
  िज हा पिरषद िश कां या िज हातंगत
    तसचे आंतरिज हा बद यांबाबत  .  

महारा  शासन
ामिवकास िवभाग

शासन िनणय मांक : िजपब-4820/ . .290/आ था-14
25, मझबान पथ, बाधंकाम भवन, फोट, मुंबई-400 001,

िदनाकं :  04 मे, 2022.
वाचा :

1) शासन िनणय . िजपब-4820/ . .290/आ था-14, िदनांक 7.4.2021.
2) शासन िनणय . आिंजब-4820/ . .291/आ था-14, िदनाकं 7.4.2021.

तावना :

िज हा पिरषदेतील  ाथिमक  िश कां या िज हांतगत  व  आतंरिज हा बद या ा ऑनलाईन

प दतीने कर याबाबतचा िनणय  शासनाने यापवू  संदभ .1 व  2 येथील िदनाकं  7.4.2021 या शासन

िनणया वये घेतललेा आहे. सदर शासन िनणयाम य ेिज हा पिरषद िश कां या बद या सामा यपणे वष तनू

एकदाच िदनाकं  1 मे ते 31 मे पयत कर यात या यात,  अशी तरतदु कर यात आललेी आहे.  तथािप,  सन

2019 मधील बदली ि या 31 मे नंतर पणु कर यात आली होती . यामळेु बदली झाले या िश कानंा 15

जुन नंतर शालेयकामी हजर हाव ेलागले .  यामळेु सन  2019 या बदली ि यतेील अितदुगम ड गराळ

भागातील कायरत िश क हे या पदावरील  3 वष चा कालावधी िदनाकं  31 मे,  2022 पयत पणु करीत

नस यामळेु यां यावर सन 2022 म य ेहोणा या बदली ि यते अ याय होणार अस याने ,  यात सुधारणा

करावी,  अशा व पाची िनवदेने शासनाकडे ा त झालेली आहेत.  याकिरता उ त िदनांक  7.4.2021 या

शासन िनणयातील 31 मे या ऐवजी जुन 2022 अखेरपयत पिरगणना कर याची बाब शासना या िवचाराधीन

होती.

शासन िनणय :

सन 2022 म य ेहोणा या बद याकंिरता पदावधीची पिरगणना िदनाकं 31 मे ऐवजी िदनाकं 30 जून,

2022 पयत कर यास या ारे मा यता दे यात येत आहे .  सदर माणे पदावधीची पिरगणना ही केवळ सन

2022 म ये होणा या बद यासंाठीच लाग ूअसेल.

सदर  शासन  िनणय  महारा  शासना या www.maharashtra.gov.in  या संकेत थळावर

उपल ध  कर यात  आला असनू  याचा संकेताक  202205041450111020  असा आहे .  हा आदेश

िडजीटल वा रीने सा ािंकत क न काढ यात यते आहे.

महारा ाचे रा यपाल यां या आदेशानुसार व नावाने.

         

        (का. गो.  वळवी)

        उपसिचव, महारा  शासन

ित,
1) मा.रा यपाल महोदय याचंे सिचव, मलबार िहल, मुंबई.



शासन िनणय माकंः िजपब-4820/ . .290/आ था-14

2) मा.मु यमं ी,महारा  रा य याचंे धान सिचव
3) मा.मं ी / मा.रा यमं ी ( ामिवकास) महारा  रा य याचंे खाजगी सिचव
4) मा.िवरोधी प नेता, िवधानसभा / िवधानपिरषद, महारा  िवधानमंडळ सिचवालय, मुंबई
5) सव स माननीय िवधानसभा सद य / िवधानपिरषद सद य, महारा  िवधानमंडळ सिचवालय
6) मा.मु य सिचव याचं ेउपसिचव, मं ालय, मुंबई
7) अपरमु य सिचव / धान सिचव / सिचव सव मं ालयीन िवभाग
8) िवभागीय आयु त, िवभागीय आयु त काय लय े(सव)
9) मु य कायकारी अिधकारी, िज हा पिरषद (सव)
10) उपायु त (आ थापना), िवभागीय आयु त काय लय े(सव िवभाग)
11) मािहती व जनसंपक सचंालनालय यानंा िस दीसाठी अ ेिषत.
12) िनवडन ती काय सन आ था.14, ामिवकास िवभाग, मं ालय, मुंबई.
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