महाराष्ट्र अभियाांभिकी महाभिद्यालयीन भिक्षक
सेिा गट - अ च्या सन 2013 च्या सिवसाधारण
बदल्या

महाराष्ट्र िासन
उच्च ि तांि भिक्षण भििाग
िासन भनणवय क्रमाांकः उितांभि/ताांभि-1/43/11/72/2013
मांिालय भिस्तार ििन, मांबई 400 032
भदनाांक : 14/08/2013

िाचा :
1) महाराष्ट्र िासकीय कमवचा-याांच्या बदल्याांचे भिभनयमन आभण िासकीय कतवव्ये पार पाडताांना
होणा-या भिलांबास प्रभतबांध अभधभनयम, 2005
2) प्र. सांचालक, तांिभिक्षण, मख्य कायालय, मांबई याांचे क्र. 4/आस्था/ बदल्या /2013/53 अ,
151 (1) भद. 18/05/2013 ि भद. 27/05/2013 ची पिे ि त्यासोबतची सहपिे.

िासन भनणवय :
महाराष्ट्र िासकीय कमवचा-याांच्या बदल्याांचे भिभनयमन आभण िासकीय कतवव्ये पार पाडताांना
होणा-या भिलांबास प्रभतबांध अभधभनयम, 2005 मधील तरतदीनसार तांि भिक्षण सांचालनालयाच्या
आस्थापनेिरील महाराष्ट्र अभियाांभिकी महाभिद्यालयीन सेिा गट - अ या सेित
े ील अस्िायत्त िासकीय
अभियाांभिकी महाभिद्यालयातील अध्यापकाांच्या सन 2013 च्या सिवसाधारण बदल्या खालीलप्रमाणे
करण्यात येत आहे त.
अ.क्र.

अध्यापकाांचे नाि, पदनाम ि कायवरत

बदलीचे भिकाण

बदलीचे कारण

सांस्था

1

श्री. एम. आर. बोनगलिार, सहयोगी िासकीय अभियाांभिकी महाभिद्यालय ि प्रिासकीय
प्राध्यापक,

िासकीय

महाभिद्यालय, चांद्रपूर

2

प्राध्यापक,

अिसरी

येथे

भरक्त

असलेल्या पदािर

िासकीय

अभियाांभिकी सांिोधन

सांस्था,

अिसरी

येथे

भरक्त

असलेल्या पदािर

श्री. बी. ए. पाटील, सहाय्यक प्राध्यापक, िासकीय अभियाांभिकी महाभिद्यालय ि प्रिासकीय
िासकीय अभियाांभिकी महाभिद्यालय, सांिोधन
जळगाांि

4

सांस्था,

श्री. एन. एम. काराजनगी, सहाय्यक िासकीय अभियाांभिकी महाभिद्यालय ि प्रिासकीय
महाभिद्यालय, चांद्रपूर

3

अभियाांभिकी सांिोधन

सांस्था,

अिसरी

येथे

भरक्त

असलेल्या पदािर

श्री. ए. एस. माने, सहाय्यक प्राध्यापक, िासकीय अभियाांभिकी महाभिद्यालय, चांद्रपूर प्रिासकीय
िासकीय अभियाांभिकी महाभिद्यालय, येथे भरक्त असलेल्या पदािर
कराड
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अ.क्र.

अध्यापकाांचे नाि, पदनाम ि कायवरत

बदलीचे भिकाण

बदलीचे कारण

सांस्था

5

श्रीमती

डी.

प्राध्यापक,

बी.

भिमखे,

िासकीय

सहाय्यक िासकीय अभियाांभिकी महाभिद्यालय ि भिनांती

अभियाांभिकी सांिोधन

महाभिद्यालय, जळगाांि

6

अिसरी

येथे

भरक्त

असलेल्या पदािर

श्री. जी. आर. फले, सहाय्यक प्राध्यापक, िासकीय अभियाांभिकी महाभिद्यालय ि भिनांती
िासकीय अभियाांभिकी महाभिद्यालय, सांिोधन
जळगाांि

7

सांस्था,

श्रीमती

सांस्था,

अिसरी

येथे

भरक्त

असलेल्या पदािर
टी.

प्राध्यापक,

एफ.

मोरे,

िासकीय

सहाय्यक िासकीय अभियाांभिकी महाभिद्यालय, चांद्रपूर भिनांती

अभियाांभिकी येथे भरक्त असलेल्या पदािर

महाभिद्यालय, जळगाांि

8

डॉ. िाय. एफ. खोब्रागडे , सहाय्यक िासकीय अभियाांभिकी महाभिद्यालय, चांद्रपूर भिनांती
प्राध्यापक,

िासकीय

अभियाांभिकी येथे भरक्त असलेल्या पदािर

महाभिद्यालय ि सांिोधन सांस्था, अिसरी

9

श्री.

िाय.

य.

प्राध्यापक(हां गामी),

सािे ,

सहाय्यक िासकीय

अभियाांभिकी

महाभिद्यालय, प्रिासकीय

िासकीय जळगाांि येथे भरक्त असलेल्या पदािर

अभियाांभिकी महाभिद्यालय ि सांिोधन
सांस्था, अिसरी

2.

