उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अशिपत्याखालील
िासकीय अध्यापक महाशिद्यालयातील सहाय्यक
प्राध्यापक

या

पदाच्या

सन

2019

मिील

बदलयांबाबत...
महाराष्ट्र िासन
उच्च ि तंत्र शिक्षण शिभाग
िासन आदे ि क्रमांकः बदली-2019/प्र.क्र.84/मशि-1
मंत्रालय शिस्तार, मादाम कामा मागग,
हु तात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - 400 032.
शदनांक : 08 जुलै, 2019
आदे ि
महाराष्ट्र िासकीय कमगचाऱयांच्या बदलयांचे शिशनयम आशण िासकीय कतगव्य पार पडतांना होणाऱया
शिलंबास प्रशतबंि अशिशनयम, 2005 मिील कलम 4(5) मध्ये शिहीत केलेलया तरतूदीस अनुसरुन उच्च शिक्षण
संचालनालयाच्या अशिपत्याखालील िासकीय अध्यापक महाशिद्यालयातील सहाय्यक प्राध्यापक संिगाच्या
खालील शििरणपत्रात दिगशिलयाप्रमाणे पशरणामस्िरूपत: (Resultant) बदलया करण्यात येत आहे त.
अ.

सहाय्यक

क्र.

प्राध्यापकाचे नांि

1

डॉ. रे खा उपाध्ये

शिषय

सध्या कायगरत

डॉ. शिना लाडे

िेरा

असलेले महाशिद्यालय
इशतहास

pedagogy

िासकीय अध्यापक

िासकीय अध्यापक

महाशिद्यालय,

महाशिद्यालय, भंडारा

यितमाळ
2

बदलीचे शिकाण

मरािी

pedagogy

िासकीय अध्यापक

िासकीय अध्यापक

महाशिद्यालय, भंडारा

महाशिद्यालय,

शिनंती

प्रिासकीय

यितमाळ
3

श्रीम. संजीिनी

इंग्रजी

perspective

पैिणकर
4

श्रीम. शमना

भूगोल

perspective

भारती
2.

िासकीय अध्यापक

िासकीय अध्यापक

महाशिद्यालय, मुंबई

महाशिद्यालय, पनिेल

िासकीय अध्यापक

िासकीय अध्यापक

महाशिद्यालय, पनिेल

महाशिद्यालय, मुंबई

शिनंती
शिनंती

प्रिासकीय कारणास्ति बदली झालेलया सहाय्यक प्राध्यापकांना िासन शनयमानुसार पदग्रहण

अििी, प्रिास भत्ता ि दै शनक भत्ता अनुज्ञेय राशहल. शिनंती बदली झालेलया सहाय्यक प्राध्यापकांना िासन
शनयमानुसार पदग्रहण अििी, प्रिास भत्ता ि दै शनक भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही.
3.

महाराष्ट्र िासकीय कमगचाऱयांच्या बदलयांचे शिशनयमन आशण िासकीय कतगव्य पार पाडताना

होणाऱया शिलंबास प्रशतबंि अशिशनयम-2005 मिील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेलया
प्राशिकाऱयांच्या मंजूरीने सदर बदलया करण्यात येत आहे त.
4.

