
 समुपदेशनाद्वारे बदली धोरणानुसार अर्थ व 
 साांख्यिकी  सांचालनालिातील “सांशोधन 
 अधधकारी/साांख्यिकी अधधकारी, गट- ब 
 (राजपधित)” सांवगातील अधधकाऱिाांच्िा 
 सवथसाधारण बदल्िा-२०२1 बाबत  

महाराष्ट्र शासन 
धनिोजन धवभाग 

शासन पधरपिक क्रमाांक: बदली-१२21/प्र.क्र.39/का.१४२७ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागथ, 

मांिालि, मुांबई-४०० ०३२. 
धदनाांक :- 23 एधप्रल, २०२1 

 

 सांदभथ :- सामान्ि प्रशासन धवभाग, शासन धनणथि क्र.एसआरव्ही-२०१७/ 
  प्र.क्र.४१५/कािासन-१२, धद.०९/०४/२०१८. 

पधरपिक :  

 सामान्ि प्रशासन धवभागाच्िा सांदभाधीन शासन धनणथिान्विे समुपदेशनाद्वारे बदलीबाबतचे 

धोरण धनधित करण्िात आले आहे. सदर शासन धनणथि महाराष्ट्र शासनाच्िा 

www.maharashtra.gov.in िा सांकेतस्र्ळावर उपलब्ध असनू त्िाचा सांकेताांक 

२०१८०४०९१२५१४८६५०७ असा आहे.   

२. अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालिातील “सांशोधन अधधकारी/साांख्यिकी अधधकारी,                              

गट- ब (राजपधित)” िा सांवगातील अधधकाऱिाांच्िा सवथसाधारण बदल्िा-२०२1 सांदभात कािथवाही 

करण्िात िेणार आहे.  अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालिातील “सांशोधन अधधकारी/साांख्यिकी अधधकारी, 

गट- ब (राजपधित)” सांवगातील सवथसाधारण बदल्िा-२०२1 कधरता धदनाांक ३१/०५/२०२1 रोजी 

होणारी   i) सांभाव्ि धरक्त पदाांची िादी व ii) सवथसाधारण बदलीपाि अधधकाऱिाांची िादी अर्थ व साांख्यिकी 

सांचालनालिाच्िा मुयिालि व प्रादेधशक कािालिे िाांच्िा सूचनाफलकावर तसेच 

mahades.maharashtra.gov.in िा सांकेतस्र्ळावर प्रधसद्ध करण्िात आली आहे.   

३. समुपदेशनाद्वारे बदलीबाबतच्िा धोरणानुसार, सवथसाधारण बदल्िा-२०२1 साठी पसांतीक्रम 

मागधवण्िात िेत असनू, अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालिाच्िा  “सांशोधन अधधकारी/ साांख्यिकी  

अधधकारी, गट- ब (राजपधित)” सांवगातील ३ वरे्ष पणूथ झालेल्िा बदलीपाि अधधकाऱिाांनी त्िाांची िा 

पधरपिकासोबतच्िा धववरणपि-१ मधील माधहती “Sakal Marathi” िा Font मध्िे भरून अर्थ व 

साांख्यिकी सांचालनालिाच्िा ddadm.des@hotmail.com व dydiradm.des@maharashtra.gov.in  

िा “ई-मेल” आिडी वर धदनाांक ३0/०4/२०२1 पिंत सादर करावी व त्िाची प्रत धनिोजन धवभाग 

(कािासन 1427) कडे tushar.hirlekar@nic.in िा ई-मेलवर अग्रधर्षत करावी.  सदरहू Excel Sheet 

http://www.maharashtra.gov.in/
mailto:ddadm.des@hotmail.com
mailto:dydiradm.des@maharashtra.gov.in
mailto:tushar.hirlekar@nic.in
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ही अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालिाच्िा mahades.maharashtra.gov.in िा सांकेतस्र्ळावर उपलब्ध 

आहे.  Excel Sheet मध्िे धदलेल्िा तक्त्िात कोणताही बदल करू निे.  तसेच, माधहतीतील अनु.क्र.९ 

सांदभातील प्रमाणपि स्कॅन करून जोडण्िात िाव.े 

४. अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालिाच्िा “सांशोधन अधधकारी/साांख्यिकी अधधकारी - गट ब 

(राजपधित)” सांवगातील सांबांधधत अधधकाऱिाांकडून धवधहत नमुन्िातील माधहती 

ddadm.des@hotmail.com व dydiradm.des@maharashtra.gov.in  िा “ई-मेल” वर               

धदनाांक ३0/०4/२०२1 पिंत प्राप्त न झाल्िास, सांबांधधत बदलीपाि अधधकाऱिाांना पसांतीक्रम द्याविाचा 

नाही, अस ेगृहीत धरून बदली धोरणानुसार कािथवाही करण्िात िेईल. 

५. महाराष्ट्र शासनाच्िा www.maharashtra.gov.in िा सांकेतस्र्ळावर सदर शासन पधरपिक 

उपलब्ध असून, त्िाचा सांगणक साांकेताांक 202104231605439316 असा आहे.  सदर पधरपिक 

धडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांधकत करून धनगथधमत करण्िात िेत आहे. 

