
   
महाराष्ट्र शासन 

माहहती व जनसंपर्क  महासंचालनालय, 
17 वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, 

मादाम र्ामा मार्क,  हुतात्मा राजर्रुु चौर्, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई-400 032. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
क्र:प्रहवशथा-12(2023)/पहरपत्रर्/हन.बदली-2023/र्ा-1/102.    हदनांर् : 11 जानेवारी, 2023 
 
 

संदभक :- 1)  महारावर शासर्ीय र्मकचाऱयांच्या बदलयांचे हवहनयमन आहि शासर्ीय र्तकळय पार पाडताना   
                होिाऱया हवलंबास प्रहतबंध अहधहनयम 2005, शासन अहधसचूना हद.25.5.2006 

                        2) शासन हनिकय क्र. एसआरळही-2016/प्र.क्र.509/र्ाया.12, हद.15.5.2019    

पररपत्रक 
 

  माहहती व जनसंपर्क  महासंचालनालयातील आहि अहधनशत र्ायालयातील सवक अहधर्ारी आहि 
र्मकचारी यांना या पहरपत्रर्ाळदारे र्ळहवण्यात येते र्ी, संदभक क्र.1 मधील शासन अहधसचूना हदनांर् 25.5.2006 
नसुार बदलयांचे हवहनयमन हवषयर् अहधहनयम 2005 अन्वये हनयतर्ाहलर् बदलयांची र्ायकवाही  एहप्रल / मे 
2023 मध्ये र्रावयाची आहे. तसेच संदभक क्र.2 मधील शासन हनिकयातील सचूनेनसुार अहधर्ारी/र्मकचारी यांची 
हवनंती बदलयांची प्रर्रिे हवचारात घ्यावयाची आहेत. 
  शासन अरिसचूना रिनाांक 25.5.2006 नसुार बिलयाांचे रिरनयमन रिषयक अरिरनयम 2005 
मिील प्रकरण िोन,  कलम 3(1)  अन्िये सेिेतील अरिकारी याांच्याकररता एखाद्या पिािर असण्याचा 
सामान्य कालाििी तीन िषाचा असेल. याच अरिरनयमातील कलम 4(1) नसुार अरिकाऱयाांच्या 
नेमणकुीचा पिाििी पणुण केलयाखेरीज अरिकाऱयाांची बिली करता येणार नाही. कलम 4(2) नसुार 
सक्षम प्रारिकारी प्रत्येक िषाच्या जानेिारी मरहन्यात, त्या िषी एरप्रल ि मे मरहन्यात बिलीसाठी पात्र 
होतील अशी शासकीय अरिकाऱयाांची यािी तयार करेल, असे रनिेश आहेत. 
  माहहती व जनसंपर्क  महासंचालनालयातील आहि अहधनशत र्ायालयातील र्ट-अ आहि र्ट-ब मधील 
सवक अहधर्ारी यांच्या हनयतर्ाहलर् बदलयांबाबत, सक्षम प्राहधर्ारी शासन आहे. त्यानसुार शासनास आवऴयर् 
असलेली माहहती शासनास सादर र्रावयाची असलयाने, हनयतर्ाहलर् बदलयांच्या संदभात अहधनशत 
र्ायालयातील हवभार् प्रमखुांनी त्यांच्या शतरावर तीन वषापेक्षा जाशत एर्ाच हिर्ािी र्ायकरत असिाऱया 
अहधर्ाऱयांची  माहहती सोबतच्या हववरिपत्रामध्ये भरून हदनांर् 31 जानेवारी,2023 पवूी मखु्यालयास पािवावी. 
   महासंचालनालयीनशतरावर तसेच शासनशतरावर र्रावयाच्या बदलयांच्यादवृटीने जयांना एर्ा हवभार्ामधनू 
दसुऱया हवभार्ामध्ये हवनंती बदली र्रावयाची असलयास, त्यांनी हद. 31 जानेवारी,2023  पयंत, अजक हवहहत 
मार्ाने महासंचालनालयास सादर र्रावते. या मदुतीनंतर वषकभरात प्राप्त होिाऱया र्ोित्याही शवरुपाच्या हवनंती 
बदली अजांचा हवचार रे्ला जािार नाही, याची रृ्पया नोंद घेण्यात यावी. 

महासंचालनालयाच्या अहधनशत असलेलया हवभार्शतरावरील र्ायालयातील वर्क-3 व वर्क- 4 च्या 
र्मकचाऱयांच्या हनयतर्ाहलर् बदलया, संदभीय हद. 25.5.2006 रोजीच्या अहधसचूनेच्या अनषंुर्ाने आहि 
हवभार्ांतर्कत हवनंती बदली संदभीय हद.15.5.2019 रोजीच्या शासन हनिकयाच्या अनषंुर्ाने, प्रादेहशर् र्ायालय 
प्रमखु आहि र्ायालय प्रमखु यांनी त्यांच्याशतरावरुन बदलयांबाबतची आवऴयर् ती र्ायकवाही र्रावी व तसा 
अहवाल महासंचालनालयास सादर र्रावा.  
  सदरचे पहरपत्रर् शासनाच्या www.dgipr.maharashtra.gov.in या संरे्तशथळावर प्रहसध्द र्रण्यात येत 
आहे. 
 