बदलीच्या

आदेिाची अंमलबजािणी तात्काळ ि कायगक्षमशरत्या होण्याकरीता संबशित

महाशिद्यालयाच्या प्राचायांनी खालील सूचनांचे काटे कोरपणे पालन करािे.
1. आदे ि तात्काळ अंमलात येतील.
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2. बदलीबाबतचे आदेि प्राप्त झालयानंतर बदली झालेलया सहाय्यक प्राध्यापकांच्या जागी
पयायी प्राध्यापक हजर होण्याची िाट न पाहता संबशं ित प्राचायांनी बदली झालेलया सहाय्यक
प्राध्यापकांना बदलीच्या शिकाणी रूजू होण्यासािी तात्काळ कायगमक्
ु त करािे. तसेच संबशं ित
सहाय्यक प्राध्यापकांनी सध्या कायगरत असलेलया महाशिद्यालयातून त्यांची बदली नंतरची
पदस्थापना केलेलया महाशिद्यालयात तात्काळ रुजू व्हािे.
3. बदली झालेले सहाय्यक प्राध्यापक संबशं ित महाशिद्यालयािून कायगमुक्त होऊन रुजू
होण्यासािी आलयानंतर त्यांना शिनाशिलंब रुजू करुन घ्यािे. एखाद्या सहाय्यक प्राध्यापकास
रुजू करुन न घेतलयामुळे सक्तीचा प्रशतक्षा काळ िरुन काम न करता िेतन ि भत्ते दे ण्याचा
प्रसंग उद्भिलयास संबशं ित महाशिद्यालयाच्या प्राचायांना जबाबदार िरण्यात येईल.
4. पदस्थापनेत बदल करण्यासंबिीच्या कोणत्याही शिनंतीची दखल घेण्यात येणार नाही.
बदलीच्या आदेिात बदल करुन घेण्यासािी कोणत्याही सहाय्यक प्राध्यापकाने प्रत्यक्ष ककिा
अप्रत्यक्षपणे दबाि आणण्याचा प्रयत्न केलयास संबशं ित सहाय्यक प्राध्यापक शिस्तभंगशिषयक
कारिाई करण्यास पात्र िरतील.
5. बदली झालेलया शिकाणी रुजू होईपयंतच्या कालाििीत कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर
करण्यात येणार नाही.
6. सदर बदलयांची अंमलबजािणी प्रभािीपणे होणे गरजेचे असलयामुळे तसेच सदर आदे ि
तात्काळ अंमलात येत असलयाने बदली झालेलया सहाय्यक प्राध्यापकांचे कायगमक्
ु ततेच्या
शदनांकापयंतचे अथिा जास्तीत जास्त शदनांक 15 जुल,ै 2019 पयंतचे िेतन ते सध्या कायगरत
असलेलया महाशिद्यालयाने काढािे. त्यानंतरचे िेतन कोणत्याही पशरस्स्थतीत बदलीपूिीच्या
महाशिद्यालयाकडू न काढण्यात येऊ नये. सदर िेतन संबशं ित सहाय्यक प्राध्यापक बदलीच्या
महाशिद्यालयात रुजू झालयानंतर बदलीनंतरच्या महाशिद्यालयाने काढािे. शदनांक 16 जुल,ै
2019 पासूनचे िेतन बदलीपूिी कायगरत असलेलया महाशिद्यालयातील आहरण ि संशितरण
अशिकाऱयाने अदा केलयास त्यांना व्यक्तीि: जबाबदार िरण्यात येईल.
7. बदली झालेलया सहाय्यक प्राध्यापकांना तात्काळ कायगमक्
ु त करण्याची जबाबदारी
िैयस्क्तकशरत्या सबंशित महाशिद्यालयाच्या प्राचायांची राहील. याबाबतचा कायगपालन अहिाल
या आदे िाच्या शदनांकापासून 7 शदिसांत संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांनी िासनास सादर
करािा.
5.

सदर िासन आदेि महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ि

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201907081634061808 असा आहे. हा आदे ि शडजीटल
स्िाक्षरीने साक्षांशकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार ि नािाने.

Manisha
Pravin Kini

Digitally signed by Manisha Pravin Kini
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Higher Technical Education Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=108cbdac08c7e940866a8fc97bfe7f861bf1
92ce9dd6b4d0924623149a51f9ed, cn=Manisha
Pravin Kini
Date: 2019.07.08 16:39:30 +05'30'

( म. प्र. शकणी )
कायासन अशिकारी, महाराष्ट्र िासन
प्रशत,
1.

संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
पृष्ट्ि 3 पैकी 2
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2.

संबशं ित शिभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण

3.

संबशं ित प्राचायग, िासकीय अध्यापक महाशिद्यालये

4.

महालेखापाल, (लेखा ि अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -1/2, मुंबई/नागपूर

5.

अशिदान ि लेखा अशिकारी, मुंबई

6.

संबशं ित शजलहा कोषागार अशिकारी

7.

संबशं ित सहाय्यक प्राध्यापक, िासकीय अध्यापक महाशिद्यालये

8. शनिड नस्ती.
प्रत :- 1. मा. मंत्री (उच्च ि तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सशचि.
2. मा. राज्यमंत्री (उच्च ि तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सशचि.

