
 

 
कौशल्य विकास ि उद्योजकता विभाग 

व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण प्रादेवशक कायालय, म ुंबई-51 
क्रमाुंक : प्राकाम ुं/आस्था/2020/का-1(ड)/ 2041    वदनाुंक : 21/07/2020 

   विषय :- सन 2020 मधील ऑनलाईन काययपद्धती अन षुंगाने वनयतकावलक बदलीपात्र  
    कमयचाऱयाुंची यादी ि बदली प्रवक्रयेचा कालबद्ध काययक्रम प्रवसद्ध करणेबाबत 
   सुंदभय :- 1) शासन पवरपत्रक, सा.प्र.वि, क्र.एसआरव्ही-2014/म स-34/प्र.क्र.379/12,  
         वद.11-02-2015 
    2) शासन वनणयय, कौ.वि. ि उ.वि, क्र.सुंवकणय-1111/प्र.क्र.24/19/व्यवश-5,  
         वद.20-09-2019 
    3) शासन वनणयय, कौ.वि. ि उ.वि, क्र.सुंवकणय-1111/प्र.क्र.24/19/व्यवश-5,  
        वद.27-09-2019 
    4) शासन वनणयय, कौ.वि. ि उ.वि, क्र.सुंवकणय-1111/प्र.क्र.24/19/व्यवश-5,  
        वद.13-12-2019 
    5) मा.कक्ष अवधकारी, कौ.वि. ि उ.वि, म ुंबई याुंचे पत्र क्र.सुंवकणय- 
                                       1111/प्र.क्र.24/19/व्यवश-5, वद.02-03-2019 
    ६) मा.सुंचालनालयाचे पत्र क्र.4/आस्था-2/ऑनलाईनबदली/2020/375,  
        वद.21/07/2020 
पवरपत्रक :- 

  व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण प्रादेवशक कायालय, म ुंबई-51 ि अवधनस्त असलेल्या सिय 
सुंस्था/कायालयातील अवधकारी/कमयचाऱयाुंच्या वनयतकावलक/विशेष विनुंती/विभागीय बदल्या या 
ऑनलाईन (Computerized) पद्धतीने राबविण्याच्या काययपद्धतीस उक्त सुंदर्भभय क्र.2 च्या शासन 
वनणययान्िये मान्यता वदलेली आहे. 
 त्याअन षुंगाने वदलेल्या वनदेशान सार वनयतकावलक बदली 2020 करीता या कायालयाच्या अवधनस्त 
असलेल्या सुंस्था/कायालयातील गट-क सुंिगातील जे कमयचारी वद.31-05-2020 रोजी एकाच 
सुंस्था/कायालयामध्ये व िषे ककिा त्यापेक्षा अवधक कालािधी प णय करीत आहे अशा वनयतकावलक 
बदलीसाठी पात्र असलेल्या कमयचाऱयाुंची तात्प रती यादी (Provisional List) ि बदली प्रवक्रयेचे िळेापत्रक 
यासोबत आपले अवधनस्त गट-क कमयचाऱयाुंच्या वनदशयनास आणून त्याबाबतची पोच दप्तरी दाखल 
करण्यात यािी. तसेच त्याबाबत सुंबुंवधत कमयचाऱयाुंच्या काही हरकती असल्यास तसे सुंचालनालयाने 
वदलेल्या िळेापत्रकाप्रमाणे या कायालयास तात्काळ कळविण्यात याव्यात. 
 वनयतकावलक बदलीसाठी ज्या कमयचाऱयाुंना म दतिाढ हिी असल्यास तसा ऑनलाईन अजय 
करणेसाठी HRMS पोटयलिर लॉगईन करुन Transfer Tab मधील Retention Application मधून तसा 
ऑनलाईन अजय वद.22-07-2020 राजी सायुं.05.00 िाजेपयंत सादर करािते. तसेच सुंबुंवधत बदलीपात्र 
कमयचाऱयाुंनी त्याुंच्या बदलीसाठीचे पसुंतीक्रम HRMS पोटयलिर लॉगईन करुन िळेापत्रान सार ऑनलाईन 
सादर करािते. ि पसुंतीक्रमाची कप्रट डाऊनलोड करुन स्ित:कडे ठेिािी. उक्त बाबससाठी सुंबुंवधत 



सुंस्था/कायालय प्रम खाुंनी सुंबुंवधत कमयचाऱयाुंना आिश्यक ते सहकायय कराि.े तसेच वदलेल्या िळेापत्रकाचे 
काटेकोरपणे पालन कराि.े 

 

 
(डॉ.अ.म.जाधि) 
सहसुंचालक 

व्यिसाय वश क्षण ि प्रवश क्षण, 
प्रादेवशक कायालय, म ुंबई-51 

प्रवत, 
सुंबुंवधत कमयचारी. 
 
प्रत :- मावहती ि प ढील आिश्यक त्या काययिाहीकरीता.  
        1. मा.सुंचालक, व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण सुंचालनालय, म ुंबई-01 याुंना मावहतीस्ति सविनय सादर. 
 2. या कायालयाच्या अवधपत्याखालील सिय सुंबुंवधत सुंस्था/कायालय प्रम ख. 
 3. या कायालयातील सिय कायासने. 

 
 

४९, खेरिाडी,बाुंद्रा (पिूय), शासकीयतुंत्रवनकेतन पवरसर, म ुंबई-४०० ०५१; दूरध्िनी क्रमाुंक : ०२२- २२६४७३०५५; 
सुंकेतस्थळ : https://mumbai.dvet.gov.in; ई-मेल : jtdir.mumbai@dvet.gov.in 
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