समुपदे शनाद्वारे बदलीबाबतचे धोरण

महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
शासन वनणणय क्रमाांकः एसआरव्ही-2017/प्र.क्र.415/कायासन 12
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई-400 032
तारीख : 09 एवप्रल, 2018

िाचा :- महाराष्ट्र शासकीय कमणचाऱयाांचे बदलयाांचे विवनयमन आवण शासकीय कतणव्ये पार
पाडताना होणाऱया विलांबास प्रवतबांध अवधवनयम,2005

प्रस्तािना :सांदभाधीन बदली अवधवनयम,2005 नुसार शासकीय अवधकारी/कमणचारी याांची एका पदािरील
कामकाजाचा 3 िर्षाचा सामान्य कालािधी पूणण झालयानांतर सांबांवधताांची सिणसाधारण बदली करण्यात
येते. बदली सांदभात नागरी सेिा मांडळाच्या वशफारशीिर बदली प्रावधकाऱयाच्या मान्यतेने पदस्थापनेचे
आदे श वनगणवमत करण्यात येतात. तथावप, या प्रवक्रयेत सांबांवधत बदलीपात्र कमणचाऱयाची िैयक्तीक
पसांती/अडचण विचारात घेतली जात नाही. पवरणामी, बदलीनांतर कोणत्या विकाणी पदस्थापना वमळे ल
याबाबत बदलीचे आदे श प्राप्त होईपयंत सांबांवधत कमणचारी पूणणत: अनवभज्ञ राहतो. सबब, सदर प्रवक्रया
अवधक पारदशणक करणे ि या प्रवक्रयेत बदलीपात्र कमणचाऱयाांना सहभागी करुन घेणे, या उद्देशाने नागरी
सेिा मांडळाने पदस्थापनेसांदभात वशफारशी करताांना समुपदे शनाने कायणिाही करण्याकरीता मागणदशणक
तत्िे लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन वनणणय :विचाराांती या

शासन वनणणयाद्वारे समुपदे शनाद्वारे बदलीचे धोरण खालील प्रमाणे वनवित

करण्यात येत आहे .
1. समुपदे शनाद्वारे बदलीसािी पात्र शासकीय अवधकारी / कमणचारी :मांत्रालयीन सांिगण ि राज्य शासकीय गट-अ मधील अवधकारी िगळू न राज्य शासकीय गट-ब
मधील अवधकारी, तसेच गट-क ि गट-ड मधील कमणचारी याांना समुपदे शनाद्वारे बदलीचे धोरण
लागू होईल.


बदली अवधवनयम 2005 मधून पोलीस दलातील कमणचाऱयाांना िगळण्यात आले असलयामुळे या
कमणचाऱयाांना समुपदे शनाद्वारे बदलीचे धोरण लागू होणार नाही.

2. समुपदे शनाद्वारे होणाऱया बदलया :

सिणसाधारण बदलया - प्रवतिर्षी बदली अवधवनयमानुसार एवप्रल/मे मवहन्यामध्ये सेिाचा पदािधी
पूणण केलेलया शासकीय अवधकारी/कमणचारी याांच्या सिणसाधारण बदलया या समुपदे शनाच्या
धोरणानुसार करण्यात येतील.



मुदतपूिण ि मध्यािधी बदलया - मुदतपूिण ि मध्यािधी बदलया या प्रामुख्याने प्रशासनाची वनकड
ककिा कमणचाऱयाांकडू न प्राप्त विनांती अजण या कारणास्ति िर्षणभर चालू राहणारी प्रवक्रया आहे.

शासन वनणणय क्रमाांकः एसआरव्ही-2017/प्र.क्र.415/कायासन 12

तसेच अशा स्िरुपाच्या बदलया करताांना प्रशासनाची वनकड ही एखादे िराविक वरक्त पद भरणे
अशा स्िरुपाचीच असलयामुळे अशा बदलीसािी समुदेशनाची आिश्यकता राहत नाही.
त्याचप्रमाणे कमणचाऱयाची विनांती बदलीसािीची मागणी ही एखाद्या िराविक विकाणी बदलीसािी
असलयामुळे सदर विकाणी पद वरक्त असेल तरच सांबांवधत अजाचा विचार करता येतो अन्यथा
विनांती अजण विचारात घेता येऊ शकत नाही.

त्यामुळे अशा बदलीसािी समुपदे शानाची

आिश्यकता राहत नाही. सबब, मुदतपूिण ि मध्यािधी बदलया या समुपदे शनाच्या धोरणानुसार
करण्यात येणार नाहीत.
3. समुपदे शनाद्वारे सिणसाधारण बदलयाांबाबतचे धोरण :1) गट 2) समुपदेशनाद्वारे बदलीची कायणपध्दत

3) पवरवशष्ट्ट

4) शासकीय कमणचारी
5) गट-क6) समुपदेशनाच्या मागणदशणक तत्िानुसार नागरी सेिा मांडळामाफणत वशफारशी

1

करण्यात येऊन सदर प्रस्तािास बदली प्रावधकाऱयाची मान्यता घेऊन बदली
करण्यात येईल.

7) गट-ड

बदली अवधवनयमातील तरतूदीनुसार गट- ड मधील कमणचाऱयाांचा
सिणसाधारण बदलीचा कालािधी वनवित केलेला नाही.

2

गट-ड च्या

कमणचाऱयाांची प्रशासनाच्या सोयीसािी, कमणचाऱयाांच्या विनांतीनुसार ककिा
कमणचाऱयाांच्या कामातील गैरव्यिहार इ. कारणाांमुळे अपिादात्मक पवरस्स्थतीत
बदली करण्यात येते. त्यामुळे अशा प्रकारे गट- ड मधील एखाद्या कमणचाऱयाची
एखाद्या प्रसांगी होणाऱया बदलीसािी समुपदे शनाची मागणदशणक तत्िानुसार
सांपण
ू ण प्रवक्रया अिलांबण्याऐिजी,
कमणचाऱयाशी नागरी

सेिा

अशा िेळी सांबवां धत गट- ड मधील

मांडळाने

समोरासमोर

(One

to One)

समुपदे शनाद्वारे बदलीची वशफारस बदली प्रावधकाऱयास करािी.
शासकीय अवधकारी
गट-ब

समुपदे शनाच्या मागणदशणक तत्िानुसार नागरी सेिा मांडळामाफणत

3

वशफारशी करण्यात येऊन सदर प्रस्तािास बदली प्रावधकाऱयाची मान्यता
घेऊन बदली करण्यात येईल.

सदर शासन वनणणयाची अांमलबजािणी या शासन वनणणयाच्या वदनाांकापासून करण्यात यािी.
त्यानुसार सन 2018 सालातील सिणसाधारण बदलया सदर शासन वनणणयात नमूद केलेलया
समुपदे शनाद्वारे बदलीच्या धोरणानुसार करण्यात याव्यात.
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सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201804091251486507 असा आहे . हा आदे श
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

Geeta Rahul
Kulkarni
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DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=General
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st=Maharashtra,
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Date: 2018.04.12 14:38:11 +05'30'

