांना मुळ 
पदावर  हणजेच पंचायत सिमती नांदडे येथे पद  थापना िद  याने हा दावा मा  य कर  यात आलेला नाही. 
 सबंंधीताने शासन िनणयातील समुोटो यािचका ३२७८/२०१०  या अनषुंगाने िदनांक १०.१२.२०१२ सा. .िवभागाचा शासनिनणयातील तरतदूी माण े ५० 
वष सटू झाले असतील तर सटू आह े  या चा लाभ दे  याची िवनंती केली परंत ूही बदली या ाम िवकास िवभागा  या१५ मे २०१४  नसुार होत अस  याने  याम  ये 
अशा कारे सटू दे  याची तरतदू नाही .  यामळेु  यांची िवनंती अमा  य कर  यात आली. सदर समपुदेशनात  यां  या कडून िवक  प घेवनू  यां  या मागणी माणे र  त 
पदावर पद  थापना दणे े बाबत िवनंती केली आह.े  याअथ  मी मु  य कायकारी अिधकारी,िज  हा प रषद नांदेड 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 यां चे नाव कायरत िठकाण बदलीचा कार बदलीने पद  थापना िदलेले िठकाण 
१. २. ३. ४ ५ 

2 बालाजी गोिवंदराव िशदें चौफाळा / ता. नां देड शासक य इ  लापूर / ता. िकनवट 
::अटी व शत  :: 

१. वरील प रिश  टात नमदू कमचा-याची बदली शासक य कारणाव न कर  यात आली असेल तर  यानंा बदली वास भ  ता अनु ेय राहील.   
२. सबंं िधत कमचा यास  बदली  या िठकाणी जू  होणेसाठी िद.30.07.2021 रोजी म  या होनंतर या आदशेा  दारे कायमु  त कर  यात येत आह.े मा  सबंं िधत 

कमचा-यां  या पदाचा अित र  त कायभार आव  यकतेनुसार इतर कमचा यांकडे सोपिव  याबाबतची कायवाही संबं िधत कायालय मखु यांनी करावी.  
३. कायालय मखु यांना दवेनू सिुचत कर  यात येते क , बदली झाले  या कमचा यांच ेवेतन व भ  ते िदनांक 31.07.2021 पयतचे मळू पद थापने या िठकाणाहन 

अदा कर यात यावेत व िदनांक 01.08.2021 पासनूचे वेतन व भ  ते बदली ने पद  थापना िदले या कायालयातनू काढ  यात यावेत. अशा कमचा यांचे 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 सिंवतरण 
अिधकारी यांची राहील याची न द  यावी.  

४. बदली कमचा याचा सपंूण पदभार  थािनक  यव  था क न अ  य कमचा याकडे सपुूद क न पदभार यादीसह सबंं िधत कायालयास सादर करावा.  
५. सदर आदशेाचे पालन जे कमचारी करणार नाहीत  यां  या िव  द िश  तभंग िवषयक कायवाही कर  यात येईल यांची 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 नांदेड यांना मािहती तव. 
3.गट िवकास अिधकारी, पंचायत सिमती सबंं िधत यांना कायवाही तव व अनपुालना तव. 
4.गटिश ण अिधकारी, पंचायत सिमती  सबंं िधत यांना कायवाही तव व अनपुालना तव. 
5.सबंं िधतास अनपुालना तव. 

            

                                                                                                         मु  य कायकारी अिधकारी 
थळ त मा. म.ुका.अ. यांची वा री असे.         िज  हा प रषद नादंडे क रता 


