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प्रस्तावना :--  

यापुवी िासनाने संदभण क्रमाकं 1 च्या जदनाकं 29 सप्र्ेंबर, 2011 च्या िासन पजरपत्रकान्वये 

तसेच संदभण क्रमाकं -2,3,4 व 5 वरील अनुक्रमे जदनाकं 11 नोव्हेंबर, 2011, 18 ऑक्र्ोबर 2012, 

जदनाकं 18 जानेवारी 2014 व जदनाकं 20 मे, 2015 च्या िुद्धीपत्रकान्वये जजल्हा पजरषदेच्या गर् क 

(वगण -3) व गर् ड  (वगण -4) कमणचाऱयाचं्या आंतरजजल्हा बदल्याबंाबत धोरण जनजरृत केलेले आहे. 

सदर धोरणानुसार जजल्हा पजरषदेअंतगणत कायणरत असणाऱया जिक्षकाचं्याही आंतरजजल्हा बदल्या 

करण्यात येत होत्या. परंतु जिक्षक संवगाची मोठी संख्या व त्यामुळे जिक्षकांच्या मोठया प्रमाणावर 

प्रलंजबत असणारे आंतरजजल्हा बदलीच ेप्रस्ताव याचा जवचार करता त्याचं्या आंतरजजल्हा बदलीबाबत  

स्वतंत्रपणे वगेळ्याने जवचार करुन संदभण क्र.6 येथील जदनाकं 24.4.2017 च्या िासन जनणणयानुसार 

सुधाजरत धोरण जनजरृत केलेले आहे.  
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जिक्षक संवगाचे नव्याने बदली धोरण जनजरृत करताना जवद्यार्थ्यांची िैक्षजणक गुणवत्ता, जजल्हा 

पजरषद िाळामंधील घर्णारी पर्संख्या, अध्यापनातील स्थैयण, जिक्षकानंा काम करीत असताना 

उद्भवणाऱया अडी-अडचणी जवचारात घेऊन जिक्षकाचं्या सुधाजरत बदली धोरणामध्ये अजधक सुधारणा 

करण्याची बाब िासनाच्या जवचाराधीन होती.  

िासन जनणणय :- 

 उपरोक्त बाबींचा जवचार करून िासनाने जिक्षकाचं्या आंतरजजल्हा बदली 

धोरणाबाबत नव्याने जवचार करण्याचा जनणणय घेतला आहे. त्या अनुषंगाने वरील संदभण क्र.6 ते 8 

येथील िासन जनणणय जदनाकं 24 एजप्रल 2017, िासनपत्र जदनाकं 31 जुलै, 2017 व िासन जनणणय 

जदनाकं 20 ऑगस्र्, 2019 अजधक्रजमत करुन आता जजल्हा पजरषदेंतगणत कायणरत जिक्षक संवगाच्या 

आंतरजजल्हा बदलीसाठी या िासन जनणणयान्वये खालील प्रमाणे सुधारीत धोरण जनजरृत करण्यात येत 

आहे.  

1) महाराष्ट्र जजल्हा पजरषदा जजल्हा सेवा (सेवा प्रविे), जनयम 1967 मधील 6(8) मधील तरतुदीनुसार 

जजल्हा पजरषद कमणचाऱयांना आंतरजजल्हा बदलीने अन्य जजल्हा पजरषदेमध्ये नेमणकू देण्यास व 

बदलीच्या जठकाणी रुजू होण्यासाठी कायणमुक्त करण्यासही संबंजधत जजल्हा पजरषदेच े मुख्य 

कायणकारी अजधकारी हे सक्षम प्राजधकारी आहेत. 

2) आंतरजजल्हा बदलीसाठी जवचारात घ्यावयाच्या बाबी :- 

2.1 ज्या जिक्षक कमणचाऱयाला आंतर जजल्हा बदली हवी आहे, अिा जिक्षकाचंी संबंजधत जजल्हा 

पजरषदेमध्ये त्या वषाच्या 31 मे अखेर जकमान 5 वषण सलग सेवा होणे आवश्यक आहे. तसेच तो 

जिक्षक त्या पदावर कायम असणे आवश्यक आहे. या 5 वषाच्या कालावधीत संबंजधत 

जिक्षकाच्या जिक्षण सेवक या पदावर असलेला कालावधी जवचारात घेतला जाईल. जविेष 

संवगण भाग 1 व भाग 2 मधील कमणचाऱयानंा सेवचेी मयादा 3 वषाची असेल. 

2.2  आंतरजजल्हा बदली हा संबंजधत जिक्षकाचंा हक्क असणार नाही. 