( गीता कुलकणी )
उप सवचि (सेिा), महाराष्ट्र शासन
प्रवत,
1. मा.राज्यपाल याांचे सवचि, राजभिन, मलबार वहल, मुांबई,
2. मा.मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सवचि,
3. सिण मा.मांत्री / राज्यमांत्री याांचे खाजगी सवचि,
4. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपवरर्षद/ विधानसभा, विधानभिन, मुांबई
5. सिण मा.सांसद सदस्य, / मा.विधानमांडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य,
6. मा.मुख्य सवचि,
7. सिण मांत्रालयीन विभागाांचे अपर मुख्य सवचि / प्रधान सवचि / सवचि,
8. सिण मांत्रालयीन विभाग (आस्थापना),
त्याांनी हे आदे श सिण सांबांवधताांच्या वनदशणनास आणािे.
9. *प्रबांधक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुांबई,
10. *प्रबांधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुांबई,
11. *प्रबांधक, लोक आयुक्त ि उपलोक आयुक्त याांचे कायालय, मुांबई,
12. *सवचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, मुांबई,
13. *सवचि, महाराष्ट्र विधानमांडळ सवचिालय (विधानसभा), मुांबई,
14. *सवचि, महाराष्ट्र विधानमांडळ सवचिालय (विधान पवरर्षद), मुांबई,
15. *राज्य वनिडणूक आयुक्त, राज्य वनिडणूक आयोग, निीन प्रशासकीय भिन, मुांबई.
16. *सवचि, राज्य मावहती आयोग, निीन प्रशासकीय भिन, मुांबई,
17. *महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखा ि अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र, मुांबई.
18. *महालेखापाल, महाराष्ट्र - 1 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुांबई,
19. *महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखा ि अनुज्ञय
े ता),महाराष्ट्र, नागपूर,
20. *महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर,
21. महासांचालक, मावहती ि जनसांपकण महासांचालनालय, मुांबई (प्रवसध्दीकवरता 5 प्रती)
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22. ग्रांथपाल, महाराष्ट्र विधानमांडळ सवचिालय ग्रांथालय, सहािा मजला,
विधान भिन, मुांबई 400 032 (10 प्रती)
23. अवधदान ि लेखा अवधकारी, मुांबई,
24. वनिासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मुांबई,
25. मुख्य लेखापरीक्षक (वनिासी लेखे), कोंकण भिन, निी मुांबई,
26. सिण विभागीय आयुक्त
27. सिण वजलहावधकारी
28. सिण वजलहा पवरर्षदाांचे मुख्य कायणकारी अवधकारी,
29. सिण मांत्रालयीन विभागाच्या वनयांत्रणाखालील सिण विभाग प्रमुख,
30. *सिण अवधकारी/कमणचाऱयाांची मान्यता प्राप्त सांघटना,
(कायासन-16 अ, सामान्य प्रशासन विभागामाफणत)
31. सामान्य प्रशासन विभागातील सिण कायासने,
32. वनिड नस्ती.
*पत्राने
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पवरवशष्ट्ट- 1
समुपदे शनाद्वारे गट-क मधील कमणचाऱयाांच्या बदलीबाबतची मागणदशणक तत्िे
(अ) समुपदे शनाद्वारे बदली प्रवकयेचे टप्पे :टप्पा क्र. 1 : बदली प्रावधकारी कायालयाने आिश्यक मावहती प्रवसध्द करणे :प्रवतिर्षी माचण मवहन्यामध्ये बदली प्रावधकारी कायालयाने खालील याद्या प्रवसध्द करण्याची दक्षता घ्यािी.
1) वरक्त पदाांची यादी प्रवसध्द करणे : प्रत्येक सांिगातील प्रत्यक्ष वरक्त पदे ि त्या वदनदर्शशका (Calendar
Year ) िर्षातील मे मवहन्या अखेरपयंत वरक्त होणारी सांभाव्य पदे ( सिणसाधारण बदलयाांमुळे वरक्त
होणारी पदे , सेिावनिृत्ती, प्रवतवनयुक्ती, राजीनामा, पदोन्नती इ. कारणाांमुळे वरक्त होणारी पदे ) विचारात
घेऊन एकूण वरक्त पदाांची यादी प्रवसध्द करािी.
2) बदलीस पात्र कमणचाऱयाांची यादी प्रवसध्द करणे: “शासकीय कमणचाऱयाांच्या बदलयाांचे विवनयमन
करण्यासािी आवण शासकीय कतणव्ये पार पाडताना होणाऱया विलांबास प्रवतबांध अवधवनयम, 2005”
मधील कलम 3 (१) नुसार सांबवां धत पदािर असण्याचा 3 िर्षाचा सामान्य कालािधी प्रवतिर्षी वद. 31
मे, रोजी पूणण केलेलया कमणचाऱयास बदलीस पात्र कमणचारी समजण्यात यािे. अशा बदलीपात्र
कमणचाऱयाांची, सध्याच्या पदस्थापनेच्या विकाणी केलेलया सेिच्े या कालािधीच्या ज्येष्ट्ितेनुसार यादी
तयार करािी. त्यानांतर सदर यादीतील, सांबवां धत सांिगातील कायणरत पदाांच्या 30 % च्या मयादे त,
बदलीस पात्र िरणाऱया कमणचाऱयाांचीच ज्येष्ट्ितेनुसार यादी प्रवसध्द करािी. मात्र दोन ककिा अवधक
कमणचाऱयाांचा सदर कालािधी समान असलयास (सध्याच्या पदािरील सेिा कालािधी) अशा िेळी
सांबवां धत कमणचाऱयाांचा शासकीय सेित
े ील एकूण कालािधी विचारात घेऊन ज्या कमणचाऱयाांची सिावधक
शासकीय सेिा झाली असेल असा कमणचारी सिात ज्येष्ट्ि राहील. यानुसार बदलीपात्र कमण चाऱयाांची
ज्येष्ट्ितावनहाय यादी करािी.
3) बदलीस पात्र कमणचाऱयाांच्या यादीचे विभाजन करून अिघड क्षेत्रातील बदली पात्र ि वबगर अिघड
क्षेत्रातील बदली पात्र कमणचाऱयाांच्या दोन स्ितांत्र यादया प्रवसध्द करणे : सिणसाधारण बदलीस पात्र
कमणचाऱयाांची यादी प्रवसध्द केलयानांतर सदर यादीमधून अिघड क्षेत्रातील कायणरत असणाऱया ि
बदलीस पात्र असणाऱया कमणचारी याांची स्ितांत्र यादी प्रवसध्द करािी ि त्यानांतर वबगर अिघड
क्षेत्रातील म्हणजेच अिघड क्षेत्र िगळू न उिणवरत क्षेत्रात कायणरत असणाऱया ि बदलीस पात्र असणाऱया
कमणचाऱयाांची स्ितांत्र यादी प्रवसध्द करािी.

वटप - अिघड क्षेत्र म्हणजे शासनाने िेळोिेळी घोवर्षत केलेले राज्यातील आवदिासी ि नक्षलग्रस्त क्षेत्र
तसेच, सिण विभागीय आयुक्त याांनी त्याांच्या अवधपत्याखालील वजलयातील दळणिळणाच्या
दृष्ट्टीकोनातून दु गणम ि डोंगराळ भाग म्हणून घोवर्षत केलेले क्षेत्र.
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टप्पा क्र. 2 : बदलीपात्र कमणचाऱयाांनी प्रवतिर्षी 15 एवप्रलपयंत बदली प्रावधकारी कायालयास सादर
कराियाची मावहती :बदलीपात्र कमणचाऱयाांनी खालील मुद्याांबाबतची मावहती, सोबत जोडलेलया वििरणपत्र- 1 मध्ये भरुन
ती बदली प्रावधकारी कायालयास एवप्रल अखेर पयंत सादर करािी.


बदलीपात्र कमणचाऱयानी त्याांच्या पसांतीच्या विकाणी पदस्थापना वमळािी यासािी कमाल 10
विकाणाांचा पसांतीक्रम सादर करािा. ( कमणचाऱयाांनी पसांतीक्रम न वदलयास प्रशासनाच्या सोईनुसार
त्याांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येईल.) तसेच सदर पसांतीक्रमामध्ये वकमान 2 विकलप
अिघडक्षेत्रातील नमूद करण्यात यािेत.



बदलीपात्र कमणचारी सध्या अिघड क्षेत्रात की वबगर अिघड क्षेत्रात कायणरत आहेत याबाबतची मावहती
सादर करणे.



बदलीपात्र कमणचाऱयानी एकूण शासकीय सेिा कालािधीत यापूिी कोणकोणत्या विकाणी काम केले
आहे याबाबतचा तपशील सादर करािा.