                                     सही/- 
          (हेमराज बार्लु) 

                                                                                                                  संचालर् (माहहती)(प्रशासन) 
प्रहत, 
         सवक संबंहधत अहधर्ारी/र्मकचारी              रृ्.मा.प. 

http://www.dgipr.maharashtra.gov.in/
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प्रत मारहतीसाठी :- 
1. संचालर् (माहहती/प्रशासन), माहहती व जनसंपर्क  महासंचालनालय, मुंबई. 
2.    संचालर्,(माहहती)(वतृ्त व जनसंपर्क ),माहहती व जनसंपर्क  महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
3. संचालर्,(माहहती), माहहती व जनसंपर्क , नार्परू-अमरावती हवभार्,नार्परू 
4. संचालर् (माहहती), माहहती व जनसंपर्क , मरािवाडा हवभार्-औरंर्ाबाद 
5. उपसंचालर् (माहहती/प्रशासन), माहहती व जनसंपर्क  महासंचालनालय, मुंबई. 
6. उपसंचालर् (वतृ्त), माहहती व जनसंपर्क  महासंचालनालय,मुंबई. 
7. उपसंचालर् (प्रर्ाशने), माहहती व जनसंपर्क  महासंचालनालय, मुंबई  
8. उपसंचालर् (प्रदशकने), माहहती व जनसंपर्क  महासंचालनालय, मुंबई 
9. उपसंचालर् (माहहती) महारावर पहरचय र्ें द्र,नवी हदलली. 
10. उपसंचालर् (लेखा), माहहती व जनसंपर्क  महासंचालनालय, मुंबई 
11. उपसंचालर् (माहहती),हवभार्ीय माहहती र्ायालय,र्ोर्ि हवभार्,नवी 

मुंबई/नाहशर्/पिेु/र्ोलहापरू/अमरावती/लातरू 
12. वहरवि सहायर् संचालर्, महारावर पहरचय र्ें द्र, पिजी-र्ोवा. 
13. वहरवि सहायर् संचालर् (वतृ्तहचत्र शाखा) (प्रर्ाशने शाखा) (हवभार्ीय संपर्क  र्क्ष) (महान्यजू) 
14. वहरवि सहायर् संचालर् (आशथापना) / (जाहहरात-प्रशासन) 
15. संशोधन अहधर्ारी, संशोधन शाखा 
16. सवक हजलहा माहहती अहधर्ारी (माहहती र्ें द्रासह) 
17. माहहती अहधर्ारी, उप माहहती र्ायालय, डहाि/ूहशडी 
18. अहधपहरक्षर्, पशुतरे् व प्रर्ाशने, मुंबई 
19. सवक र्ायासन प्रमखु, (तांहत्रर् र्क्षासह), माहहती व जनसंपर्क  महासंचालनालय, मुंबई 
 
प्रत अगे्ररषत :  1. मा. महासंचालर्, माहहती व जनसंपर्क  महासंचालनालय,मंत्रालय,मुंबई-32 
                       2. उपसहचव, सामान्य प्रशासन हवभार्, र्ा-34-अ, मंत्रालय, मुंबई-32. 
 
  



रििरणपत्र 
 

 हवषय:- र्ायालयातील अहधर्ारी/र्मकचारी यांची माहहती उपलब्ध र्रण्याबाबत. 
संदभक :- 1) महारावर शासर्ीय र्मकचाऱयांच्या बदलयांचे हवहनयमन आहि शासर्ीय र्तकळय पार पाडताना 

    होिाऱया हवलंबास प्रहतबंध अहधहनयम 2005, शासन अहधसचूना हद.25.5.2006 
              2) शासन हनिकय क्र. एसआरळही-2016/प्र.क्र.509/र्ाया.12, हद.15.5.2019 
 

 

 

 
        र्ायालय प्रमखुाचे नाव, पदनाम व शवाक्षरी  

र्ायालयाचे नाव व पत्ता --------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
--------------------------------------------- 

 
रिप :  उपरोक्त रििरणपत्रात िगण-1 ते िगण 4मिील सिण अरिकारी/कमणचाऱयाांची प्रत्येक 
रकान्यातील मारहती भरणे अरनिायण आहे.  
 

 

र्ायालयाचे नाव : 
  

संवर्क अहधर्ारी/र्मकचारी 
यांचे नाव व पदनाम 

र्ायालयातील 
हनयकु्तीचा हदनांर् 

र्ायालयातील 
सेवा र्ालावधी 
---वषे---हदवस 

जातीचा संवर्क 
(जात पडताळिी 
प्रमािपत्राची प्रत 

जोडावी) 

शेरा 
(बदलीस पात्र/अपात्र 
त्याबाबतचे अहभप्राय) 

वर्क-1 अहधर्ारी       
 
 

वर्क-2 अहधर्ारी 
 

     
 
 

र्ायालयाचे नाव : 
  

संवर्क अहधर्ारी/र्मकचारी 
यांचे नाव व पदनाम 

र्ायालयातील 
हनयकु्तीचा हदनांर् 

र्ायालयातील 
सेवा र्ालावधी 
---वषे---हदवस 

जातीचा संवर्क 
(जात पडताळिी 
प्रमािपत्राची प्रत 

जोडावी) 

शेरा 
(बदलीस पात्र/अपात्र 
त्याबाबतचे अहभप्राय) 

वर्क-3 र्मकचारी 
 

     
 
 

वर्क-4र्मकचारी      
 
 