 आदेशानुसार, 

 ( तु.प.ुधहलकेर ) 
 कािासन अधधकारी, महाराष्ट्र शासन 
 

प्रधत, 

1) सांचालक, अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालि, मुांबई.   

 त्िाांना धवनांती करण्िात िेते की, सदर पधरपिक अर्थ व साांख्यिकी  
        सांचालनालिाच्िा सांकेतस्र्ळावर प्रधसद्ध करण्िात िाव.े 

2) सहसांचालक, प्रादेधशक कािालि, अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालि, 
कोकण धवभाग/पणेु/नाधशक/औरांगाबाद/ अमरावती / नागपरू. 

 त्िाांना धवनांती 
करण्िात िेते की, 
सदरहू पधरपिक 
त्िाांच्िा 
अधधपत्िाखालील 
“गट-ब 
(राजपधित)” 
सांवगातील 
अधधकाऱिाांच्िा 
धनदशथनास 
आणाव.े 

3) धवभागीि आिुक्त, कोकण धवभाग/पणेु/नाधशक/औरांगाबाद/ 
अमरावती/नागपरू. 

4) धजल्हा धनिोजन अधधकारी, धजल्हा धनिोजन सधमती,  
मुांबई शहर/मुांबई उपनगर/ठाणे/रािगड-अधलबाग/रत्नाधगरी/ 
ससधुदूगथ/पालघर/नाधशक/धुळे/जळगाांव/अहमदनगर/नांदूरबार/ 
पणेु/सातारा/साांगली/सोलापरू/कोल्हापरू/औरांगाबाद/जालना/ 
बीड/परभणी/नाांदेड/उस् मानाबाद/लातूर/सहगोली/अमरावती/ 
िवतमाळ/अकोला/वाधशम/बलुढाणा/नागपरू/भांडारा/गडधचरोली/ 
वधा/गोंधदिा/चांद्रपरू.  

5) धनवडनस्ती.   

Tushar Purushottam 
Hirlekar

Digitally signed by Tushar Purushottam Hirlekar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Planning 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=6dd848a31422ed36ba4503d4744b6dc20833c851b
abace12b16b7bba3f67cca2, cn=Tushar Purushottam 
Hirlekar 
Date: 2021.04.23 16:51:02 +05'30'
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सामान्ि प्रशासन धवभाग शासन धनणथि क्रमाांक: एसआरव्ही-2017/प्र.क्र.415/कािासन-12, धदनाांक 09/04/2018, 
पधरधशष्ट्ट-1 सोबतच ेधववरणपि-1 

बदली पाि अधधकाऱिाांनी बदली प्राधधकारी कािालिास सादर कराविाची माधहती 
1 अधधकाऱिाच ेनाव :  
2 पदनाम :  
3 सध्िाचे कािथरत असलेले 

कािालि व धठकाण 
 

सध्िाच्िा कािथरत असलेले 
कािालि व धठकाण अवघड 
क्षेि की धबगर अवघड क्षेि : 

 

4 सध्िाच्िा पदावर रुजू 
झाल्िाचा धदनाांक : 

 

5 अधधकाऱिाच ेवि :  
6 आतापिंतच्िा सवचेा 

तपधशल : 
 

अ.क्र. पदनाम शासकीि सेवते कोणत्िा धठकाणी सेवा केली िाबाबतचा तपधशल 
कािालिाच ेनाव व 
धठकाण 

कधीपासून कधीपिंत कालावधी वर्षथ/ मधहने 

     0 वर्षथ, 0 मधहने, 0 धदवस 
     0 वर्षथ, 0 मधहने, 0 धदवस 
     0 वर्षथ, 0 मधहने, 0 धदवस 
     0 वर्षथ, 0 मधहने, 0 धदवस 
     0 वर्षथ, 0 मधहने, 0 धदवस 
     0 वर्षथ, 0 मधहने, 0 धदवस 
     0 वर्षथ, 0 मधहने, 0 धदवस 
     0 वर्षथ, 0 मधहने, 0 धदवस 
     0 वर्षथ, 0 मधहने, 0 धदवस 
     0 वर्षथ, 0 मधहने, 0 धदवस 

7 अधधकारी बदली पासून सटु 
धमळवण्िास पाि असल्िास 
त्िाबाबतची कारणे : 

 

8 अधधकारी पधरधशष्ट्ट-1 
सोबतच्िा धववरणपि- 2 
मधील कोणत्िा 
प्राधान्िक्रमाांकात अांतभूथत 
होतो िाबाबतची माधहती : 

 

वरील रकान्िामधील 
प्राधान्िक्रमाचा तपधशल : 

 

9 सांबांधधत प्राधान्िक्रमाांकात 
अांतभतूथ होत असल्िाबाबतच े
सक्षम प्राधधकाऱिाांने धदलेले 
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प्रमाणपि/ कागदपिाांच े
परुाव े: 

10 बदली कोणत्िा धठकाणी करावी िाबाबतचे कमाल 10 पसांतीक्रम 
 ( 10 पसांतीक्रमापकैी धकमान 2 पसांतीक्रम अवघड क्षेिातील नमूद करण्िात िावते ) : 
अ.क्र. पसांतीक्रमाच ेधठकाण 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
 

 

स्वाक्षरी :- 

धदनाांक :-                   नाव:- 

 

 






