2.3 जे जिक्षक पदोन्नत झालेले आहेत अिा जिक्षकानंा आंतरजजल्हा बदली हवी असल्यास 

संबंजधत जिक्षकानंी अिी आंतरजजल्हा बदली मान्य झाल्यास स्वखुिीने पदावनत 
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करण्याबाबत संमतीपत्र जदल्यानंतरच त्या जिक्षकाचंा आंतरजजल्हा बदल्यासंाठी जवचार केला 

जाईल. 

2.4 ज्या जजल्हा पजरषदेचे रोस्र्र (बबदू नामावली) जवभागीय आयुक्त, मागासवगीय कक्ष यानंी 

तपासून जदले आहे, अिा जजल्हा पजरषदेमध्ये जिक्षकांची आंतरजजल्हा बदली होईल. 

2.5 आंतरजजल्हा बदली प्रकरणातं ज्या जजल्हा पजरषदेच े रोस्र्र (बबदू नामावली) जवभागीय 

आयुक्त, मागासवगीय कक्ष यानंी तपासून जदली नाहीत, अिा जजल्हा पजरषदेमध्ये फक्त 

जिक्षकाचंी आंतरजजल्हा बदली साखळी पद्धतीने होईल. 

2.6 यासंदभात आंतरजजल्हा बदलीस इच्छुक असलेल्या जिक्षकानंी अजण करतानंा जास्तीत जास्त 

चार जजल्हा पजरषदाचंी जनवड करण्याची मुभा राहील. याकजरता त्यानंी सोबत जोडलेल्या 

पजरजिष्ट्र्ामध्ये अजण करणे आवश्यक आहे.  

2.7 प्रत्येक वषी आंतरजजल्हा बदलीसाठी इच्छुक असलेल्या जिक्षकानंी िासनाद्वारे जनदेजित 

केलेल्या जवजिष्ट्र् कालावधीत संबंजधत गर् जिक्षणाजधकारी कायालयात ऑनलाईन अजण करणे 

आवश्यक आहे.  सदर अजाचा नमुना सोबतच्या पजरजिष्ट्र्ामध्ये जोडलेला आहे. या 

अजासोबत खालील कागदपत्र ेजोडावीत.  

"संबंजधत जिक्षकाचं्या आंतरजजल्हा बदलीस अनुसरून काही न्यायालयीन / 

लोकायुक्त / अन्य न्यायाजधकरण याचंे स्वयंस्पष्ट्र् आदेि असल्यास त्या आदेिाची  प्रत अजण 

भरताना गर् जिक्षणाजधकाऱयाकंडे उपलब्ध करून देण्यात यावी व त्यावर मुळ याजचकेची प्रत 

देखील उपलब्ध करून देण्यात यावी.”  

2.8 सदरच्या बदल्या ह्यापूवी जनजरृत केलेल्या धोरणानुसार 10% पेक्षा जास्त जागा जरक्त 

असल्यास त्या जजल्हा पजरषदामंधून जिक्षकानंा आंतरजजल्हा बदलीने बाहेर जाता येणार 

नाही. जजल्हयातुन बाहेर जाण्याकरीता जरक्त पदाचंी र्क्केवारी 10% पेक्षा कमी असणे 

गरजेचे आहे. 

2.9 सदरची आंतरजजल्हा बदली संबंजधत जिक्षकाचं्या जनयुक्ती प्रवगानुसार बदलीने जाण्याच्या 

जजल्हा पजरषदेत जरक्त पद असल्यास, त्या जरक्त पदावर बदली करण्यात येईल. 
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3) न्यायालयीन आदेिाची प्रत मुख्य कायणकारी अजधकारी, जजल्हा पजरषद एकजत्रत करून पुढील 

कायणवाहीसाठी िासनाकडे पाठवतील. ज्या आदेिाची अंमलबजावणी झालेली आहे अिा 

आदेिाच्या प्रती िासनास पाठवू नयेत.  

4) वरीलप्रमाणे न्यायालयीन आदेिाबाबत सवण कागदपत्र प्राप्त झाल्यानंतर न्यायालयाने जदलेल्या 

आदेिानुसार आंतरजजल्हा बदलीची प्रकरणे जनकाली काढण्यात येतील.  

5) नवीन धोरणानुसार ना हरकत दाखल्याची आवश्यकता नसल्याने, आंतरजजल्हा बदलीसाठी 

यापुढे जजल्हा पजरषदाकंडून ना हरकत दाखला देण्यात येणार नाही. 

6) आंतरजजल्हा बदलीने अन्य जजल्हा पजरषदेतून सामावून घेतलेल्या कमणचाऱयाची सेवाज्येष्ट्ठता अिा 

बदलीनंतर जजल्हा पजरषदेत हजर झाल्याच्या जदनाकंानुसार जनजरृत करण्यात येईल. एकाच 

जदविी एकापेक्षा अजधक जिक्षकानंा सामावून घेताना त्याचंी जेष्ट्ठता त्याचं्या जन्मजदनाकंानुसार 

ठरजवण्यात यावी. 