बदलीपात्र कमणचाऱयानी सोबत जोडलेलया वििरणपत्र-2 मध्ये नमूद केलेलया प्राधान्य क्रमाांक 1 ते 7
पैकी ते कोणत्या प्राध्यान्य क्रमाांकात अांतभूत
ण होतात, याबाबतची मावहती पुराव्यासह सादर करािी.

टप्पा क्र. 3 : बदली प्रावधकारी कायालयाने टप्पा क्रमाांक 1 ि 2 येथील मावहतीचे एकवत्रकरण करून
नागरी सेिा मांडळास सादर कराियाच्या याद्या.
उपरोक्त प्राधान्यक्रमाांच्या अनुक्रमाांकानुसार कमणचाऱयाांची त्या त्या प्राधान्यक्रमातील ज्येष्ट्ितेनुसार
यादी तयार करुन त्यासमोर त्याांच्या पसांतीक्रमाची ि यापूिी केलेलया सेिा विकाणाांची मावहती दशणविणारी
यादी.

टप्पा क्र. 4 : समुपदे शनाद्वारे बदलीपूिी नागरी सेिा मांडळाने विचारात घ्याियाचे मुद्दे :“शासकीय कमणचाऱयाांच्या बदलयाांचे विवनयमन करण्यासािी आवण शासकीय कतणव्ये पार पाडताना
होणाऱया विलांबास प्रवतबांध अवधवनयम, 2005” (सन 2006 चा अवधवनयम क्र. 21) विचारात घेऊन त्यानुसार
बदलया करताना खालील बाबींची दक्षता घेण्यात यािी.
1) बदलया एकाच सेिाज्येष्ट्िता यादीमधील कमणचाऱयाांमधून कराियाच्या आहे त.
2) बदलया ज्या स्तरािर सेिाज्येष्ट्िता यादी िे िण्यात येते त्याच स्तरािर करण्यात याव्यात.
3) सिणसाधारण बदलया करताना बदलयाांच्या कायद्याांच्या तरतूदींचा भांग करण्यात येऊ नये.
4) सिण विभागातील वरक्त पदे समप्रमाणात भरािीत तसेच अिघड क्षेत्रातील वरक्त पदे प्राथम्याने
भरािीत.
5) एकूण वरक्त पदाांची यादी, बदलीपात्र कमणचाऱयाांचा पसांतीक्रम, बदलीपात्र कमण चाऱयाांनी यापूिी
कोणकोणत्या विकाणी शासकीय सेिा केली आहे , बदलीपात्र कमण चाऱयाचा प्राधान्यक्रम इत्यादी बाबी.
6) ज्या कमणचाऱयाांचे वद. 31 मे पासून सेिावनिृत्तीस 1 िर्षे वशल्लक आहे अशा कमणचाऱयाांची प्रशासकीय
बदली करण्यात येऊ नये, तथावप सांबवां धत कमणचारी सेिावनिृत्तीस 1 िर्षापेक्षा कमी कालािधी वशल्लक
असताना सिणसाधारण बदलीस पात्र असलयास ि त्याने त्याच्या पसांतीच्या विकाणी बदली मावगतली
असलयास त्यास प्राधान्य देण्यात यािे.
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7) कमणचारी एखाद्या विवशष्ट्ट कामासािी आिश्यक ती ताांवत्रक अहणता प्राप्त करीत असेल ि त्या पदासािी
योग्य असा बदली कमणचारी तात्काळ उपलब्ध नसेल तेव्हा कमाल एक िर्षाकवरता पदािधी िाढविता
येईल ककिा एखादा कमणचारी एखादा प्रकलपािर काम करीत असेल ि तो प्रकलप पूणणतेच्या शेिटच्या
टप्प्यात असेल आवण त्याला तेथून काढू न घेतलयास प्रकलप िेळेत पूणण होण्याचे धोक्यात येणार असेल
तेव्हा कमाल एक िर्षापयणत पदािधी िाढविता येईल.
8) अिघड क्षेत्रातील बदलीपात्र कमणचाऱयाने, त्याची बदलीच्या विकाणाहू न बदली न करण्याची विनांती
केलयास सांबवां धत कमणचाऱयाची त्या विकाणाहू न बदली न करता कायणरत पदािर त्याांना मुदतिाढ
दे ण्यात यािी. मात्र, मुदतिाढ दे ण्यापूिी सांबवां धत कमणचाऱयाने त्या विकाणी समाधानकारक काम केले
असून त्याच्या कामाबाबत कोणतीही तक्रार नाही, याची खात्री बदली प्रावधकरणाने करणे आिश्यक
राहील. अशी मुदतिाढ जास्तीतजास्त 5 िर्षाच्या सेिा कालािधीपयंत राहील. 5 िर्षापेक्षा अवधक
सेिाकालािधी होत असलयास सांबवां धत कमणचाऱयाांची ज्या पदािर कायणरत आहे , त्या पदािरुन पुढील
सिणसाधारण बदलयाांच्या िेळी बदली करण्यात यािी.

टप्पा क्र. 5 : समुपदे शनाद्वारे बदलीसांदभात नागरी सेिा मांडळाने अनुसराियाची कायणपध्दती :टप्पा क्र. 4 मधील मुद्दे विचारात घेऊन नागरी सेिा मांडळाने खालील नमूद कायणपध्दतीनुसार
बदलीसांदभातील वशफारशी सादर कराव्यात.
I.

अिघड क्षेत्रात कायणरत असणाऱया ि बदलीस पात्र असणाऱया कमणचाऱयाांची प्रवसध्द केलेली यादी
प्रथम विचारात घेऊन सदर यादीतील कमणचाऱयाांची वििरणपत्र-2 मध्ये नमूद केलेलया
प्राधान्यक्रमानुसार बदलीद्वारे पदस्थापनेबाबत वशफारस करािी.

8)

II.

वबगर अिघड क्षेत्रात कायणरत असणाऱया ि बदलीस पात्र असणाऱया कमणचारी याांची प्रवसध्द केलेली
यादी विचारात घेऊन सदर यादीतील कमणचाऱयाांची वििरणपत्र-2 मध्ये नमूद केलेलया
प्राधान्यक्रमानुसार बदलीद्वारे पदस्थापनेबाबत वशफारस करािी.
9)

वटप : अिघड क्षेत्रातील बदलीपात्र कमणचाऱयाांची वििरणपत्र-2 मधील प्राधान्यक्रमानुसार प्रथम
बदलीच्या पदस्थापनेबाबत वशफारस केलयानांतर, वशल्लक राहणा-या एकूण वरक्त पदाांिर वबगर
किीण भागातील बदलीस पात्र असणाऱया कमणचाऱयाांची वििरणपत्र-2 मधील प्राधान्यक्रमानुसार
त्याांचा पसांतीक्रम ि ज्येष्ट्िता विचारात घेऊन बदलीच्या पदस्थापनेसािी वशफारस करािी.
III.

उपरोक्त I ि II येथील विवहत केलेलया प्राधान्यक्रमानुसार बदलयाांसािीची वशफारस करण्याची
प्रवक्रया पूणण करण्यात यािी. सदर वशफारशी करताांना खालीलप्रमाणे दक्षता घ्यािी.


बदलीपात्र कमणचारी यानी पसांतीक्रम वदला नसलयास अशा प्रकरणी नागरी सेिा मडळाने
विकलपाच्या पलीकडे , प्रशासनाची वरक्त पदे भरण्याची वनकड लक्षात घेऊन पदस्थापनेबाबत
वशफारस करािी.



सांबवां धत कमणचाऱयाचा ज्येष्ट्ितेनुसार त्याच्याकडू न प्राप्त विकलप/पसांती विचारात घेऊन वरक्त
पदाांच्या उपलब्धतेनुसार कमणचाऱयास केिळ कायालय न दे ता सांबवां धत कायालयातील पदािर
पदस्थापना दशणिािी.
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IV.

नागरी सेिा मांडळाच्या अध्यक्ष ि सदस्याांच्या उपस्स्थतीची नोंद अवभलेखामध्ये घेण्यात यािी.

