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र्हािाष्ट्र शासन 
ग्रार् जवकास जवभाग 

शासन शुध्दीपत्रक क्रर्ाांकः जिपब- ४816/ प्र.क्र.१36 /आस्था-14 
र्ांत्रालय, र्ुांबई ४०० ०३२ 

तािीख: 0२ िानेवािी, २०१७ 
वाचा -  

1) शासन जनणगय क्रर्ाांकः ग्रार्जवकास व िल सांधािण जवभाग क्रर्ाांक जिपब०४१४/प्र.क्र.११२/                          
आस्था१४, जदनाांक १५ रे्, 2014 

2) शासन शुध्दीपत्रक क्रर्ाांकः ग्रार् जवकास व िल सांधािण जवभाग क. जिपब०414/ 
प्र.क्र.१12/आस्था१४ जदनाांक  २िुल,ै २०14 

 

शासन शुध्दीपत्रक : 
 

सांदभाधीन शासन जनणगयासोबतच्या प्रकिण १ अ.क्र. २ बदल्याांच ेसवगसाधािण धोिण  (५)  र्धील 
“त्यासाठी ५ वषाचा जवजहत कालावधी पणूग किण्याची अट लागू असणाि नाही. “या ऐविी “त्यासाठी ४ 
वषाचा जवजहत कालावधी पणूग किण्याची अट लागू असणाि नाही” असे वाचाव.े 

 

प्रकिण१ अ.क्र. ४ बदल्याांचा प्राधान्यक्रर्  (४) जवनांती बदल्या र्ध्ये “ विील प्राधान्यक्रर्ानुसाि 
जवनांती बदल्या  किताना(१) ते (१०) र्ध्ये र्ोडणाऱया कर्गचाऱयाांना ५ वषे अट जशजथल किण्यात यावी.” या 
ऐविी “विील प्राधान्यक्रर्ानुसाि जवनांती बदल्या  किताना(१) ते (१०) र्ध्ये र्ोडणाऱया कर्गचाऱयाांना ४ वषे 
अट जशजथल किण्यात यावी.” असे वाचाव.े  

 

            सांदभाधीन शासन जनणगयासोबतच्या प्रकिण  ३ तालुकाांतगगत बदल्या अ.क्र. ३ 
जवनांती बदली  ५ वषे सलग सेवा   ५ टक्के पयंत  

                        याऐविी 
जवनांती बदली  ४ वषे सलग सेवा   ५ टक्के पयंत  

      असे वाचाव.े 
 
 
 
 



शासन शुध्दीपत्रक क्रर्ाांकः जिपब- ४816/ प्र.क्र.१36 /आस्था-14 

 

               पृष्ट्ठ 2 पैकी 2  

सदि शासन शुध्दीपत्रक र्हािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावि 
उपलब्ध किण्यात आल ेअसून त्याचा सांकेताक 201701021505134820 असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
जडिीटल स्वाक्षिीने साक्षाांजकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 

र्हािाष्ट्राच ेिाज्यपाल याांच्या आदेशानुसाि व नावाने.  
 
 
 
 
 
                            ( जप्र.शां.काांबळे ) 
                      अवि  सजचव 

प्रत, 
1) र्ा.र्ुख्यर्ांत्री, र्हािाष्ट्र िाज्य याांच ेप्रधान सजचव 
2) र्ा.उपर्ुख्यर्ांत्री, र्हािाष्ट्र िाज्य याांच ेप्रधान सजचव 
3) र्ा.र्ांत्री, ग्रार्जवकास, र्हािाष्ट्र िाज्य याांच ेखािगी सजचव 
4) र्ा.िाज्यर्ांत्री ग्रार्जवकास,र्हािाष्ट्र िाज्य याांच ेखािगी सजचव 
5) सवग जवधानसभा सदस्य / जवधानपजिषद सदस्य, र्हािाष्ट्र िाज्य 
6) अपिर्ुख्य सजचव/प्रधान सजचव/ सजचव,सवग र्ांत्रालयीन जवभाग 
7) जवभागीय आयुक्त (सवग जवभाग) 
8) र्ुख्य कायगकािी अजधकािी, जिल्हा पजिषद, (सवग) 
9) उपायुक्त (आस्थापना) जवभागीय आयुक्त 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, र्ुांबई-32. 
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