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जा. .अ-1/आ था/बदली/2021/                                                                 िदनांक :  
 
पिरप क 
 
 िवषय : िनयतकालीक बदली 2021   
  या िवभागांतगत गट-क (वग-3) बदलीपा  कमचा यांची यादी िस द करणेबाबत. 

(िनयतकािलक / ऑनलाईन बदली - 2021) 
 संदभ : 1. संचालनालयाचे प  .4/आ था-2/ऑनलाईन बदली/2021/20, िद.13/01/2021. 

 2.कौश य िवकास व उ ोजकता िवभाग शा.िन. .संिकण-111/ . .24/19/ यिश-5, 
िद.13/12/2019. 

 3.कौश य िवकास व उ ोजकता िवभाग शा.िन. .संिकण-1111/ . .24/19/ यिश-5, 
िद.20/09/2019 

 4. या काय लयाचे पिरप क .अ-1/आ था/बदली/2021/1330, िद.11/02/2021. 
 5. संचालनालयाचे प  . यिश -2021/आ था-1/ . .17/बदलीका-4, िद.26/02/2021. 

 
 उपरो त िवषय संदभ .3 शासन िनणय अ वय ेया काय लया या अिधन त सव सं था / काय लयातील गट-क 
(वग-3) मधील कमचा यांची िनयतकालीक बदली ही ऑनलाईन प दतीने (Computerised) कायप दती सन-2020 
पासून राबिव यात येत आहे. 
 या काय लया या संदभ .4 पिरप का वय ेबदलीपा  कमचा याचंी यादी यापूव च घोिषत कर यात आलेली 
आहे. तथािप संदभ .5 या संचालनालया या प ा वय े“ जे कमचारी िदनांक 01/06/2015 रोजी म या हनंतर ज ूझाल े
आहेत अस ेकमचारी देखील याचंा २ पदावधीचा कालावधी (6 वष) िदनांक 31/05/2021 रोजी पूण करीत अस याने बदलीस पा  
ठरतील ”  अस ेिनदश िदलेले आहेत. यानुषंगाने सुधािरत बदलीपा  कमचा याचंी यादी घोिषत कर यात येत आहे. 
   
  
                 Sd/- 

 (ए.जी.गावीत) 
 सहसंचालक 

    यवसाय िश ण व िश ण 
      ादेिशक काय लय, पुण.े 

सोबत : सुधािरत बदलीपा  कमचारी यादी 
त :  

1. मा.संचालक, यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय, म.रा.मुंबई-1 (काय सन .4) यांना मािहती तव सिवनय  
सादर. 

2. या काय लया या अिध त सव सं था / काय लय मुख यांनी संबंिधतांस िनदशनास ूआणून दयावी व याची पोहोच  
घेऊन याची दफतरी न द ठेव यात यावी. ाचाय, औ सं था, को हापूर यांना सूिचत कर यात येत ेकी संबिंधत 
कमचा यासं वरील माण ेअवगत क न दयोव. 

3. काय सन न ती. 