7) संबंजधत कमणचाऱयाजवरूद्ध जवभागीय चौकिी प्रस्ताजवत अथवा चाल ू असल्यास सदर कमणचारी 

आंतरजजल्हा बदलीस अपात्र समजण्यात येईल.  

8) वरीलप्रमाणे कायणवाही झाल्यानंतर आंतरजजल्हा बदलीकरीता राज्यातील सवण जजल्हा 

पजरषदातंील इच्छुक जिक्षकाचंी राज्यस्तरावर प्रवगणजनहाय संगणकीय पद्धतीने खालील 

प्राधान्यक्रमाप्रमाणे एकजत्रत ज्येष्ट्ठतासुची तयार करण्यात येईल. 

8.1 ज्या जिक्षकानंा एका जजल्हा पजरषदेकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र जमळालेले आहे असे जिक्षक. 

र्ीप : काही जजल्हा पजरषदानंी भजवष्ट्यात संबंजधत बबदुनामावलीमधील संबंजधत बबदुवरील पद 

उपलब्ध होईल या अर्ीवर ना-हरकत दाखले जनगणमीत केलेले असून, सदरचा िासन 

जनणणय बबदुनामावलीप्रमाणे आंतरजजल्हा बदली मान्य करीत असल्याने सदर ना-हरकत 

दाखल ेप्राप्त केलेले जिक्षक या प्राधान्यक्रमात बसतील.  

8.2 : जविेष संवगण जिक्षक भाग 1 :- या संवगांतगणत खालील जिक्षकाचंा समाविे होईल.  

क. पक्षाघाताने आजारी कमणचारी ( Paralysis). 

ख. जदव्यागं कमणचारी (सामाजजक न्याय व जविेष सहाय्य जवभागाच्या िासन जनणणय जदनाकं 

14.01.2011 मधील नमूद प्रारूपाप्रमाणे सक्षम प्राजधकाऱयाचे प्रमाणपत्र आवश्यक), 
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मानजसक जवकलागं व जदव्यागं मुलाचंे पालक. (पालक म्हणज े आई वडील बकवा ते 

नसल्यास बजहण भाऊ). तसेच ज्या जिक्षकाचंे जोडीदार मानजसक जवकलांग व जदव्यागं 

आहेत, अस ेजिक्षक. 

ग. ह्रदय िस्त्रजक्रया झालेले कमणचारी. 

घ. जन्मापासून एकच मूत्रबपड (जकडनी) असलेले / मूत्रबपड रोपण केलेले कमणचारी / 

डायजलसीस सुरु असलेले कमणचारी. 

च. यकृत प्रत्यारोपण झालेले जिक्षक. 

छ. कॅन्सरने (ककण रोग) आजारी कमणचारी. 

ज. मेंदूचा आजार झालेले कमणचारी. 

झ. थॅलेसेजमया जवकारग्रस्त मुलाचंे पालक/ जन्मजात गुणसुत्राचं्या दोषांमुळे उद्भवणारे 

आजार{उदा. Methyl Malonic Acidemia (MMA) Classical type (Mutase defiency 

व इतर आजार)} (पालक म्हणजे आई वडील बकवा ते नसल्यास बजहण भाऊ). 

र्. माजी सैजनक तसेच आजी  / माजी सैजनक व अधणसैजनक जवानाचं्या पत्नी / जवधवा. 

ठ. जवधवा कमणचारी. 

ड. कुमाजरका जिक्षक. 

ढ. पजरत्यक्ता / घर्स्फोर्ीत मजहला कमणचारी. 

प. वयाने त्रेपन्न वषे पूणण झालेले कमणचारी. 

फ. स्वातंत्र्य सैजनकाचंा मुलगा / मुलगी / नातू / नात (स्वातंत्र्य सैजनक हयात असेपयंत)  

वरील एखाद्या संवगात एकापेक्षा जास्त जिक्षकानंी बदलीसाठी अजण केल्यास बदलीसाठी 

त्याचं्या सेवाज्येष्ट्ठतेप्रमाणे ज्येष्ट्ठता जवचारात घेण्यात येईल. तसेच वरीलप्रमाणे कायणवाही करतानंा 

दोघाचंी सेवाज्येष्ट्ठता एक असल्यास वयाने ज्येष्ट्ठ असलेल्या कमणचाऱयाचा प्राथम्याने जवचार 

करावयाचा आहे. अिा प्रकरणात जन्मजदनाकंदेखील एकच असल्यास इंग्रजी अद्याक्षराप्रमाणे 

आडनावं प्रथम येईल, अिा जिक्षकाचंी प्राधान्याने बदली करण्यात यावी. 

