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वन्वमत/विनंती बदलीसाठी अजम 

                 वदनांक:- 
प्रवत, 
 संचालक, 
 लेखा ि कोषागारे, 
 महाराष्ट्र राज््, मुंबई 
 

विष् :- वन्तकावलक बदलीच््ा िळेी पसंतीक्रम विचारात घेण््ाबाबत.                                          
 
महोद्, 
 सन............................... च््ा प्रशासकी् / विनंती बदली कवरता मी खालील प्रमारे् मावहती सादर करीत आहे.  
 
     2)  आिश््क िै् क्क्तक मावहती :-  

i. नांि :- ---------------------------------------------------------------------------------------- 
ii. सध््ाच े का्ाल् :- ---------------------------------------------------------------------------- 

बदली आदेश वदनाकं :- ------------------      सध््ाच््ा का्ाल्ात रूजू वदनांक :------------------------- 
iii. संिगातील प्रत््क्ष वन्ुक्ती वदनांक :---------------------------------------------------------------- 

जन्मवदनांक :- ---------------------------------------------------------------------------------
सेिावनिृत्ती वदनांक :- -----------------------------------स्िग्राम वजल्हा --------------------------- 

iv. वशक्षर्:- -----------------------------     विशेष कल /नैपुण््/ सगंर्क रुची :---------------------- 
v. विर्ागी् चौकशी /न््ा्ाल्ीन प्रकरर् प्रलंवबत आहे का ?         हो्  /  नाही. (असल््ास सविस्तर तपवशल द्यािा.) 
vi. महसुली विर्ाग िाटप वन्म लागू आहे का् ?   :-                    हो्  /  नाही. 

 
3) आजप्ंतच््ा पदस्थापनांचा तपशील  :-  
अ.क्र. का्ाल्ाचे नाि पासून प्ंत प्रिगम अ.क्र.* 

(वटप 1 प्रमारे् ) 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1     

2     

3     

4     

 
वटप- 1  *  खालील सहा प्रिगापैकी एक :- 
1. कोषागार /अविदान ि लेखा अविकारी का्ाल् ,             2. वजल्हा पवरषद/ वजल्हा ग्रामीर् विकास ्ंिर्ा  
3. स्थावनक वनिी लेखा ,                                                        4. महानगरपावलका / नगर  पवरषदा ,  
5. सािमजवनक उपक्रम / अन्न ि नागरी परुिठा / दुग्िशाळा      6. वजल्हाविकारी ि इतर शासकी् का्ाल् े 
     (कमर्शशअल अकाऊंकटग )     
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4) प्रशासकी् (वन्वमत) बदली कवरताचा पसंतीक्रम :-  
क्रमाने 
पसंती 

वजल्हा / का्ाल्ाच ेनाि प्रिगाचा अ.क्र.* 
(वटप-1  प्रमारे् ) 

अवर्प्रा् 

(1) (2) (3) (4) 

1    

2    

3    

 
5)  विनंती बदली कवरताची मावहती :-  
(i) विनंती बदलीच ेकारर् 

(सविस्तर नमूद कराि)े 
 

(ii) िरील कारर्ासाठी  पुराि ेजोडण््ात आल ेआहेत का्  ?   

(iii) सध््ाच ेपदािर वदनांक 31.05.20          रोजी एक िषम 
पूर्म झाल ेआहे का् ?  

 

(iv) पसंतीक्रम (वजल्हा / का्ाल्ाचे नाि) i) 

ii) 

 
6) िरीलप्रमारे् मी कळविलेली पसंती ही केिळ संचालनाल्ाच््ा विचाराथम आहे ि त््ािर माझा हक्क प्रस्थावपत होत नाही 
्ाची मला परू्मपरे्  जार्ीि आहे.  
7) मी बदलीसंबिंी खासदार, आमदार, राजकी् संघटनांच ेका म्कते आवर् इतर अशासकी् व््क्ती ्ाचं््ामाफम त शासनािर 
दबाि आर्ल््ास वशस्तर्गं कारिाईस पाि ठरेन. 
                     आपला / आपली, 

 
 
                                                                                                                                ( सही ) 
 
         नाि :- 
         दुरध्िनी क्र. :-  
सूचना :- 

1. प्रशासकी् बदली कवरता सध््ाच््ा पदािर वदनांक 31 मे रोजी तीन िषाचा सेिाििी पूर्म होरे् आिश््क आहे तर विनंती बदली हिी 
असल््ास वदनांक 31 मे  रोजी सध््ाच््ा पदािर वकमान एक िषम पूर्म झालेले असाि े.  

2. सदरचा अजम वदनांक 31 माचम पूिी संचालनाल्, लेखा ि कोषागारे, मंुबई ्ेथे प्राप्त होरे् आिश््क आहे.  
3. महाराष्ट्र वित्त ि लेखा सेितेील प्रत््ेक अविकाऱ्ाने िरील वटप-1 मध््े नमूद सेिचे््ा सहा प्रिगात काम कराि ेअसे अपेवक्षत आहे. त््ामुळे 

िरील अ.क्र.4 / 5 मध््े पसंती दशमविताना ्ापूिी ज््ा प्रिगात 3 िषाचा कालाििी पूर्म केला आहे तो प्रिगम िगळून पसंती दशमिािी . 
4. महसुली विर्ाग िाटप वन्मानुसार पदस्थापना / वन्कु्ती झालले््ा कममचाऱ्ांना विर्ागाबाहेर बदली हिी असल््ास सामान्् प्रशासन 

विर्ागाच््ा वद.28/04/2015 ि वद.16/7/2015 च््ा अविसूचनेतील वन्मानुसार प्रथम महसुली विर्ाग बदलनू घ््ािा लागेल ि 
त््ानंतरच त््ांच््ा बदलीचा विचार करण््ात ्ेईल. 