नागरी सेिा मांडळाने समुपदे शनाव्दारे बदलीची वशफारस करताांना कमणचाऱयाांचा पसांतीक्रम,
प्राधान्यक्रम ि यापूिी कोणकोणत्या विकाणी सेिा केली या बाबी विचारात घेताांना प्रशासनाची
वनकडदे खील विचारात घेणे आिश्यक असलयाने सिांनाच पसांतीक्रमाच्या विकाणीच बदली करणे
शक्य होणार नाही.

V.

नागरी सेिा मांडळाच्या वशफारशी बदली प्रावधकाऱयास सादर करणे :- उपरोक्त प्रवक्रया पार
पाडलयानांतर नागरी सेिा मांडळाचे अध्यक्ष याांनी त्याांच्या वशफारशी बदली प्रावधकाऱयास दोन वदिसात
सादर कराव्यात. सदरची कायणिाही वद. 15 मे च्या आत कोणत्याही पवरस्स्थतीत पूणण कराियाची
आहे . तसेच कोणत्याही पवरस्स्थतीत वद. 20 मे पयंत वशफारशी बदली प्रावधकाऱयास सादर
कराियाच्या आहे त. जेणेकरुन बदली प्रावधकाऱयास नागरी सेिा मांडळाच्या वशफारशी विचारात
घेऊन सांबवां धत कमणचाऱयाांच्या बदलयाांबाबत अांवतम वनणणय घेणे ि बदलीबाबतचे आदेश वद. 31 मे पयंत
वनगणवमत करणे शक्य होईल.

VI.

वशफारशी सादर कराियाचा नमूना :- नागरी सेिा मांडळाने खालील विवहत नमुन्यानुसार वशफारशी
बदली प्रावधकारी याांचे मान्यतेस्ति सादर कराव्यात.
प्राधान्य

अ.

प्राधान्यक्रमातील

सांबवधत

पसांतीक्रमानुसार पद वरक्तते

नागरी

क्रमानुसार

क्र.

कमणचाऱयाांची

कमणचाऱयाांचा

बाबतची

काम

मांडळाची

कायणिाहीचे

ज्येष्ट्ितेनुसार

पसांतीक्रम (एकूण 10

केलेलया

विकाणाांबाबतची

वशफारस

टप्पे

यादी

रकाने बनविणे)

विभागाने वदलेली मावहती

+

यापूिी

सेिा

अिघड क्षेत्रातील बदलीपात्र कमणचारी
कमणचारी

श्री.
1 --- --- --

पसांतीक्रमामधील
पद/पदे

क्र.

-

विभागाची मावहती

स्ित: अपांग

येथील

वरक्त

पाहता, पसांतीक्रम

आहे

आहे त. तसेच सांबांवधताने --

क्र.--येथील वरक्त

-, --- ि --- या विकाणी

पदी

यापूिी काम केले आहे .

दे ण्याबाबत

पदस्थापना

वशफारस करण्यात
येत आहे .
श्री.
2 -------श्रीम.
3 -----असक्षम

1

शब्दात

2

अांतभूणत
पालयाचे
पालक
असलेले
कमणचारी
कमणचारी

1

स्ित:

2

शासनाने
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नमूद
केलेलया
आजाराने
त्रस्त आहे त.
मवहला

1

कमणचारी

2

विधिा

/

पवरतक्त्या

3

आहे त.
पती-पत्नी

1

एकवत्रकरण
कमणचाऱयािर
अिलांबून

1

कुटु ां वबय
शासनाने
नमूद
केलेलया
आजाराने
त्रस्त आहे त.
उपरोक्त

1

प्राध्यान्य

2

क्रमाांक 1 ते
6

मध्ये

अांतभूणत

न

3
4

होणारे
कमणचारी

10 पसांतीक्रमापैकी एकही

विभागाची मावहती

पद वरक्त नाही. तसेच

पाहता,

सांबांवधताने ---, --- ि ---

प्रशासनाच्या

या विकाणी यापूिी काम

कामाच्या

केले आहे .

नुसार-- या वरक्त
पदी

वनकडी

पदस्थापना

दे ण्याबाबत
वशफारस करण्यात
येत आहे .
वबगर अिघड क्षेत्रातील बदलीपात्र कमणचारी
िरीलप्रमाणे सिण कायणपध्दतीचा अिलांब करून वबगर अिघड क्षेत्रातील बदली पात्र कमणचाऱयाांच्या बदली
सांदभात वशफारशी करण्यात याव्यात.

VII.

बदली प्रावधकारी याांनी कराियाची कायणिाही :- बदली प्रावधकारी याांनी नागरी सेिा मांडळाच्या
वशफारशी प्राप्त झालयानांतर जास्तीत जास्त दहा वदिसात प्रस्तािास मान्यता द्यािी.

VIII.

बदली प्रावधकारी याांनी घ्याियाची दक्षता :- नागरी सेिा मांडळाने समुपदे शनाच्या मागणदशणक तत्िाांचा
अिलांब करुन त्याद्वारे प्रशासकीय कामकाजाची वनकड ि कमणचाऱयाांची सोय या बाबी विचारात
घेऊन, सिण बदलीपात्र कमणचाऱयाांच्या पदस्थापनेबाबतच्या वशफारशी मान्यतेस्ति सादर केलेंलया
पष्ृ ठ 22 पैकी 9
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असलयाने, सदर वशफारशींमधील नमूद पदस्थापनेच्या विकाणामध्ये कोणत्याही स्िरुपाचा बदल
कराियाचा असलयास सदर बदल कोणत्या प्रशासकीय कारणास्ति करण्यात येत आहे याचे िोस
कारण हे लेखी स्िरुपात स्िाक्षरीपूिी नमूद करणे आिश्यक राहील. तसेच बदलीने पदस्थापनेचे
आदे श कोणत्याही पवरस्स्थतीत वद. 31 मे पयंत वनगणवमत होतील याची दक्षता घ्यािी.

(ब) समुपदे शनाद्वारे सिणसाधारण बदलयाबाबतचे िेळापत्रक :कायणिाहीचे टप्पे

कालािधी

यादी प्रवसध्द करणे

माचण अखेरपयंत

अवधकाऱयाांचे पसांतीक्रम मागविणे

1 ते 15 एवप्रल पयंत

समुपदे शन

सांदभातील

मागणदशणक

तत्िानुसार 16 एवप्रल ते 15 मे पयंत

बदलीसािी नागरी सेिा मांडळाची बैिक आयोवजत
करुन वशफारशींचा प्रस्ताि तयार करणे
बदली प्रावधकारी याांना नागरी सेिा मांडळाच्या वशफारशी तयार झालयानांतर दोन वदिसात बदली
वशफारशी पािविणे

प्रावधकारी याांना सादर कराव्यात मात्र उशीरात उशीरा
वद. 20 मे पयंत सदर कायणिाही पूणण करािी.

बदली प्रावधकारी याांचे मान्यतेने बदली आदे श नागरी सेिा मांडळाच्या वशफारशी प्राप्त झालयानांतर
वनगणवमत करणे

त्या तारखेपासून 10 वदिसाांत बदली प्रावधकारी याांची
मान्यता घेणे ि आदे श वनगणवमत करणे. कोणत्याही
पवरस्स्थतीत वद. 31 मे पयंत सदर कायणिाही पूणण
करािी.

(क) समुपदे शनाद्वारे बदली सांदभातील इतर धोरणात्मक बाबी :1) मूळ जागेिर पुन्हा बदलीस प्रवतबांध :प्रशासकीय ककिा विनांती बदलया करताना कमणचाऱयाने अगोदर ज्या जागी सेिा केली असेल त्या
मूळ जागेिर शक्यतो बदली दे ण्यात येऊ नये. मात्र ही अट एकाकी पदास लागू राहणार नाही.