8.3 : जविेष संवगण जिक्षक भाग 2 :- पती-पत्नी एकजत्रकरण 
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जर सध्या पती व पत्नी यांच्या जनयुक्तीचे जठकाण दोन वगेवगेळया जजल्हयात असल्यास 

अिा जिक्षकानंा जविेष संवगण भाग-2 जिक्षकाचंा दजा प्राप्त होईल. पती-पत्नी एकत्रीकरणातंगणत 

संबंजधत दापंत्यापैकी एकाने त्याचा जोडीदार ज्या जजल्हयात कायणरत असेल,त्या जजल्हयात 

बदली जमळण्यासाठी अजण करावयाचा आहे. दोघानंी अजण करण्याची आवश्यकता नाही. 

या जविेष संवगांतगणत अजण करतानंा दोघानंाही ते कायणरत असलेल्या जजल्ह्यापेक्षा अन्य 

जजल्ह्यात बदली हवी असल्यास पती-पत्नीची जोडी एक युजनर् म्हणनू ग्राह्य धरण्यात येईल. त्या 

दोघापंैकी सेवाज्येष्ट्ठता ग्राह्य न धरता सेवनेे कजनष्ट्ठ असलेल्या जोडीदाराची सेवाज्येष्ट्ठता ग्राह्य 

धरण्यात येईल व दोघे कायणरत असलेल्या जजल्ह्यापेक्षा एकजत्रत मागणी केलेल्या अन्य जजल्ह्यात 

त्याचंे जनवड प्रवगानुसार बबदू जरक्त असल्यास प्राधान्य जमळेल.  

  पती-पत्नी एकत्रीकरणातंगणत असणारी वगणवारी खालीलप्रमाणे आहे. त्याचप्रमाणे 

त्याचं्या बदलीचा प्राधान्यक्रमही याच क्रमवारीनुसार राहील. 

क. पती-पत्नी दोघेही जजल्हा पजरषद कमणचारी असतील तर. 
ख.पती-पत्नी दोघापंैकी एक जजल्हा पजरषद कमणचारी व दुसरा राज्य िासकीय कमणचारी                    
     असेल तर. 
ग. पती-पत्नी दोघापंैकी एक जजल्हा पजरषद कमणचारी व दुसरा कें द्र िासकीय कमणचारी         
      असेल तर. 
घ. पती-पत्नी दोघापंैकी एक जजल्हा पजरषद कमणचारी व दुसरा राज्य िासनाच्या स्वायत्त  
      संस्थेचा कमणचारी असेल तर, उदा. महानगरपाजलका / नगरपाजलका. 
च.  पती-पत्नी दोघापंैकी एक जजल्हा पजरषद कमणचारी व दुसरा राज्य अथवा कें द्र िासनाच्या  
      सावणजजनक उपक्रमातील कमणचारी. 
छ. पती-पत्नी दोघापंैकी एक जजल्हा पजरषद कमणचारी व दुसरा अनुदाजनत संस्थेतील   
      कमणचारी असेल तर.  
वरील एखाद्या संवगात एकापेक्षा जास्त जिक्षकानंी बदलीसाठी अजण केल्यास बदलीसाठी 

त्याचं्या सेवा ज्येष्ट्ठतेप्रमाणे ज्येष्ट्ठता जवचारात घेण्यात येईल. तसेच वरीलप्रमाणे कायणवाही करतानंा 

दोघाचंी सेवाज्येष्ट्ठता एक असल्यास वयाने ज्येष्ट्ठ असलेल्या कमणचाऱयाचा प्राथम्याने जवचार 

करावयाचा आहे. अिा प्रकरणात जन्मजदनाकं ही एक असल्यास इंग्रजी अद्याक्षराप्रमाणे आडनावं 

प्रथम येईल अिा जिक्षकांना प्राधान्यक्रम देण्यात येईल. 
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वरीलप्रमाणे जविेष संवगण भाग-2 मधील जिक्षकाचंे अजण जवचारात घेतानंा त्यापैकी 60%  अजण 

ज्येष्ट्ठतेनुसार प्राधान्यता देऊन जवचारात घेण्यात येतील व उवणरीत 40% सवणसाधारण संवगातील 

अजण म्हणनू जवचारात घेण्यात येतील. 

8.4 :- सवणसाधारण संवगण : त्यानंतर सवणसाधारण अजणदाराचंी आंतरजजल्हा बदलीसाठी ज्येष्ट्ठता 

त्याचं्या सेवाज्येष्ट्ठतेच्या आधारे जनजरृत करण्यात येईल. वरीलप्रमाणे ज्येष्ट्ठता जदल्यानंतर 

सवणसाधारण संवगातील अजणदाराचंी सेवाज्येष्ट्ठता जवचारात घेण्यात येईल. 

