मह वाचे/कालमयादा
िज हा प रषद, अहमदनगर
मु य सं गणक क
जा. ं .मु सं क/७८/२०१८
अ.नगर, िद. २७/०४/२०१८
ित,

खाते मु ख (सव)
गट िवकास अिधकारी, (सव)
गटिश णािधकारी (सव)
उपअिभयं ता िज.प. उपिवभाग (सा.बां./ल.पा./ ा.पा.पू.)
तालु का वै िकय अिधकारी (सव)
बाल िवकास क प अिधकारी (सव)
वै िकय अिधकारी, ा.आ.क (सव)
िवषय- सवसाधारण बद या सन-२०१८ साठी शासिकय/िवनं ती बदलीचे
आवेदन िलखीत व पात कायालयाकडे सादर करणे बाबत.

उपरो त िवषया वये िज हा प रषद कमचा-यां चा बदली हा अ यंत िज हा याचा न अस याने यांचा
वेळ वाया न जाता यांना यांचे कायरत िठकाणाहन बदलीचे आवेदन ऑनलाईन कर याची सु िवधा िज हा
प रषद सं केत थळावर उपल ध क न दे यात आली आहे. याअनु षं गाने मागील काही वषापासू न ऑनलाईल
बद यांचे फॉम ि वकारले जात होते .
येक वष कमचा-याला बदलीसाठी याने वेग-वेग या कायालयात के ले या सेवेचा तपिशल वारं वार
भरावा लागत होता याम ये सु धारणा क न ती मािहती सं गणक णालीवर कायम व पी जतन राह यासाठी
सं गणक अ ावलीत काही बदल सु िचवले होते परं तू सु चिवलेले बदल करत असतानाच कमचा-यां कडू न
ऑनलाईन फॉम भर याची कायवाही चालू आहे. यामु ळे एकाच वेळी सं गणक अ ावलीत बदल व कमचायां कडू न होण-या डाटा एं ीमु ळे अ ावलीत तां ीक दोष उ वतात.
बद यांची कायवाही ही कालमयादेत करावयाची अस याने व सं गणक णालीतील ु टी दू र कर यास
अजू नही िवलं ब होत अस याने बदलीपा कमचा-यां नी ( शासिकय/िवनं ती) यावष बदलीचा िवक प सोबत
जोडले या प ात कायालय मु खां कडे िद. ०२/०५/२०१७ पयत जमा करावयाचे आहेत. कायालय मु खां नी
यांचेकडे मु दतीत ा त झालेले िवक पांची छाननी क न ा त िवक पांची न द सं बं िधक कमचा-या या
नां वासमोर घेऊन बदली प ाची हाड कॉपी िवक पासह िद. ०५/०५/२०१७ पयत सं वगिनहाय सं बं िधत
खाते मु खां कडे सादर करावयाचे आहेत. या कमचा-यां नी सं गणक अ ावलीत फॉम न दिवले आहेत यांनीही

लेखी िवक प मु दतीत कायालय मु खां कडे सादर करावयाचे आहेत. मु दतीनं तर ा त झाले या अजाचा िवचार
के ला होणार नाही.
गट िवकास अिधकारी यां नी तालु का तरावरील सव कायालयां ना याबाबत सु चीत क न यांचेकडू न
मु दतीत िवक प ा त क न यावयाचे आहेत. सं प ू ण कायवाही ही कालमयादेत करावयाची अस याने याबाबत
आपण वत: ल घालू न प रपु ण िनयोजन करावयाचे आहे.
िज हा प रषद कमचा-यां नी लेखी िवक प कायालयास सादर करते वेळी यांना सं बं िधत कायालयातील
आ थापनी िलपीकां नी पोहच ावयाची आहे. पोहच नमू ना व शासिकय/िवनं ती बदलीसाठी आव यक
असले या िवक पांचे नमू ने यासोबत जोडले आहेत.
Digitally signed by
YADAV
YADAV PARIKSHIT
PARIKSHIT DILIP
सोबत- िवक प (नमू ना)
Date: 2018.04.27
DILIP
12:35:49 +05'30'
मु य कायकारी अिधकारी
िज हा प रषद, अहमदनगर करीता
त- नोटीस बोड
त मािहती तव,
मा. मु य कायकारी अिधकारी, िज हा प रषद, अहमदनगर.
मा. अित र त मु य कायकारी अिधकारी, िज हा प रषद, अहमदनगर.

िज हा प रषद अहमदनगर सवसाधारण बद या 2018

सामा य

शासन वभाग, सवसाधारण बद यांसाठ अजाचा नमु ना ( शासक य
बदली)

1)

नाव-

2)

पदनाम-

3)

कायरत असले या कायालयाचे नाव

4)

तालु का / मु यालय

5)

ज म दनांक (अंक )

6)

ज म दनांक (अ र )

7)

द. 31/05/2018 रोजी वय वष
(व/म/ द)

8)

स या या कायालयात हजर झा याचा
दनांक

9)

स या या कायालयात
द.31/05/2018 रोजी झालेल एकु ण
सेवा (व/म/ द)

10)

स याचे तालु यात / मु यालयात
हजर दनांक

11)

(व/म/ द)

स या या तालु यात / मु यालयात
द. 31/05/2018 रोजी झालेल
एकुण सेवा (व/म/ द)