पृष्ट्ि 3 पैकी 3

उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अशिपत्याखालील
िासकीय अध्यापक महाशिद्यालयातील सहाय्यक
प्राध्यापक या पदाच्या सन 2020 मिील शिनंती
बदलयांबाबत...
महाराष्ट्र िासन
उच्च ि तंत्र शिक्षण शिभाग
िासन आदे ि क्रमांकः बदली-2020/प्र.क्र.65/मशि-1
मंत्रालय शिस्तार, मादाम कामा मागग,
हु तात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - 400 032.
शदनांक : 07 ऑक्टोबर, 2020.
आदे ि
महाराष्ट्र िासकीय कमगचाऱयांच्या बदलयांचे शिशनयम आशण िासकीय कतगव्य पार पडतांना होणाऱया
शिलंबास प्रशतबंि अशिशनयम, 2005 मिील कलम 4(5) मध्ये शिहीत केलेलया तरतूदीस अनुसरुन उच्च शिक्षण
संचालनालयाच्या अशिपत्याखालील िासकीय अध्यापक महाशिद्यालयातील सहाय्यक प्राध्यापक संिगाच्या
खालील शििरणपत्रात दिगशिलयाप्रमाणे पशरणामस्िरूपत: (Resultant) बदलया करण्यात येत आहे त.
अ.

सहाय्यक

क्र.

प्राध्यापकाचे नांि

1

श्री. उर्जजत करिंदे

2

श्री. अजय साळी

3

श्री. रमेि भोसले

4

श्रीम. िशनता

शिषय

सध्या कायगरत असलेले

बदलीचे शिकाण

िेरा

महाशिद्यालय
शिज्ञान
शिज्ञान
शिज्ञान
शिज्ञान

Perspective
Perspective
Perspective
Perspective

रामटे के

िासकीय अध्यापक

िासकीय अध्यापक

महाशिद्यालय, कोलहापूर

महाशिद्यालय, औरं गाबाद

िासकीय अध्यापक

िासकीय अध्यापक

महाशिद्यालय, परभणी

महाशिद्यालय, कोलहापूर

िासकीय अध्यापक

िासकीय अध्यापक

महाशिद्यालय, पनिेल

महाशिद्यालय, रत्नाशगरी

िासकीय अध्यापक

िासकीय अध्यापक

महाशिद्यालय,

महाशिद्यालय, नांदेड

शिनंती
शिनंती
शिनंती
शिनंती

अंबाजोगाई
5

श्रीम. लता पाटील

6

श्री. भरमू गुंडू

इशतहास
मरािी

Pedagogy
Pedagogy

खाडे
7

श्रीम. िैला सारंग

8

श्रीम. भाग्यश्री

गशणत
गशणत

Pedagogy
Pedagogy

सुभद
े ार
9

श्री. रामेश्वर पदमे

2.

भूगोल

Pedagogy

िासकीय अध्यापक

िासकीय अध्यापक

महाशिद्यालय, रत्नाशगरी

महाशिद्यालय, कोलहापूर

िासकीय अध्यापक

िासकीय अध्यापक

महाशिद्यालय, मुंबई

महाशिद्यालय, पनिेल

िासकीय अध्यापक

िासकीय अध्यापक

महाशिद्यालय, औरं गाबाद

महाशिद्यालय, नांदेड

िासकीय अध्यापक

िासकीय अध्यापक

महाशिद्यालय, परभणी

महाशिद्यालय, औरं गाबाद

िासकीय अध्यापक

िासकीय अध्यापक

महाशिद्यालय, मुंबई

महाशिद्यालय, औरं गाबाद

शिनंती
शिनंती
शिनंती
शिनंती
शिनंती

शिनंती बदली झालेलया सहाय्यक प्राध्यापकांना िासन शनयमानुसार पदग्रहण अििी, प्रिास भत्ता

ि दै शनक भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही.
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3.

महाराष्ट्र िासकीय कमगचाऱयांच्या बदलयांचे शिशनयमन आशण िासकीय कतगव्य पार पाडताना

होणाऱया शिलंबास प्रशतबंि अशिशनयम-2005 मिील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेलया
प्राशिकाऱयांच्या मंजूरीने सदर बदलया करण्यात येत आहे त.
4.