           सेवाज्येष्ट्ठता जदनाकं एक असल्यास वयाने ज्येष्ट्ठ असलेल्या जिक्षकानंा प्राधान्य देण्यात 

येईल. तसेच जन्मजदनाकंही एकच असल्यास इंग्रजी अद्याक्षराप्रमाणे आडनावं जवचारात घेऊन 

जे अद्याक्षर प्रथम येते त्याप्रमाणे प्राधान्यक्रम प्रदान करण्यात येईल. 

9) उपरोक्त नमूद मुद्दा क्रमाकं - 8 प्रमाणे एकजत्रत संवगणजनहाय ज्येष्ट्ठतासूची तयार झाल्यावर 

आंतरजजल्हा बदली प्रजक्रया संगणकीय प्रणालीद्वारे संवगणजनहाय ज्येष्ट्ठतेनुसार व जवनंतीप्रमाणे 

करण्यात येईल. ज्या जिक्षकाची बदली करावयाची आहे, त्या जिक्षकाची बदली ज्या जजल्हयात 

होणे अपेजक्षत आहे त्या जजल्हयात त्या प्रवगासाठी बदली वषामध्ये 31 मे अखेर 

बबदूनामावलीमधील सरळसेवचेे पद जरक्त असणे आवश्यक आहे. त्याच पदावर संबंजधताचंी 

बदली केली जाईल.कमणचा-याने त्याचं्या अजात नमूद केलेल्या जजल्हयात बबदूनामावलीप्रमाणे 

थेर्पणे वा सकृतदिणनी पद उपलब्ध नसल्यास बदल्याकंजरता साखळी पध्दतीचा अवलंब 

करण्यात येईल व त्याद्वारे मागणी केलेल्या जजल्हयात पद उपलब्ध झाल्यास त्या पदावर संबंजधत 

जिक्षकाची आंतरजजल्हा बदली केली जाईल. 

10) आंतरजजल्हा बदली जवनंतीनुसार बदली असल्यामुळे यासाठी कोणतेही भत्ते व पदग्रहण अवधी 

कमणचा-यास अनुज्ञये होणार नाही. 

11) हा िासन जनणणय जनगणजमत झाल्याच्या जदनाकंापयंत जनयुक्ती आदेि जनगणजमत झालेल्या 

कमणचाऱयाचं्या आंतरजजल्हा बदलीस या िासन जनणणयातील तरतुदीमुळे बाधा पोहोचणार नाही. 

12) आंतरजजल्हा बदली झाल्यानंतर संबंजधत जिक्षकाने हजर झाल्यानंतर सहा मजहन्याच्या 

कालावधीत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. 

13) आंतरजजल्हा बदलीने आलेल्या जिक्षकानंा पदस्थापना देताना संबंजधत जजल्हा पजरषदानंी  
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      खालीलप्रमाणे कायणवाही करावी : 

13.1  दुसऱया जजल्ह्यातून आलेल्या सवण जिक्षकाचं्या जनयुक्तीच्या जदनाकंानुसार सवणप्रथम 

जेष्ट्ठता याद्या तयार करण्यात याव्यात. 

13.2  यानंतर या यादीतील इच्छुक असलेल्या जिक्षकानंा आजदवासी व नक्षलग्रस्त भागात 

नेमणकू देण्यात यावी. इच्छुक नसल्यास कजनष्ट्ठतम जिक्षकानंा त्या भागात नेमणकू 

देण्यात यावी. कोणत्याही पजरस्स्थतीत आजदवासी व नक्षलग्रस्त भागातील सवण जागा 

भरण्याबाबत मुख्य कायणकारी अजधकारी यानंी दक्षता घ्यावी. 

13.3  त्यानंतर वरील जेष्ट्ठतायादीतील इच्छुक जिक्षकानंा अवघड क्षते्रात जनयुक्ती देण्यात 

यावी. कोणीही इच्छुक नसल्यास वा इच्छुकाचंी संख्या कमी असल्यास, सेवा जेष्ट्ठता 

यादीनुसार कजनष्ट्ठतम जिक्षकानंा अवघड क्षते्रातील जरक्त जागी नेमणकू देण्यात 

यावी. 

13.4  वरीलप्रमाणे जरक्त जागा संपुणणत: भरल्यानंतर जजल्ह्यातील ज्या तालुक्यात जरक्त 

जागाचंी र्क्केवारी सवाजधक आहे, अिा तालुक्यातील जरक्त जागा भरण्यात याव्यात. 

हे करताना इच्छुक जिक्षकानंा त्याचं्या जेष्ट्ठतेप्रमाणे जनयुक्ती देण्यात यावी व 

उरलेल्या जरक्त जागावंर जनयुक्तीसाठी स्वचे्छेने कोणी मागणी करीत नसल्यास, 

अिा जागांवर समुपदेिनाने नेमणकूा कराव्यात. 