पान . 1

12)

मू ळ राहा याचे ठकाण

13)

आ दवासी / न ल

त भागात कायरत

अस यास या ठकाणा न बदली न
कर याची िवनंती के ली आहे काय?
14)

 अपंग कमचारी /मतीमंद मुलांचे पालक

बद यांस ाठी ाधा य म सुट अस यास
याचा कार (सोबत संबंि धत द तऐवज
जोडावेत)

 िवधवा, प र य ा / घट फोटीत मिहला कमचारी / कॅ सरने, प ाघाताने
आजारी कमचारी / डायिलसीस उपचार सु

असलेले कमचारी

 31 मे रोजी वयाची 53 वष पुण करणारे कमचारी
15

1)

बद यांस ाठी दलेले िवक प

2)
3)

उपरो

माणे सादर के लेली मािहती खरी व बरोबर आहे व तीअस य/ चुक ची आढळ यास मी शासक य कारवाईस पा

राहीन याची मला जाणीव आहे.
थळःदनां कः-

/

अजदाराची वा री

/२०१८

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ी / ीम.----------------------------------------------------------------पदनाम--------------------------------यां नी
बदलीसाठीचा िवक प या कायालयास दनांक

/

/२०१८ वे ळ

-

रोजी जमा के ला आहे.

आ थापना िलपीकाचे नाव व वा री
पान . 2

िज हा प रषद अहमदनगर सवसाधारण बद या 2018

सामा य
बदल चा

शासन वभाग, सवसाधारण बद यांसाठ अजाचा नमु ना
(िवनंती बद या)

कार-

 एकतफ

1)

नाव-

2)

पदनाम-

3)

कायरत असले या कायालयाचे

 आपसी

 पती-प ी एकि करण

नाव
4)

तालु का / मु यालय

5)

ज म दनांक (अंक )

6)

ज म दनांक (अ र )

7)

द. 31/05/2018 रोजी वय

वष१---

मिहने ------

िदवस----

वष१---

मिहने ------

िदवस----

वष१---

मिहने ------

िदवस----

वष (व/म/ द)
8)

स या या कायालयात हजर
झा याचा दनांक

9)

स या या कायालयात
द.31/05/2018 रोजी झालेल
एकु ण सेवा (व/म/ द)

10)

स ाचे तालुভात /
मुূालयात हजर िदनां क

11)

स या या तालु यात /
मु यालयात द. 31/05/2018
रोजी झालेल एकु ण सेवा
(व/म/ द)

12)

मू ळ राहा याचे ठकाण

13)

आ दवासी / न ल त भागात
बदली मािगतली आहे काय?

पान ॿ. 1

14)

बद यांस ाठी ाधा य म अस यास
यो य कारावर टकमाक करा.
(सोबत संबंिधत द तऐवज
जोडावेत)

 प ाघाताने आजारी कमचारी
 अपंग कमचारी /मतीमंद मुलांचे पालक
 दय श

या झालेले कमचारी

 एकच मु प ड असलेले /मु प ड रोपण के लेले / डायिलसीस उपचार सु
कमचारी

असलेले

 कॅ सरने आजारी कमचारी
 आजी/माजी सैिनक व अधसैिनक जवानां या प ी / िवधवा
 िवधवा कमचारी
 कु मारीका कमचारी
 प र य ा / घट फोटीत कमचारी
 वयाची ५३ वष पुण के लेले कमचारी
 पती-प ी एकि करण
15

या पुव के ले या सेवेचा तपिशल

काया१लयाचे
नाव

16

बद यांस ाठी दलेले िवक प

पदनाम

पासून

पय४त

एकूण
कालावधी
(व/म/िद)

1)
2)
3)

पान ॿ. 2

आपसी बदली कवा पती-प ी एकि करण अस यास पुढील मािहती भरावी
(आपसी बदली अस यास दो ही अज एक च सादर करावेत)
17

आपसी बदली / पती-प ी एकि करण (लागू नसले

आपसी बदली कवा पती-प ी
एकि करण या पैक एक नमुद करावे

18

संबंिधत कमचा याचे नाव

19

संबंिधत कमचा याचे पदनाम-

20

कायरत असले या कायालयाचे नाव

21

तालु का / मु यालय

22

स या या कायालयात हजर झा याचा

ा पया१यावर काट

मारावी)

दनांक
23

स या या कायालयात
द.31/05/2018 रोजी झालेल एकु ण
सेवा (व/म/ द)

24

स याचे तालु यात / मु यालयात
हजर दनांक

25

(व/म/ द)

स या या तालु यात / मु यालयात
द. 31/05/2018 रोजी झालेल
एकु ण सेवा (व/म/ द)

26

मू ळ राहा याचे ठकाण

27

मोबाईल मांक (अस यास)

उपरो
माणे सादर के लेली मािहती खरी व बरोबर आहे व तीअस य/ चुक ची आढळ यास मी शासक य कारवाईस पा
राहीन याची मला जाणीव आहे.
थळःदनां कः-

/

अजदाराची वा री

/२०१८

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ी/ ीम.----------------------------------------------------------------पदनाम--------------------------------यां न ी बदलीसाठीचा
िवक प या कायालयास दनांक

/

/२०१८ वे ळ

-

रोजी जमा के ला आहे.

आ थापना िलपीकाचे नाव व वा री
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