2) कायणमुक्तीचे आदे श :बदलीने पदस्थापनेचे आदे श वनगणवमत करताना त्यात कायणमुक्तीचा वदनाांक नमूद करण्यात यािा.
कायणमुक्तीच्या वदनाांकानांतर ते बदली होण्यापूिी ज्या विकाणी कायणरत होते त्या विकाणािरुन
त्याांचे िेतन अथिा कोणतीही दे यके अदा करु नयेत. बदलीनांतर सांबवां धत कमणचारी बदलीच्या
विकाणी रुजू होत नसेल तर अशा कमणचाऱयाविरुध्द सक्षम प्रावधकारी याांनी वनयमानुसार
वशस्तभांगाची कारिाई करािी.

3) कमणचाऱयाने बदली प्रवक्रयेत दबाि आणण्यास प्रवतबांध :बदली ही सांपण
ू णपणे प्रशासकीय स्िरुपाची बाब असलयामुळे कोणत्याही कमणचाऱयाने राजकीय
दबाि िापरलयास महाराष्ट्र नागरी सेिा (ितणणक
ू ) वनयम, 1981 मधील वनयम 23 चा भांग केला
म्हणून ती कृती वशस्तभांगाच्या कारिाईस पात्र राहील.
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4) मुदतपूिण विनांती अजण करण्यास प्रवतबांध :

सिणसाधारण बदलया समुदेशनाच्या प्रवक्रयेतून पार पाडलयानांतर जर कमण चाऱयाांना त्याांच्या 10
पसांतीक्रमाांपैकी एका विकाणी पदस्थापना वमळाली तर सांबधीत कमणचाऱयाच्या सोयीचे
विकाण वमळाले असलयामुळे असे कमणचारी सिणसाधारण

पदस्थापनेचा कालािधी पूणण

होईपयणत मुदतपूिण बदलीसािी विनांती अजण करु शकणार नाहीत.


तसेच जे कमणचारी पसांतीक्रम देणार नाहीत अशा कमणचाऱयाांना प्रशासनाच्या वरक्त पद
भरण्याच्या वनकडीनुसार पदस्थापना वदलयानांतर असे कमणचारी सिणसाधारण पदस्थापनेचा
कालािधी पूणण होईपयणत मुदतपूिण बदलीसािी विनांती अजण करु शकणार नाहीत.



तसेच उपरोक्त नमूद कमणचाऱयाांचे मुदतपुिण विनांती अजण प्राप्त झालयास नागरी सेिा मांडळाने
सदर अजण बदली प्रावधकारी याांनी वशफारस करण्यासािी विचारात घेऊ नये.

5) बदली बाबतची अवनयवमतता :

वरक्त पद उपलब्ध नसताना िा बदलीच्या प्रवक्रयेने वरक्त पद उपलब्ध होत नसलयास केलेली
बदली ही अवनयवमतता होईल ि या अवनयवमततेस सांबवां धत बदली करणारा सक्षम प्रावधकारी
जबाबदार राहील.



कोणत्याही बदलयाांच्या अवनयवमततेसांबध
ां ीची बाब स्ित:हू न ककिा तक्रारीद्वारे वनदशणनास
आलयास अशा प्रकरणी सांबवां धत बदली प्रावधकाऱयाांच्या िवरष्ट्ि प्रावधकाऱीमाफणत िा सांबवां धत
प्रशासकीय विभागामाफणत यथास्स्थती प्रकरणपरत्िे चौकशी करुन त्यािर 30 वदिसात
वनणणय घ्यािा ि तो वनणणय अांवतम राहील.



प्रशासकीय अथिा विनांती बदली झालेलया कमणचाऱयाांना प्रवतवनयुक्तीने अथिा उसनिारी
मागाने त्याांच्या पूिीच्या वनयुक्तीच्या विकाणी ककिा कमणचाऱयाांच्या िैयस्क्तक सोयीसािी
इतरत्र पदस्थापना दे ऊ नये. या प्रकारचा प्रयत्न बदलीतील अिैधता/ अवनयवमतता समजून
सांबवां धत कमणचारी वशस्तभांग कायणिाहीस पात्र होतील.

6) ज्या प्रशासकीय विभागाांतगणत कायणकारी ि अकायणकारी पदे अस्स्तत्िात आहे त अशा प्रशासकीय
विभागाने अनुसराियाची कायणपध्दती :प्रशासकीय विभागाने कायणकारी पदे ि अकायणकारी पदे शासन आदे शाव्दारे प्रवसध्द करािीत.
तसेच जास्त काळ अकायणकारी पदािर कामकाज केलेलया कमणचाऱयाची प्राधान्याने
कायणकारी पदािर ि जास्त काळ कायणकारी पदािर कामकाज केलेलया कमणचाऱयाची
प्राधान्याने अकायणकारी पदािर बदली करण्याच्या अनुर्षग
ां ाने त्या त्या विभागाने त्याांचे धोरण
वनवित करुन प्रवसध्द करािे. सदर धोरण, समुपदे शनाव्दारे बदलीच्या िेळी नागरी सेिा
मांडळाने विचारात घ्यािे.
*********
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पवरवशष्ट्ट 1 सोबतचे वििरणपत्र -1
बदली पात्र कमणचाऱयाांनी बदली प्रावधकारी कायालयास सादर कराियाची मावहती
1. कमणचाऱयाचे नाि :
2. पदनाम :
3. सध्याच्या पदािर कायणरत असलेले कायालय ि विकाण (अिघड क्षेत्रात की वबगर अिघड
क्षेत्रात याबाबतच्या मावहतीसह ) :
4. सध्याच्या पदािर रुजू झालयाचा वदनाांक :
5. कमणचाऱयाचे िय :
6. आतापयणतच्या सेिच
े ा तपशील :
अ.
क्र.

पदनाम

शासवकय सेित
े कोणत्या कोणत्या विकाणी सेिा केली याबाबतचा तपशील
कायालयाचे नाि ि

कधीपासून

कधीपयणत

कालािधी

विकाण

िर्षण/मवहने

7. कमणचारी बदली पासून सूट वमळण्यास पात्र असलयास त्याबाबतची कारणे :

8. कमणचारी वििरणपत्र - 3 मधील कोणत्या प्राध्यान्यक्रमाांकात अांतभूत
ण होतो याबाबतची मावहती :

9. सांबांवधत प्राध्यान्यक्रमात अांतभूत
ण होत असलयाबाबतचे सक्षम प्रावधकाऱयाांने वदलेले
प्रमाणपत्र / कागदपत्राांचे पुरािे :

पष्ृ ठ 22 पैकी 12

शासन वनणणय क्रमाांकः एसआरव्ही-2017/प्र.क्र.415/कायासन 12

10. सिणसाधारण बदली कोणत्या विकाणी करािी याबाबतचे कमाल 10 पसांतीक्रम
( 10 पसांतीक्रमापैकी वकमान 2 पसांतीक्रम अिघड क्षेत्रातील नमूद करण्यात यािेत ) :
अ.क्र.