13.5  अिाप्रकारे क्रमाने जरक्त जागाचंी, अजधक पासून कमी र्क्केवारी असणाऱया 

तालुक्यातील जागा भरण्यात येतील. 

13.6  जजल्हा पजरषदेमध्ये हजर होणाऱया जिक्षकाचंी आठवड्याच्या प्रत्येक सोमवारी जेष्ट्ठता 

याद्या तयार करुन दर मंगळवारी उपलब्ध जरक्त जागावंर त्याचंी समुपदेिनाने 

पदस्थापना देण्यात यावी. 

14) आंतरजजल्हा बदलीने आलेल्या जिक्षकानंा पदस्थापना देताना संबंजधत जजल्हा पजरषदानंी 

उपरोक्त मुद्दा क्र.13 मध्य े नमूद केल्याप्रमाणे कायणवाही करण्यापूवी जविेष संवगण भाग-1 व जविेष 

संवगण भाग-2 मधील जिक्षकानंा पदस्थापना देण्याबाबतची कायणवाही करावी. 



िासन जनणणय क्रमांक : आंजजब-4820/प्र.क्र.291/आस्था-14 
 

पषृ्ठ 14 पैकी 9  
 

14.1  जविेष संवगण भाग-1 या संवगातील जिक्षकानंा सवणप्रथम प्राधान्याने समायोजनाने 

पदस्थापना देण्यात यावी. अिी पदस्थापना देताना पुणण जजल्हयात ज्या जठकाणी 

बदलीने जनयुक्ती देण्यास जरक्त जागा असतील (Clear Vacancy) त्या जरक्त जागेवर 

त्याचं्या सोईनुसार पदस्थापना देण्यात यावी. म्हणजेच या संवगाला पदस्थापना 

देताना मुद्दा क्र.13 मध्ये नमूद भरती करण्यात येणारे पदाचा प्राधान्यक्रम जवचारात 

घेऊ नय.े 

14.2  जविेष संवगण भाग-1 मधील जिक्षकानंा पदस्थापना जदल्यानंतर जविेष संवगण भाग-2 

या संवगातील जिक्षकानंा पदस्थापना देण्याची कायणवाही करावी. अिी कायणवाही 

करताना आंतरजजल्हा बदलीने संबंजधत जजल्हयात आलेल्या व्यक्तीचा जोडीदार 

त्याच जजल्हयात कायणरत असल्यास अिा आंतरजजल्हा बदलीने आलेल्या जिक्षकानंा 

उपरोक्त मुद्दा क्र.13 मध्ये नमूद सुचनेनुसार जी पदे प्राधान्याने भरणे आवश्यक आहे, 

अिा जागी त्यानंा जनयुक्ती द्यावी. या जनयुक्तीने संबंजधत जिक्षकाला त्याचं्या 

जोडीदारापासून 30 जक.मी. पजरसरात जनयुक्ती जमळत नसल्यास संबंजधत जिक्षक व 

त्याचा जोडीदार जी पदे प्राधान्याने भरणे आवश्यक आहे, अिा पदावर दोघानंा 

जनयुक्ती द्यावी. 

15) जजल्हा पजरषदेच्या जिक्षक संवगाच्या आंतरजजल्हा बदल्याबंाबत सुधाजरत धोरण जनजरृत 

झाल्यानंतर जजल्हा पजरषद जिक्षकाचंी त्याचं्या पसंतीनुसार जदलेल्या जजल्ह्यात जरी आंतरजजल्हा 

बदली झाली तरी त्यानंी सदर जजल्ह्यातील बदली रद्द करण्याची जवनंती केल्यानंतर त्याचं्या 

बदल्या रद्द करण्यास परवानगी देण्यात येते. यासंदभात खालीलप्रमाणे धोरण जनजरृत करण्यात 

येत आहे : 

15.1 आंतरजजल्हा बदली आदेि प्राप्त झाल्यानंतर संबंजधत जिक्षकास ती बदली नको 

असल्यास, ती बदली रद्द करण्यासाठी संबंजधत जजल्हा पजरषदेच्या मुख्य कायणकारी 

अजधकाऱयानंा एक मजहन्याच्या आत बदली रद्द करण्यासाठी अजण देणे आवश्यक 

राहील. एक मजहन्यानंतर अिी बदली रद्द करता येणार नाही. 
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15.2  बदली रद्द करण्याबाबत मुख्य कायणकारी अजधकारी यानंी जनणणय घेताना त्या जजल्हा 

पजरषदेमध्ये त्या संवगाची जागा जरक्त असल्याची खातरजमा करावी. अिा प्रकारे 

संवगाची जागा जरक्त नसल्यास बदली करता येणार नाही. 