महाराष्ट्र िासकीय कमवचाऱयाांच्या बदल्याांचे भिभनयमन आभण िासकीय कतवव्ये पार पाडताना

होणाऱया भिलांबास प्रभतबांध अभधभनयम, 2005 मधील तरतदीनसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या
प्राभधकाऱयाांच्या मांजूरीने सदर बदल्या करण्यात येत आहेत.
3.

उपरोक्त प्रमाणे प्रिासकीय बदली झालेल्या अध्यापकास िासन भनयमानसार पदग्रहण अिधी,

प्रिास ित्ता ि दै भनक ित्ता अनज्ञेय असेल. भिनांती बदली झालेल्या अध्यापकास िासन भनयमानसार
पदग्रहण अिधी, प्रिास ित्ता ि दै भनक ित्ता अनज्ञेय असणार नाही. तसेच हांगामी अध्यापकास िासन
भनयमानसार पदग्रहण अिधी, प्रिास ित्ता ि दै भनक ित्ता अनज्ञेय नाही.
4.

सदर आदे ि तात्काळ अांमलात येतील. बदली झालेल्या अध्यापकाांना सांबभधत सांस्थेने तात्काळ

कायवमक्त करािे. तसेच बदली झालेल्या अध्यापकाांनी त्याांची पदस्थापना करण्यात आलेल्या सांस्थेत
तात्काळ रुजू व्हािे. पदस्थापनेत बदल करण्यासांबांभधच्या कोणत्याही भिनांतीची दखल घेण्यात येणार
नाही. बदली झालेल्या उपरोक्त अध्यापकाांची कोणतीही रजा िासनाच्या पूिव मान्यतेभििाय मांजूर
करण्यात येणार नाही. बदली झालेल्या अभधकाऱयास तात्काळ कायवमक्त करण्याची जबाबदारी िैयक्तीक
भरत्या सांबांभधत सांस्था प्रमखाांची राहील. याबाबतचा पािपरािा सांबांभधत भििागीय सहसांचालकाांनी करािा.
तसेच याबाबत कायवपालन अहिाल या आदे िाच्या भदनाांकापासून 01 मभहन्यात सांचालकाांनी िासनास
सादर करािा.
5.

सदर बदली आदे िाची प्रिािीपणे अमांलबजािणी होणे गरजेचे असल्यमळे बदली झालेल्या

अभधकाऱयाचे कायवमक्ततेच्या भदनाांकापयवतचे अथिा जास्तीत जास्त भदनाांक 15/09/2013 पयवतचे िेतन
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ते सध्या कायवरत असलेल्या सांस्थेने काढािे. भद. 16/09/2013 पासूनचे िेतन कोणत्याही पभरस्स्थतीत
बदलीपूिीच्या सांस्थेकडू न काढण्यात येऊ नये, सदर िेतन सांबांभधत अध्यापक बदलीच्या सांस्थेत रुजू
झाल्यानांतर बदली नांतरच्या सांस्थेने काढािे. भद. 16/09/2013 पासूनचे िेतन बदलीपूिी कायवरत
असलेल्या सांस्थेतील आहरण ि सांभितरण अभधकाऱयाने अदा केल्यास त्याांना व्यक्तीि: जबाबदार
धरण्यात येईल.
सदर िासन भनणवय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201308141513225908 असा आहे . हा आदे ि
भडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांभकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे िानसार ि नािाने.

Sudhir
Panditrao
Shastri

Digitally signed by Sudhir Panditrao
Shastri
DN: c=IN, o=Government of
Maharashtra, ou=Higher & Technical
Education, postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Sudhir Panditrao
Shastri
Date: 2013.08.14 15:17:42 +05'30'

( सधीर पां. िास्त्री )
कायासन अभधकारी, महाराष्ट्र िासन
प्रभत,
1. सांबभां धत अध्यापक, (सांस्था प्रमखामाफवत)
प्रत,
1. मा. मख्यमांिी याांचे प्रधान सभचि, मांिालय, मांबई
2. मा. मांिी (उच्च ि तांि भिक्षण ) याांचे खाजगी सभचि, मांिालय मांबई
3. मा. राज्यमांिी (उच्च ि तांि भिक्षण) याांचे खाजगी सभचि, मांिालय मांबई
4. प्रधान सभचि, उच्च ि तांञ भिक्षण भििाग, याांचे स्िीय सहाय्यक, मांिालय, मांबई
5. प्र. सांचालक, तांि भिक्षण सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मांबई
6. सहसांचालक, तांि भिक्षण, भििागीय कायालय, मांबई/पणे /नाभिक/नागपूर/औरां गाबद/
अमरािती.
7. महालेखापाल (लेखा ि अनज्ञेयता / लेखा पभरक्षक( मांबई / नागपूर, महाराष्ट्र 1 /2
8. सांबभधत भजल्हा कोषागार अभधकारी याांना सूभचत करण्यात येते की, बदली करण्यात आलेल्या
उपरोक्त अध्यापकाांचे बदलीपिव कायालयातील / सांस्थेतील िेतन भद. 16/09/2013 पासून
मांजूर करण्यात येऊ नये.
9. अभधदान ि लेखा अभधकारी, मांबई
10. सांबभां धत सांस्था प्रमख (सांचालक, तांि भिक्षण सांचालनालयातफे)
11. भनिड नस्ती ताांभि -1
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