पसांतीक्रम

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

*********
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पवरवशष्ट्ट 1 सोबतचे वििरणपत्र - 2
प्राध्यान्यक्रमाांची यादी
प्राध्यान्य

प्राध्यान्यक्रमाचे िणणन

क्रमाांक
1 जे शासकीय कमणचारी स्ित: अपांग आहे त :- अपांग व्यक्ती (समान सांधी, सांपण
ू ण सहभाग ि
हक्काांचे सांरक्षण) अवधवनयम 1995 ि या सांबध
ां ात शासनाने िेळोिेळी वनगणवमत केलेलया
आदे शानुसार जे कमणचारी अपांग आहे त ि यासांदभात ज्याांनी वजलहा शलय वचवकत्सक तथा
सक्षम प्रावधकाऱयाचे प्रमाणपत्र वद. 30 एवप्रल पूिी बदली प्रावधकाऱयाकडे सादर केलयास
त्याांची प्रशासकीय सोयीनुसार ि पद उपलब्धतेनुसार त्याांच्या सोयीच्या विकाणी बदली
करण्यात यािी
2 जे शासकीय कमणचारी, केंद्र शासनाने िेळोिेळी केलेलया सुधारणाांच्या अनुर्षांगाने असक्षम
("disabled" ) या शब्दात अांतभूणत (i) अांधत्ि ककिा कमी दृष्ट्टी (blindness or low vision),
(ii) कमी ऐकू येणे (hearing impairment), (iii)हालचाल करता न येणे ( locomotor
disability or cerebral Palsy ), (iv) कुष्ट्िरोगी (leprosy cured), (v) मानवसक
दु बल
ण ता(mental retardation), (vi) मानवसक आजार (mental illness ), (vii)अनेक
अपांगत्ि( multiple disabilities), (viii) ऑटीझम (Autism),

(ix) थॅलेवसमीया

(Thalassemia), आवण (x) वहमोवफवलया (Hemophilia) हे आजार असलेलया मुलाांचे ककिा
मवतमांद असलेलया मुलाांचे पालक ( पालक म्हणजे आई- िडील ककिा ते नसलयास बहीणभाऊ ) असून त्या मुलाांचे मुख्य काळजीिाहक आहेत (serves as the main care giver)
ि शासकीय कमणचाऱयाांच्या बदलीमुळे त्याांच्या असक्षम पालयाांच्या पुनिणसनामध्ये अडथळा
वनमाण होत आहे , अशा शासकीय कमणचाऱयाांनी त्याांच्या पालयाांच्या आजारपणाचे ककिा
मवतमांदत्िाबाबतचे वजलहा शलय वचवकत्सक तथा सक्षम प्रावधकाऱयाचे प्रमाणपत्र वद. 30
एवप्रल पूिी बदली प्रावधकाऱयाकडे सादर केलयास त्याांची प्रशासकीय सोयीनुसार ि पद
उपलब्धतेनुसार त्याांच्या सोयीच्या विकाणी बदली करण्यात यािी.
3

जे शासकीय कमणचारी स्ित: ककणरोगाने (कॅन्सर) आजारी / पक्षाघाताने आजारी /
मूत्रकपड रोपण शस्त्रवक्रया ककिा डायलेवसस सुरू असलेले / ब्रेन ट्युमर ककिा मेंदुिरील
शस्त्रवक्रया / वनिेतनािस्था (कोमा) / मनोविकृतीने ग्रस्त /ह्रदयरोगाने आजारी आहे त,
अशा शासकीय कमणचाऱयाांना िरील आजाराबाबत और्षधोपचार चालू असलयाबाबतचे
िैद्यकीय प्रमाणपत्र वद. 30 एवप्रल पूिी बदली प्रावधकाऱयाकडे सादर केलयास त्याांची
प्रशासकीय सोयीनुसार ि पद उपलब्धतेनुसार त्याांच्या सोयीच्या विकाणी बदली करण्यात
यािी.

4 ज्या मवहला कमणचारी विधिा/पवरतक्त्या आहेत
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5 पती-पत्नी एकवत्रकरणाांतगणत ज्या शासकीय कमणचारी याांचे पती ककिा पत्नी, केंद्र ककिा
राज्य शासकीय ककिा वनमशासकीय कायालये, महानगरपावलका, नगरपवरर्षदा,
वजलहापवरर्षद ककिा पांचायत सवमती अथिा शासकीय शैक्षवणक सांस्थेमध्ये (शासकीय
अनुदावनत खाजगी वशक्षणसांस्था िगळू न) कायणरत आहे त, अशा शासकीय कमणचाऱयाांना
त्याांच्या पती िा पत्नी याांचे ज्या वजलयात िा तालुक्यात िास्तव्य आहे , यथास्स्थती त्या
वजलयात िा तालुक्यात प्रशासकीय सोयीनुसार ि पद उपलब्धतेनुसार बदली करण्यात
यािी.
6 शासकीय कमणचारी याांची यथास्स्थती पत्नी िा पती िा त्याांची मुले िा त्याांच्यािर अिलांबन
ू
असलेले आई ककिा िडील ककिा मवहला अवधकाऱयाांचे सासू ककिा सासरे हे ककणरोगाने
(कॅन्सर) आजारी /पक्षाघाताने आजारी / मूत्रकपड रोपण शस्त्रवक्रया ककिा डायलेवसस सुरू
असलेले / ब्रेन ट्युमर ककिा मेंदुिरील शस्त्रवक्रया / वनिेतनािस्था (कोमा) / मनोविकृतीने
ग्रस्त / ह्रदय शस्त्रवक्रया झाली असलयास सांबवां धत शासकीय कमणचाऱयाची प्रशासकीय
सोयीनुसार ि पद उपलब्धतेनुसार त्याांच्या सोयीच्या विकाणी बदली करण्यात यािी.
7 उपरोक्त अनुक्रमाांक 1 ते 6 मध्ये अांतभूणत

न होणा-या उिणवरत बदलीपात्र

अवधकारी/कमणचारी याांची उपलब्ध वरक्त पदे ि त्याांचा पसांतीक्रम विचारात घेऊन त्याांच्या
ज्येष्ट्ितेनुसार बदलीसािी वशफारस करण्यात यािी.

*********
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पवरवशष्ट्ट-2
समुपदे शनाद्वारे गट-ड मधील कमणचाऱयाांच्या बदलीबाबतची मागणदशणक तत्िे
अ) शासकीय कायालयातील गट- ड मधील कमणचाऱयाांसािी सामान्यपणे पदािधी वनवित केलेला
नाही. तथावप, खालील कारणास्ति गट- ड मधील कमणचाऱयाांच्या बदलया होऊ शकतात.
1) प्रशासकीय कारणास्ति, वरक्त पदे भरण्यासािी या कमणचाऱयाांची बदली करणे क्रमप्राप्त
असेल तर गरजेनुसार
2) कमणचाऱयाांविरुध्द गांभीर स्िरुपाची तक्रार वसध्द झाली असलयास बदली प्रावधकारी या
कमणचाऱयाांच्या िर्षातून केव्हाही प्रशासकीय बदलया करु शकतील.
3) कमणचाऱयाांनी बदलीची विनांती केली असलयास ज्या विकाणी बदली करण्याची विनांती
केली आहे असे पद वरक्त असलयाखेवरज तसेच बदलीने सध्या कायणरत पदाांच्या
कामकाजािर मोिया प्रमाणात विपवरत पवरणाम होत नसलयास,
ब) गट ड कमणचारी याांची उपरोक्त कारणास्ति बदली करताांना नागरी सेिा मांडळाने त्याांना
वनवित केलेलया वदनाांकास बैिकीसािी बोलािून समोरासमोर समुपदे शनाद्वारे बदली सांदभातील
विकाण वनवित करुन याबाबतची वशफारस बदली प्रावधकारी याांना करािी .
*********
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पवरवशष्ट्ट -3
समुपदे शनाद्वारे गट-ब च्या अवधकाऱयाांच्या ( राजपवत्रत ि अराजपवत्रत ) बदलीबाबतची
मागणदशणक तत्िे
1) पवरवशष्ट्ट 1 मध्ये नमूद केलेलया समुपदे शनाद्वारे गट-क च्या कमणचाऱयाांच्या बदलीबाबतच्या मागणदशणक
तत्िानुसारच गट-ब च्या अवधकाऱयाांच्या बदलया कराियाच्या आहेत.
तथावप, गट- ब च्या अवधकाऱयाांना “महाराष्ट्र शासकीय गट -अ ि गट-ब

(राजपवत्रत ि

अराजपवत्रत) पदाांिर सरळसेिन
े े ि पदोन्नतीने वनयुक्तीसािी महसूली विभाग िाटप वनयम, 2015” लागू
केलेले असलयामुळे गट-ब ( राजपवत्रत ि अराजपवत्रत )च्या अवधकाऱयाांना सरळसेिन
े ांतर ककिा
पदोन्नतीनांतर एखाद्या महसूली विभागात पदस्थापना वदलयानांतर सरळसेिन
े े वनयुक्त केलेलया
अवधकाऱयास 9 िर्षे ि पदोन्नतीने वनयुक्त केलेलया अवधकाऱयास 6 िर्षे इतका कालािधी िाटप केलेलया
महसूली विभागात व्यवतत करणे आिश्यक आहे . सदरची बाब लक्षात घेऊन गट- ब (राजपवत्रत ि
अराजपवत्रत) अवधकाऱयाांच्या समुपदे शनाद्वारे बदलयाबाबत खालीलप्रमाणे काही अवधकचे मागदशणक तत्िे
वनवित करण्यात येत आहे .


