
जिल्हा पजिषदेच्या गट- क (वगग-3) व गट-ड 
(वगग-4) च्या  कर्गचाऱयाांच्या  बदल्याांच्या 
धोिणाची अांर्लबिावणी.  

र्हािाष्ट्र शासन 
ग्रार् जवकास जवभाग 

शासन जनणगय क्रर्ाांकः  जिपब- ४१४ / प्र.क्र.११२ /आस्था-14, 
र्ांत्रालय, र् ांबई-400032, 
तािीख: :  १५ रे्, २०१४. 

वाचा :  
1) शासन जनणगय क्रर्ाांकः  ग्रार्जवकास व िल सांधािण जवभाग क्रर्ाांक जिपब०७१२ /प्र.क्र.१५५/ 

आस्था१४, जदनाांक १८ एजप्रल, २०१३, 
2) शासन श ध्दीपत्रक क. जिपब ०७१२ / प्र.क्र.१५५ / आस्था१४ जदनाांक ३० एजप्रल, २०१३, जदनाांक 

४ रे्, २०१३, जद.२९ िून,२०१३ व २४ ऑक्टोंबि,२०१३ 
3) शासनपजिपत्रक, ग्रार् जवकास व िल सांधािण जवभाग, क्रर्ाांक जिपब२६००/प्र.क्र.६९४०/१४, 

जदनाांक २९ र्ाचग, २००१ 
प्रस्तावना : 

उक्त जदनाांक १८-४-२०१३ च्या शासनजनणगयान्वये जिल्हा पजिषदेच्या गट क व गट ड र्धील 
कर्गचाऱयाांच्या बदल्याांचे धोिण जनजचचत किण्यात आले होते.  सदि धोिणाची अांर्लबिावणी किताना 
आलेले अन भव तसेच सदि धोिणाांर्ध्ये स धािणा किण्यासांदभात शासनाकडे  जवजवध जिल्हा पजिषद 
कर्गचािी व तयाांच्या सांघटना याांचेकडून प्राप्त  जनवेदनाांच्या अन षांगाने   आवचयक तया बाबींचा सवंकष जवचाि 
करुन  जिल्हा पजिषदेच्या गट- क (वगग-3) व गट-ड (वगग-4) च्या कर्गचाऱयाांच्या सवगसाधािण बदल्याांबाबतचे  
धोिण प ढीलप्रर्ाणे स धाजित किण्यात येत आहे. 
शासन जनणगय:  

जिल्हा पजिषदेच्या गट- क (वगग-3) व गट-ड (वगग-4) च्या कर्गचाऱयाांच्या सवगसाधािण बदल्याांबाबतचे 
उक्त  शासन जनणगय /श ध्दीपत्रके /  पजिपत्रक अजधक्रजर्त करुन  या शासन जनणगयाच्या प्रकिण 1 ते 5 न साि 
सवग सर्ावेशक सवगसाधािण बदल्याांचे धोिण, कायगपध्दती व जनकष जनजचचत किण्यात येत आहेत. या 
जनकषाांन साि जिल्हा पजिषदेच्या गट- क (वगग-3) व गट-ड (वगग-4) च्या कर्गचाऱयाांच्या  सवगसाधािण 
बदल्याांबाबतची कायगवाही किण्यात यावी. या शासन जनणगयाद्वािे पूवीच्या धोिणात  किण्यात आलेल्या 
स धािणा ठळक अक्षिात दशगवून  अधोिेजखत किण्यात आलेल्या आहेत. 
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2.       गट- क (वगग-3) व गट-ड (वगग-4) च्या कर्गचाऱयाांच्या बदल्याांपूवी तसेच सर् पदेशन प्रसांगी सादि  
किावयाचा नर् ना पजिजशष्ट्ट- 1 प्रर्ाणे असेल. तयाप्रर्ाणे बदलीपात्र/इच्छ काांनी अिग सादि किावे. सदि 
बदल्याांबाबतची कायगवाही पूणग झाल्यावि सवग  र् ख्य कायगकािी अजधकािी / गट जवकास अजधकािी याांनी 
सोबत िोडलेल्या पजिजशष्ट्ट-2 र्ध्ये दशगजवलेल्या जवजहत जवविणपत्रार्ध्ये र्ाजहती भरुन ती दिवषी जदनाांक 
30 िूनपयगन्त शासनाकडे पाठवावी.  
3. बदलीसांबांधाने कोणतयाही प्रकािची अजनयजर्तता होऊ नये याबाबत जवभागीय आय क्त याांनी दक्षता 
घ्यावी. जवजहत पध्दतीन साि प्रशासकीय बदल्या किणे आवचयक आहे. अन्यथा कसूि किणािा अजधकािी 
जशस्तभांगाच्या कािवाईस पात्र िाहील. बदल्याांबाबतच्या अजनयजर्ततेबाबतची तक्राि प्राप्त झाल्यास 
तयाअन षांगाने अजनयजर्तता दूि किण्याच्या व अजनयजर्ततेस िबाबदाि असणाऱयाजवरुध्द जनयर्ान साि 
आवचयक ती कायगवाही जवभागीय आय क्त याांनी किावी. 
4. गट- क (वगग-3) व गट-ड (वगग-4) च्या बदल्याांसांदभात शासन वेळोवेळी आदेश देईल ते आदेश सवग 
जिल्हा पजिषदाांना / पांचायत सजर्ती याांना बांधनकािक िाहतील. 
5. बदल्याांबाबतची  प ढील कायगवाही या शासन जनणगयात अांतभूगत असलेल्या जदनाांकान साि किण्यात 
यावी. 

सदि शासन जनणगय र्हािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावि उपलब्ध 
किण्यात आला असून तयाचा सांकेताक 201405151656129720 असा आहे. हा आदेश जडिीटल 
स्वाक्षिीने साक्षाांजकत करुन काढण्यात येत आहे.  

र्हािाष्ट्राचे िाज्यपाल याांच्या आदेशान साि व नावाने, 
सोबत : 1) प्रकिण-1 ते 5  

2) पजिजशष्ट्ट 1, 2(अ) व 2 (ब) 

 ग.के.िहाटे 
 उप सजचव, र्हािाष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. र्ा.र् ख्यर्ांत्री, र्हािाष्ट्र िाज्य याांचे प्रधान सजचव 
2. र्ा.उपर् ख्यर्ांत्री, र्हािाष्ट्र िाज्य याांचे प्रधान सजचव 
3. र्ा.र्ांत्री, ग्रार्जवकास, र्हािाष्ट्र िाज्य याांचे खािगी सजचव 

http://www.maharashtra.gov.in/
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4. र्ा.िाज्यर्ांत्री ग्रार्जवकास,र्हािाष्ट्र िाज्य याांचे खािगी सजचव 
5. सवग जवधानसभा सदस्य / जवधानपजिषद सदस्य, र्हािाष्ट्र िाज्य 
6. अपिर् ख्य सजचव/प्रधान सजचव/ सजचव,सवग र्ांत्रालयीन जवभाग 
7. जवभागीय आय क्त (सवग जवभाग) 
8. र् ख्य कायगकािी अजधकािी, जिल्हा पजिषद, (सवग) 
9. उपाय क्त (आस्थापना) जवभागीय आय क्त कायालये (सवग जवभाग) 
10. र्ाजहती व िनसांपकग  सांचालनालय याांना प्रजसध्दीसाठी अगे्रजषत. 
11. सवग कायासने, ग्रार्जवकास जवभाग 
12.  जनवड नस्ती काया क्र.आस्था-14, ग्रार्जवकास व िलसांधािण जवभाग, र्ांत्रालय, र् ांबई-32 
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