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िश ण िवभाग ( ा) 
िज  हा प रषद नांदेड  
िदनांक :- १८ एि ल २०२२ 

ित, 

गटिश णािधकारी, 
पंचायत सिमती (सव), 
 
िवषय :   सवसाधारण बद या -2022 करीता अराप मु या यापक, िश ण िव तार अिधकारी, 

मा यिमक िश क, क मुख, शारी रक िश क, िच कला िश क व योग शाळा सहा यक यां या 

ाथिमक वा त य सेवा जे ता या ा िस  करणे बाबत. 

सदभ : 1. ामिवकास िवभाग, शासन िनणय . िजपब/ . .-112/आ था-14 िद. 15.05.2014.                

          2.शासन शु दी क .िजपब/4816/ . .-16/आ था-14 िद. 02.01.2017.     

          3.शासन परुकप  .िजपब/4817/ . .-228/आ था-14 िद. 04.03.2019 

         4.महारा  शासन िव  िवभाग शासन िनणय /अथ सं-2020 . .65/अथ -3 िद. 04.05.2020. 
         5. सामा य शासन िज.प.नां दडे यां चे प  मांक १५१२ िदनांक 06.04.2022 
 
 िज हा प रषदे या गट- क ,गट-ड संवगा या कमचा-यां या सवसाधारण बद या ामिवकास िवभाग, 

शासन िनणय . िजपब/ . .-112/आ था-14 िद.15.05.2014 व अनषुंगीक शासन शु दीप कामधील 

मागदशक त वानसुार करणबेाबतचे िनदश आहते. यानसुार िज हा प रषदे या अिधिन त कमचा-यां या 

सवसाधारण बद यां चे वेळाप क संदभ .1 चे शासन िनणया वये िनि त कर यात आलेले आहे. सदरील 

वेळाप क संदभ 5 अ वये आपणास कळिव यात आललेे आहे. यानुसार अराप मु या यापक, िश ण िव तार 

अिधकारी, मा यिमक िश क, क मुख, शारी रक िश क, िच कला िश क व योग शाळा सहा यक यां या 

ाथिमक वा त य जे ता या ा िस  कर यात येत आहते. सदर या ावर काही आ पे अथवा ुटी अस यास 

संदभ 5 अ वये कळिव यात आ यानसुार िदनांक २७ एि ल २०२२ पयत घेऊन आलेले आ ेप याच िदवशी 

कायालयात सादर करावेत. यानंतर आले या आ ेपांचा िवचार कर यात येणार नाही. याची न द यावी. िवलबं 

होणार नाही याची द ता गटिश णािधकारी यां नी यावी.  

 अराप मु या यापक, िश ण िव तार अिधकारी, मा यिमक िश क, क मखु, शारी रक िश क व 

िच कला िश क यां चे िवंनती अज गट तरावर घेऊन पा  अज व यादी िदनांक २७ एि ल २०२२ पयत 

कायालयात दाखल करावेत. 

अन ु ं  कायसुची िदनांक 
1 गट िवकास अिधका-यांनी संवगिनहाय वा त य सेवाजे ता या ा 

तयार क न िज हा प रषदसे सादर करण े
12 एि ल 2022 

12 ए ील

2 िज हा प रषदचेे  म.ुका.अ. यांनी संवगिनहाय वा त य सेवाजे ता 
या ा संबिधत गट िवकास अिधका-याकडून ा  झा यानतंर यां या 
एक ीत वा त य सेवाजे ता या ा तयार क न िस द करण े

17 ए ील 2022 
 

3 ाथिमक वा त य सेवाजे ता या ा तयार क न िस द 
झा यानंतर आ ेप व सूचना मागिवणे व िवनंती अज घेणे. 18  ते 27 ए ील 2022 



4 आ ेप व सचूनां चे िनराकरण क न अंतीम सेवाजे ता या ा व िवनंती 
अज या ा िस द करणे. 

2 मे 2022 

5 य  बदली ि या समपुदशेनाने पार पाडण े 5 मे 15 मे 2022 
 

सादर केले या मािहतीम ये तफावत आढळून आ यास अथवा अपुण   मािहती सादर के यास 

संबिधत आ थापना िलपीक व गटिश णािधकारी यांना जबाबदार ध न शासक य कायवाही 

तािवत कर यात येईल याची न द यावी. 

तसेच शासन िनणयातील तरतुदीनुसार शासक य बद यामधनु सुट, ाधा य इ यादी बाबतचे अज 

तसेच िवनंती बदली  करीता शासन िनणयासोबतचे प रिश -1 मधील िवनंती बदली करीता अज िदनांक 27.04. 

2022 पवु  व शासक य बदलीमधनू सटु, ाधा य इ यादी बाबतचे अज िदनांक 27.04.2022 पवु  

ि वकार यात यावेत व आव यक िशफारशीसह याचिदवशी या कायालयास खास दतुामाफत  सादर करावते. 

सदरील वेळा का माणे िवनंती बदली करीता अज व  शासक य बदलीमधनू सुट, ाधा य इ यादी बाबतचे 
अज गटिश णािधकारी यां नी सादर कर यात यावेत.  िवनंती अज िकंवा शासक य बदलीतुन सुट इ. 

बाबतचे अज िज हा कायालयात  पर पर ि वकारले जाणार नाहीत. िज हा तरावर िदले या कोण याही 

अजाचा िवचार कर यात येणार नाही. तालकुा तरावर िदले या िवनंती अज व आ पे अजाची न द रिज टर 

म ये ठेव यात यावी. तसेच या सोबत वरील सव संवगाचे ३१.०५.२०२२ पयतचे र  पदांचा अहवाल सादर 

करावा. 

िज हा तरावरील बदली ि या झा यानतंर तालुका तरावरील बदली ि या शासन िनणय 

१५.०५.२०१४ मधील तरतुदी माणे िनयमानुसार कर यात यावी. या म ये कोण याही कार या ुटी राहणार 

नाहीत. याची न द यावी. 
सोबत :- वरील सव संवगा या ाथिमक सेवा जे ता या ा व र  पद नमुना इमेल कर यात आ या 

आहेत. 

िव सूचना :- 

१. सोबत िदले या EXCEL SHEET म ये कोणतेही रकाने कमी अथवा जा त क  नयेत 

िदले या यादीतच दु ती क न ावी. 

२. नवीन नाव असेल तर यादी या शेवटी समािव  करावे व अनु मांक रका यात NEW 

ENTRY हणून न द करावी. 

३. EXCEL SHEET म ये केवळ आप या तालु याचीच मािहती यावी. 

 

 

             मु य कायकारी अिधकारी 

         िज हा प रषद नां देड ( क रता ) 

ितिलपी, 

१.उप मु य कायकारी अिधकारी, ( सा. . ) यांना पढुील कायवाही तव. 