समुपदे शनाद्वारे बदलया दोन फेऱयाांमध्ये करणे :- गट-ब मधील अवधकाऱयाांच्या बदलया करताांना
काही अवधकारी हे सांबवधत महसूल विभागातच बदली करण्यास पात्र असणार आहेत तर काही
अवधकारी हे महसूली विभागाबाहेर बदली करण्यास पात्र असणार आहेत. त्यामुळे दर िर्षी एवप्रलमे मध्ये सिणसाधारण बदलया करताांना सदर बदली प्रवक्रया खालील 2 फेऱयाांमध्ये पार पाडण्यात
येईल.


एकाच महसूली विभागाांतगणत सिणसाधारण बदलीस पात्र अवधकाऱयाांची समुपदे शनाद्वारे

बदली प्रवक्रया वद. 20 एवप्रल पयंत पूणण करािी.


महसूली विभागाांबाहेर सिणसाधारण बदलीस पात्र अवधकाऱयाांची समुपदे शनाद्वारे बदली

प्रवक्रया माहे मे अखेर पयंत पूणण करािी.


समुपदे शनाद्वारे बदली करताांना फेरी वनहाय खालील िेळापत्रकाप्रमाणे कायणिाही करािी :फेरी

फेरीतील

क्र.

बदलीचा प्रकार

1.

महसूली

यादी प्रवसध्द करणे

वद. 1 ते 15 माचण पयंत

विभागाांतगणत

अवधकाऱयाांचे 10 पसांतीक्रम मागविणे

वद.16 माचण ते 31 माचण

बदली

कायणिाहीचे टप्पे

कालािधी

पयंत
समुपदे शन

सांदभातील

मागणदशणक

तत्िानुसार

बदलीसािी नागरी सेिा मांडळाची बैिक आयोवजत

वद.1 एवप्रल ते 15 एवप्रल
पयंत

करुन बदली प्रावधकारी याांना वशफारशी पािविणे
बदली प्रावधकारी याांचे मान्यतेने बदली आदे श वनगणवमत

वद.16 ते 20 एवप्रल पयणत

करणे
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फेरी

फेरीतील

क्र.

बदलीचा प्रकार

2

महसूली

यादी प्रवसध्द करणे

वद.21 ते 30 एवप्रल पयंत

विभागाबाहे र

अवधकाऱयाांचे 10 पसांतीक्रम मागविणे

वद.1 ते 15 मे पयंत

बदली

कायणिाहीचे टप्पे

समुपदे शन

सांदभातील

मागणदशणक

कालािधी

तत्िानुसार

वद.16 ते 25 मे पयंत

बदलीसािी नागरी सेिा मांडळाची बैिक आयोवजत
करुन बदली प्रावधकारी याांना वशफारशी पािविणे
बदली प्रावधकारी याांचे मान्यतेने बदली आदे श वनगणवमत

वद.26 ते 31 मे पयंत

करणे

2.

उपरोक्त नमूद दोन फेऱयाांमध्ये गट-ब मधील अवधकाऱयाांच्या बदलया करताांना प्रत्येक फेरीसािी पवरवशष्ट्ट-1

येथील मागणदशणक तत्िानुसार कायणिाही करािी.

*********
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पवरवशष्ट्ट - 4
समुपदे शनाद्वारे बदलीबाबतच्या धोरणाची अांमलबजािणी कशी करािी यासािी सुलभ
सांदभास्ति उदाहरणासह स्पष्ट्टीकरण
उदा. अहमदनगर वजलहयातील वजलहावधकारी कायालयातील गट-क मधील वलवपक-टां कलेखक
सांिगाची सेिाज्येष्ट्िता यादी वजलहास्तरािर िे िण्यात येते. सदर वलवपक-टां कलेखकाांच्या अहमदनगर
वजलहयाच्या स्तरािरच समुपदे शनाद्वारे कराियाच्या बदलीबाबतची कायणिाही :टप्पा क्र. 1 : बदली प्रावधकारी कायालयाने माचण मध्ये प्रवसध्द कराियाच्या याद्या :

अहमदनगर वजलहयातील सांबवां धत सांिगातील एकूण वरक्त पदाांची यादी प्रवसध्द करणे.



अहमदनगर वजलहयातील वजलहातांगणत बदलीपात्र कमणचाऱयाांची सांख्या 40 आहे . तथावप, कायणरत
कमणचाऱयाांपैकी 30 टक्के कमणचाऱयाांची सांख्या तीस इतकी असलयाने, सध्याच्या पदािरील सेिा
कालािधीच्या ज्येष्ट्ितेनुसार पवहलया तीस बदली पात्र कमणचाऱयाांची यादी प्रवसध्द करणे.



त्यानांतर सदर 30 कमणचाऱयाांपैकी जे 10 कमणचारी अिघड क्षेत्रात कायणरत आहेत, त्याांची सध्याच्या
पदािरील सेिा कालािधीच्या ज्येष्ट्ितेनुसार स्ितांत्र यादी तयार करण्यात यािी.



तसेच सदर 30 कमणचाऱयाांपैकी जे 20 कमणचारी वबगर अिघड क्षेत्रात कायणरत आहेत, त्याांची सध्याच्या
पदािरील सेिा कालािधीच्या ज्येष्ट्ितेनुसार स्ितांत्र यादी तयार करण्यात यािी.

टप्पा क्र. 2: बदलीपात्र कमणचाऱयाांनी एवप्रल अखेर पयंत बदली प्रावधकारी कायालयास सादर कराियाची
मावहती :

बदली पात्र 30 कमणचाऱयाांनी त्याांचे वकमान 10 पसांतीक्रम सादर करािेत.



बदली पात्र 30 कमणचाऱयाांनी सध्या अिघड वक वबगर अिघड क्षेत्रात कायणरत आहे त याबाबतची
मावहती सादर करणे.



बदलीपात्र 30 कमणचाऱयाांनी एकूण शासकीय सेिा कालािधीत यापूिी कोणकोणत्या विकाणी काम
केले आहे याबाबतचा तपशील सादर करािा.



बदलीपात्र 30 कमणचाऱयाांनी ते कोणत्या प्राधान्यक्रमात अांतभूणत होतात, याबाबतची मावहती पुराव्यासह
सादर करािी.

टप्पा क्र. 3 : टप्पा क्रमाांक 1 ि 2 येथील मावहतीचे एकवत्रकरण करून विभागाने नागरी सेिा मांडळास
सादर कराियाच्या याद्या.
या विकाणी केिळ अिघड क्षेत्रातील बदलीपात्र कमणचाऱयाांची उदाहरणासह सविस्तर मावहती नमूद
करण्यात येत असून त्या धतीिर वबगर किीण भागातील बदलीपात्र कमणचाऱयाांबाबत दे खील कायणिाही
करण्यात यािी.
सबब, प्रथम अिघड क्षेत्रातील बदलीपात्र 10 कमणचाऱयाांची, सध्याच्या पदािरील सेिा कालािधीच्या
ज्येष्ट्ितेनुसारची विभागाने प्रवसध्द केलेली यादी ि त्यानांतर सदर 10 कमणचाऱयाांकडू न प्राप्त प्राध्यान्यक्रम
विचारात घेऊन तयार केलेली यादी पुढीलप्रमाणे राहील :पष्ृ ठ 22 पैकी 19
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10 कमणचाऱयाांची ज्येष्ट्ितेनुसार यादी पुढीलप्रमाणे आहे :अ.क्र.