15.3  आंतरजजल्हा बदली रद्द करण्याबाबत जनणणय घेण्याचा अजधकार हा मुख्य कायणकारी 

अजधकारी, जजल्हा पजरषद याचंाच असेल. 

15.4  आंतरजजल्हा बदली आदेि रद्द करणे, हा संबंजधत जिक्षकाचा हक्क नाही. याबाबत 

मुख्य कायणकारी अजधकारी, जजल्हा पजरषद याचंा जनणणय अंजतम असेल व त्या 

जनणणयाच्या जवरुध्द जवभागीय आयुक्त अथवा िासनाकडे अपील/जवनंती करता येणार 

नाही. 

15.5  अिा जिक्षकानंा जनयुक्तीच्या मूळ जजल्हा पजरषदेमध्ये त्याचं्या जनवडीच्या प्रवगाची 

जागा जरक्त असल्यास त्याचंी मूळ जजल्हा पजरषदेत जनयुक्ती कायम ठेवण्यात येईल. 

परंतू यापुढे आंतरजजल्हा बदलीने झालेली बदली रद्द करुन त्याचं्या मूळ जजल्हयात 

परत जाण्याची जवनंती करणाऱया जिक्षकानंा त्याचं्या संवगातील सेवाज्येष्ट्ठता गमवावी 

लागेल. आंतरजजल्हा बदली रद्द करुन जे जिक्षक त्याचं्या जनयुक्तीच्या मूळ जजल्हा 

पजरषदेत जातील अिा जिक्षकाचंी त्याचं्या जनयुक्तीच्या मूळ जजल्हा पजरषदेमध्ये 

फेरजनयुक्ती गृहीत धरुन त्यानंा सेवाज्येष्ट्ठतेमध्ये सवात कजनष्ट्ठ जागी दिणजवण्यात 

येईल. 

15.6  जे जिक्षक आंतरजजल्हा बदली झाल्यानंतर सदर बदली रद्द करतील त्या जिक्षकानंा 

पुढील पाच वषाच्या कालावधीत आंतरजजल्हा बदलीसाठी अजण करता येणार नाही. 

16) पजहल्या आंतरजजल्हा बदलीस 5 वषाचा कालावधी झाल्यानंतर दुसऱयादंा आंतरजजल्हा 

बदलीसाठी अजण करता येईल.   

17) आंतरजजल्हा बदलीसाठी िासन स्तरावर कोणतेही अजण स्स्वकारले जाणार नाहीत. तसेच अन्य 

मागाने दबाव आणल्यास अिा कमणचा-याचं्या जवरोधात जिस्तभंगाची कायणवाही करण्यात येईल. 
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18) आंतरजजल्हा बदलीसाठी कमणचाऱयानंी अजासोबत जदलेल्या कागदपत्राच्या सत्यतेबाबत काही 

तक्रारी असल्यास अिा तक्रारींची मुख्य कायणकारी अजधका-यानंी तक्रारीची िहाजनिा करुन 

जनणणय देण्यात यावा. मुख्य कायणकारी अजधकारी यानंी जदलेला जनणणय अंजतम असले. 

19) आंतरजजल्हा बदलीसाठी कमणचाऱयाचं्या काही कारणास्तव तक्रारी असल्यास अिा कमणचाऱयानंी 

संबंजधत जवभागीय आयुक्त, याचंेकडे तक्रारी कराव्यात. संबंजधत जवभागीय आयुक्तानंी तक्रार 

प्राप्त झाल्यास प्रकरणपरत्व े तक्रारीची िहाजनिा करुन 30 जदवसात जनणणय घ्यावा. जवभागीय 

आयुक्त यानंी जदलेला जनणणय अंजतम असेल. आंतरजजल्हा बदलीच्या प्रजक्रयेमध्य े अजनयमीतता 

झाल्यास संबंजधत अजधकाऱयाजंवरुध्द कारवाई करण्यात येईल. 

         सदर िासन जनणणय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या                           
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सकेंताक 202104071147386720 
असा आहे. हा आदेि जडजीर्ल स्वाक्षरीने साक्षाजंकत करुन जनगणजमत करण्यात येत आहे.  

                       महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेिानुसार व नावाने.  