बदलीच्या

आदे िाची

अंमलबजािणी तात्काळ ि कायगक्षमशरत्या होण्याकरीता

संबशित

महाशिद्यालयाच्या प्राचायांनी खालील सूचनांचे काटे कोरपणे पालन करािे.
1. आदे ि तात्काळ अंमलात येतील.
2. बदलीबाबतचे आदे ि प्राप्त झालयानंतर बदली झालेलया सहाय्यक प्राध्यापकांच्या जागी
पयायी प्राध्यापक हजर होण्याची िाट न पाहता संबशं ित प्राचायांनी बदली झालेलया सहाय्यक
प्राध्यापकांना बदलीच्या शिकाणी रूजू होण्यासािी तात्काळ कायगमुक्त करािे. तसेच संबशं ित
सहाय्यक प्राध्यापकांनी सध्या कायगरत असलेलया महाशिद्यालयातून त्यांची बदली नंतरची
पदस्थापना केलेलया महाशिद्यालयात तात्काळ रुजू व्हािे.
3. बदली झालेले सहाय्यक प्राध्यापक संबशं ित महाशिद्यालयािून कायगमक्
ु त होऊन रुजू
होण्यासािी आलयानंतर त्यांना शिनाशिलंब रुजू करुन घ्यािे. एखाद्या सहाय्यक प्राध्यापकास
रुजू करुन न घेतलयामुळे सक्तीचा प्रशतक्षा काळ िरुन काम न करता िेतन ि भत्ते दे ण्याचा
प्रसंग उद्भिलयास संबशं ित महाशिद्यालयाच्या प्राचायांना जबाबदार िरण्यात येईल.
4. पदस्थापनेत बदल करण्यासंबिीच्या कोणत्याही शिनंतीची दखल घेण्यात येणार नाही.
बदलीच्या आदे िात बदल करुन घेण्यासािी कोणत्याही सहाय्यक प्राध्यापकाने प्रत्यक्ष ककिा
अप्रत्यक्षपणे दबाि आणण्याचा प्रयत्न केलयास संबशं ित सहाय्यक प्राध्यापक शिस्तभंगशिषयक
कारिाई करण्यास पात्र िरतील.
5. बदली झालेलया शिकाणी रुजू होईपयंतच्या कालाििीत कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर
करण्यात येणार नाही.
6. सदर बदलयांची अंमलबजािणी प्रभािीपणे होणे गरजेचे असलयामुळे तसेच सदर आदे ि
तात्काळ अंमलात येत असलयाने बदली झालेलया सहाय्यक प्राध्यापकांचे कायगमक्
ु ततेच्या
शदनांकापयंतचे अथिा जास्तीत जास्त शदनांक 15 ऑक्टोबर, 2020 पयंतचे िेतन ते सध्या
कायगरत असलेलया महाशिद्यालयाने काढािे.

त्यानंतरचे िेतन कोणत्याही पशरस्स्थतीत

बदलीपूिीच्या महाशिद्यालयाकडू न काढण्यात येऊ नये.

सदर िेतन संबशं ित सहाय्यक

प्राध्यापक बदलीच्या महाशिद्यालयात रुजू झालयानंतर बदलीनंतरच्या महाशिद्यालयाने
काढािे.

शदनांक 16 ऑक्टोबर, 2020 पासूनचे िेतन बदलीपूिी कायगरत असलेलया

महाशिद्यालयातील आहरण ि संशितरण अशिकाऱयाने अदा केलयास त्यांना व्यक्तीि:
जबाबदार िरण्यात येईल.
7. बदली झालेलया सहाय्यक प्राध्यापकांना तात्काळ कायगमुक्त करण्याची जबाबदारी
िैयस्क्तकशरत्या सबंशित महाशिद्यालयाच्या प्राचायांची राहील. याबाबतचा कायगपालन अहिाल
संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांनी शदनांक 16 ऑक्टोबर, 2020 पूिी िासनास सादर करािा.
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5.

सदर िासन आदेि महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ि

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 202010071227122308 असा आहे. हा आदे ि शडजीटल
स्िाक्षरीने साक्षांशकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार ि नािाने.

MANISHA
PRAVIN KINI
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( म. प्र. शकणी )
कायासन अशिकारी, महाराष्ट्र िासन
प्रशत,
1.

संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,

2.

संबशं ित शिभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण

3.

संबशं ित प्राचायग, िासकीय अध्यापक महाशिद्यालये

4.

महालेखापाल, (लेखा ि अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -1/2, मुंबई/नागपूर

5.

अशिदान ि लेखा अशिकारी, मुंबई

6.

संबशं ित शजलहा कोषागार अशिकारी

7.

संबशं ित सहाय्यक प्राध्यापक, िासकीय अध्यापक महाशिद्यालये

8. शनिड नस्ती.
प्रत :- 1. मा. मंत्री (उच्च ि तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सशचि.
2. मा. राज्यमंत्री (उच्च ि तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सशचि.
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