कमणचाऱयाांचे नाि

सांबवां धत कमणचाऱयाचा प्राधान्यक्रम

1

श्री. जाधि

पत्नी ककणरोगाने आजारी

2

श्री. कशदे

प्राधान्यक्रमातील 1 ते 6 मध्ये बसत नाही

3

श्री. चौधरी

ऑटीझमचा त्रास असलेली मुलगी

4

श्री. देशमुख

स्ित: अपांग

5

श्रीमती राणे

मूल मांतीमांद

6

श्री. मोरे

प्राधान्यक्रमातील 1 ते 6 मध्ये बसत नाही

7

श्री. जोशी

स्ित: अपांग

8

श्रीमती यादि

प्राधान्यक्रमातील 1 ते 6 मध्ये बसत नाही

9

श्री. काांबळे

पती पत्नी एकत्रीकरणे

10

श्रीमती पिार

विधिा

सदर कमणचाऱयाांची प्राधान्यक्रमानुसार यादी
प्राधान्यक्रम
1

प्राधान्यक्रमाचे िणणन
कमणचारी स्ित: अपांग

कमणचाऱयाांचे नाांि
श्री. देशमुख
श्री. जोशी

2

केंद्र शासनाने िेळोिेळी असक्षम ("disabled" ) िरविलेले घटक श्री. चौधरी

मुलाांचे पालक

श्रीमती राणे

3

कमणचारी स्ित: शासनाने नमूद कलेलया आजाराने बावधत असलयास

वनरां क

4

मवहला कमणचारी विधिा/पवरतक्त्या

श्रीमती पिार

5

पती-पत्नी एकवत्रकरणाांतगणत

श्री. काांबळे

6

कमणचाऱयाांच्या कांु टू बातील सदस्य शासनाने नमूद कलेलया आजाराने श्री. जाधि

7

प्राधान्यक्रमातील 1 ते 6 मध्ये बसत नाही

बावधत असलयास

श्री. वशदे
श्री. मोरे
श्रीमती यादि

टप्पा क्र. 4: समुपदे शनाद्वारे बदलीपूिी नागरी सेिा मांडळाने विचारात घ्याियाचे मुद्दे :पवरवशष्ट्ट 1 मधील टप्पा क्र.4 मध्ये नमूद मुद्दे नागरी सेिा मांडळाने विचारात घ्यािेत.
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टप्पा क्र. 5 : समुपदे शनाद्वारे बदलीसांदभात नागरी सेिा मांडळाने अनुसराियाची कायणपध्दती
टप्पा क्रमाांक 3 मधील यादी ि टप्पा क्रमाांक 4 मधील नमूद मुद्ये विचारात घेऊन नागरी सेिा मांडळाने
खालीलप्रमाणे वशफारशी कराव्यात.
प्राधान्य

क्रमानुसार

कायणिाहीचे टप्पे

प्राधान्यक्रमातील

सांबवधत

कमणचाऱयाांची

1

ज्येष्ट्ितेनुसार

कमणचाऱयाांचा पसांतीक्रम
2

ते

10

पयंत

यादी

रकाना

पसांतीक्रमानुसार पद

नागरी

वरक्तते

वशफारस

बाबतची

+

सेिा

मांडळाची

यापूिी काम केलेलया
विकाणाांची विभागाने
वदलेली मावहती

अिघड क्षेत्रातील बदलीपात्र कमणचारी
प्राधान्यक्रम

1

:

श्री. दे शमुख

श्रीगोंदा

श्रीरामपूर

सांगमनेर

कमणचारी स्ित: अपांग

श्री. जोशी

नगर

राहु री

कजणत

पसांतीक्रम १ नुसार

विभागाची

पद वरक्त आहे .तसेच

पाहता,

श्री.

येथील श्रीगोंदा या वरक्त

दे शमुख

याांनी

यापूिी कजणत ि राहु री

पदी

येथे काम केले आहे .

वशफारस

िरील

िरील

पध्दतीनुसार

सांबांवधताांची

मावहती

मावहती
पसांतीक्रम

पदस्थापनेसािी
पध्दतीनुसार

सांबांवधताांची

भरािी.

करािी.

1

प्राधान्यक्रम 2 : केंद्र

श्री. चौधरी

श्रीगोंदा

शेिगाांि

अकोला

िरीलप्रमाणे

िरीलप्रमाणे

शासनाने

िेळोिेळी

असक्षम

िरविलेले

श्रीमती राणे

पाथडी

नेिासा

जामखेड

िरीलप्रमाणे

िरीलप्रमाणे

वशफारस

घटक मुलाांचे पालक
प्राधान्यक्रम

3:

कमणचारी

स्ित:

शासनाने

नमूद

कलेलया

आजाराने

या घटकाांतगणत कमणचारी अांतभूणत नाहीत

बावधत असलयास
प्राधान्यक्रम
मवहला

4:

श्रीमती पिार

श्रीगोंदा

नगर

जामखेड

कमणचारी

विधिा/पवरतक्त्या

पसांतीक्रम 10 नुसार

विभागाची

पद वरक्त आहे .तसेच

पाहता, पसांतीक्रम 10

श्रीम.

पिार

येथील जामखेड या वरक्त

यापूिी

सांगमनेर

याांनी
ि

नगर येथे काम केले

पदी

मावहती

पदस्थापनेसािी

वशफारस

आहे .
प्राधान्यक्रम 5: पती-

श्री. काांबळे

नगर

सांगमनेर

रहाता

िरील

पध्दतीनुसार

पत्नी

सांबांवधताांची

एकवत्रकरणाांतगणत

भरािी.

करािी.

िरीलप्रमाणे

िरीलप्रमाणे

प्राधान्यक्रम

6:

श्री. जाधि

सांगमनेर

शेिगाांि

रहाता

मावहती

िरील
सांबांवधताांची

कमणचाऱयाांच्या
कुटू ां बातील
शासनाने

सदस्य
नमूद
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केलेलया

आजाराने

बावधत असलयास
प्राधान्यक्रम
उपरोक्त

7;

श्री. वशदे

कजणत

श्रीरामपूर

पाथडी

प्राधान्य

पसांतीक्रम 10 नुसार

पसांतीक्रमानुसार

केिळ

पाथडी

पाथडी

एकाच

येथील

पद

या

क्र.1 ते 6 मध्ये न

वरक्त आहे .तसेच श्री.

विकाणचे पद वरक्त आहे

येणारे कमणचारी

कशदे

यापूिी

ि या पदािर श्री. कशदे ि

पाथडी ि शेिगाि येथे

श्री. मोरे या दोघाांनीही

काम केले आहे .

पसांतीक्रमानुसार मागणी

पसांतीक्रम 10 नुसार

केली आहे . तथावप, श्री.

श्री. मोरे

कजणत

जामखेड

पाथडी

पाथडी

याांनी

येथील

पद

वरक्त आहे .तसेच श्री.
मोरे याांनी यापूिी
नगर

ि

नेिासा येथे काम केले
आहे .

कशदे याांनी यापूिी पाथडी
येथे काम केले आहे . ही
बाब विचारात घेता, श्री.
मोरे याांची पाथडी येथे
पदस्थापना

करण्याची

वशफारस करण्यात येत
आहे . तसेच श्री. कशदे
याांची

प्रशासकीय

सोयीनुसार नेिासा येथे
पदस्थापना

करण्याची

वशफारस करण्यात येत
आहे
श्रीमती यादि

नेिासा

शेिगाांि

नगर

पसांतीनुसार पद वरक्त

प्रशासनाच्या

नाही. तसेच यापूिी

वनकडीनुसार पारनेर येथे

श्रीम.

वशफारस

यादि

याांनी

कोपरगाि, राहु री ि
अकोला येथे काम केले
आहे .

याच धतीिर वबगर अिघड क्षेत्रातील बदलीपात्र 20 कमणचाऱयाांची समुपदे शनाव्दारे बदली करण्याची
कायणिाही करािी.
*********

पष्ृ ठ 22 पैकी 22