    ( जवजय चादेंकर ) 
 उप सजचव, ग्रामजवकास जवभाग 
 प्रजत, 

1) मा.राज्यपाल महोदय याचंे सजचव, मलबार जहल, मंुबई.  
2) मा.मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य याचंे प्रधान सजचव 
3) मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री (ग्रामजवकास) महाराष्ट्र राज्य याचंे खाजगी सजचव 
4) मा.जवरोधी पक्षनेता,जवधानसभा/जवधानपजरषद, महाराष्ट्र जवधानमंडळ सजचवालय,  

मंुबई 
5) सवण सन्माननीय जवधानसभा सदस्य / जवधानपजरषद सदस्य, महाराष्ट्र जवधानमंडळ  

सजचवालय 
6) मा.मुख्य सजचव याचंे उपसजचव, मंत्रालय, मंुबई 
7) अपरमुख्य सजचव / प्रधान सजचव / सजचव, सवण मंत्रालयीन जवभाग 
8) सवण जवभागीय आयुक्त, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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9) सवण मुख्य कायणकारी अजधकारी, जजल्हा पजरषद 
10) उपायुक्त (आस्थापना), जवभागीय आयुक्त कायालये (सवण जवभाग) 
11) माजहती व जनसंपकण  संचालनालय यानंा प्रजसध्दीसाठी अगे्रजषत. 
12) सवण कायासने, ग्रामजवकास जवभाग. 
13) जनवड नस्ती काया क्र.आस्था-14, ग्रामजवकास जवभाग मंत्रालय मंुबई -32. 
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पजरजिष्ट्र् 
िासन जनणणय,ग्रामजवकास जवभाग क्र.आंजजब 4820/प्र.क्र.291/आस्था-14,जद. 7 एजप्रल, 2021 च ेसहपत्र 
 

क्र.  तपिील 
1 कमणचाऱयाचे संपूणण नावं  

2 धारण केलेल्या पदाच ेनावं  

3 नोकरीचे सध्याचे जठकाण, तालुका व जजल्हा  

4 कायणरत जजल्हा पजरषदेतील नेमणकूीचा जदनाकं  

5 कायणरत जजल्हा पजरषदेतील एकूण सेवा  वषण               मजहना 

6 
कमणचाऱयाच्या जातीचा प्रवगण. कमणचारी अनुसूजचत जमातीचा 
असल्यास कमणचारी मागणी केलेल्या जजल्ह्यातील स्थाजनक 
अनुसूचीत जमातीचा आहे काय, असल्यास त्याचा तपजिल 

 

7 जजल्हा पजरषदेमध्ये कायम अथवा अस्थायी  

8 कायम असल्यास कायम असल्याचा जदनाकं  

9 
कमणचाऱयाची जवभागीय चौकिी चालू आहे बकवा कसे, असल्यास, 
त्याबाबतचा दाखला जोडावा. 

 

10 
कमणचारी आंतरजजल्हा बदलीने ज्या जजल्हा पजरषदेमध्ये जाण्यास 
इच्छूक आहे, त्या जजल्हा पजरषदेचे नावं 

 

11 

मा.सवोच्च न्यायालय/मा.उच्च न्यायालय/लोकायुक्त /अन्य 
न्यायाधीकरण यानंी बदलीसाठी आदेि जदला असल्यास त्या 
आदेिाचा जदनाकं तसेच जरर् याजचकेचा क्रमाकं 
(मंुबई/नागपूर/औरंगाबाद) 

 

12 
कमणचारी कायणरत असलेल्या जजल्हा पजरषदेने ना-हरकत 
प्रमाणपत्र जदल ेअसल्यास त्याचा जदनाकं 

 

13 

बदलीचा वगण-       
1) जविेष संवगण- भाग-1 

      2) जविेष संवगण- भाग-2 
      3) सवणसाधारण 

 

14 
जविेष संवगण भाग-1 मध्ये मोडत असल्यास त्याचा तपिील 
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15 
जविेष संवगण भाग-2 मध्ये मोडत असल्यास जोडीदार ज्या जजल्हा 
पजरषदेमध्ये/अन्य आस्थापनेवर कायणरत असल्यास त्याचा 
तपिील 

 

 
1) वरील जजल्ह्यामध्ये बदली जमळाल्यास, मी त्या जजल्हयात प्राथजमक जिक्षक पदावर रुजु होण्यास तयार 

आहे. 
2) मी, मुख्याध्यापक/पदवीधर जिक्षक असून वरील जजल्ह्यात बदली जमळाल्यास मला पदावनत होण्याची 

जाणीव असून त्यास माझी सहमती आहे. 
3) आंतरजजल्हा बदली झाल्यास संबंजधत बदलीने ज्या जजल्हा पजरषदेमध्ये हजर होणार आहे त्या जजल्हा 

पजरषदेत हजर झाल्याच्या जदनाकंानुसार सेवाज्येष्ट्ठता जनजरृत करण्यात येईल याची मला जाणीव 
आहे. 

वरील पैकी लागू नसेल ते खोडाव.े 
वरील माजहती चकुीची असल्यास मी जिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र राहीन. 
 
 
             अजणदाराची स्वाक्षरी 
              नावं व पदनाम 
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