
जजल्हा पजरषद जिक्षकाांच्या 
जजल्हाांतगगत  बदल्याांसाठी सुधाजरत 
धोरण. 

 
  महाराष्ट्र िासन 
ग्राम जिकास जिभाग 

िासन जनणगय क्रमाांक : जजपब-4820/प्र.क्र.290/आस्था-14  
25, मझगबान पथ, बाांधकाम भिन, फोर्ग, मुांबई - 400 001, 

जदनाांक : -  7 एजप्रल, 2021                       
िाचा :- 

1) िासन जनणगय क्र. जजपब-414/प्र.क्र.112/आस्था-14, जदनाांक 15 मे,2014 
2) िासन िुध्दीपत्रक क्र. जजपब-414/प्र.क्र.112/आस्था-14, जदनाांक 2 जुल,ै2014 
3) िासन िुध्दीपत्रक क्र. जजपब-4816/प्र.क्र.136/आस्था-14, जद.2 जानेिारी, 2017 
4) िासन जनणगय क्र. जजपब -4817/प्र.क्र.7/आस्था-14, जदनाांक 27 फेब्रिुारी,2017 
5) िासन िुध्दीपत्रक क्र. जजपब-4817/प्र.क्र.7/आस्था-14, जदनाांक 15 एजप्रल,2017 
6) िासन िुध्दीपत्रक क्र. जजपब-4817/प्र.क्र.7/आस्था-14, जदनाांक 17 मे,2017 
7) िासन जनणगय क्र. जजपब-4817/प्र.क्र.266/आस्था-14, जदनाांक 31 मे,2017 
8) िासन िुध्दीपत्रक क्र. जजपब-4817/प्र.क्र.7/आस्था-14, जदनाांक 31 मे,2017 
9) िासन जनणगय क्र. जजपब-4817/प्र.क्र.266/आस्था-14, जदनाांक 12 सप्र्ेंबर,2017 
10) िासन पजरपत्रक क्र.जजपब4817/प्र.क्र.143/2018/आस्था14, जद.28 जून,2018 
11)िासन पजरपत्रक क्र.जजपब4817/प्र.क्र.144/2018/आस्था14, जद. 28 जून,2018 
12) िासन िुध्दीपत्रक क्र. जजपब-4817/प्र.क्र.7/आस्था-14, जदनाांक 08माचग,2019 
13) िासन पुरक पत्र क्र. जजपब 4819/प्र.क्र.373/आस्था-14, जदनाांक 28 मे,2019 

 
प्रस्तािना :--  

िासनाने यापूिी सांदभग क्र.1 येथील जदनाांक 15 मे, 2014 च्या िासन जनणगयान्िये तसेच सांदभग 

क्र.2 ि 3 िरील जदनाांक 2.7.2014 ि जदनाांक 2.1.2017 च्या िुध्दीपत्रकान्िये जजल्हा पजरषदेच्या गर् 

क (िगग-3) ि गर् ड (िगग-4) च्या कमगचाऱयाांच्या जजल्हाांतगगत बदल्याांबाबत धोरण जनजित केलेले होते. 

सदर धोरणानुसार जजल्हा पजरषद अांतगगत कायगरत असणाऱया जिक्षकाांच्याही जजल्हाांतगगत बदल्या 

करण्यात येत होत्या. परांतू जिक्षक सांिगाची मोठी सांख्या, त्याांचे इतर सांिगापेक्षा असलेले कामाचे जभन्न 

स्िरुप लक्षात घेऊन, जजल्हा पजरषद जिक्षकाांच्या बदलीबाबत स्िांतत्रपणे िगेळ्याने जिचार करुन 

िासनाने सांदभग क्र.1 मधील िासन जनणगयातून जिक्षक सांिगग िगळण्यात आलेला असून जिक्षक 

सांिगाच्या बदली प्रजक्रयेबाबतही जजल्हा पजरषद जिक्षकाांच्या जजल्हाांतगगत बदल्या ऑनलाईन बदली 
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प्रणालीद्वारे जदनाांक 27.2.2017 च्या िासन जनणगयान्िये करण्याबाबत सुधाजरत धोरण जनजित 

करण्यात आले. 

आता जिद्यार्थ्यांची िैक्षजणक गुणित्ता, जजल्हा पजरषद िाळाांमधील घर्णारी पर्सांख्या, 

अध्यापनातील स्थैयग, जिक्षकाांना काम करीत असताना उद्भिणाऱया अडी-अडचणी जिचारात घेऊन 

जजल्हा पजरषद जिक्षकाांचे नव्याने बदली धोरण जनजित करण्याची बाब िासनाच्या जिचाराधीन होती. 

िासन जनणगय :- 

िरील बाबींचा जिचार करुन िासनाने जिक्षकाांच्या जजल्हाांतगगत बदली धोरणाबाबत नव्याने 

जिचार करण्याचा जनणगय घेतला आहे. त्या अनुषांगाने िरील सांदभग क्र.1 मधील िासन जनणगयातून 

जिक्षक सांिगग यापुिीच िगळण्यात आलेला असून जिक्षक सांिगाच्या बदली प्रजक्रयेबाबत सांदभग क्र.4 ते 

13 च्या िासन जनणगयानुसार सुधाजरत धोरण जनजित करण्यात आलेले होते. सदरच ेसांदभग क्र.4 ते 13 

चे िासन जनणगय अजधक्रमीत करुन आता जजल्हा पजरषदेत कायगरत जिक्षक सांिगासाठी जजल्हाांतगगत 

बदल्याांचे सुधाजरत धोरण या िासन जनणगयान्िये खालीलप्रमाणे जनजित करण्यात येत आहे. 

व्याख्या : 

1.1 अिघड क्षते्र :- पजरजिष्ट्र् 1 मध्ये नमूद असणाऱया 7 बाबींपैकी जकमान 3 बाबींची / जनकषाांची 

पूतगता होईल असे गाि/िाळा अिघड क्षते्र म्हणनू जनजित करण्यात येईल. 

1.2 सिगसाधारण क्षते्र :- िरील अिघड क्षते्रात न मोडणारी गाि ेही सिगसाधारण क्षते्रात मोडतील. 

1.3 बदली िषग:- ज्या कॅलेंडर िषाच्या जदनाांक 31 मे पयंत बदल्या कराियाच्या आहेत ते िषग. 

1.4 बदलीसाठी जनजित धराियाची सेिा : अिघड क्षते्र जनहाय ि सिगसाधारण क्षते्र जनहाय बदली 

िषाच्या जदनाांक 31 मे पयंत पूणग झालेली एकूण सलग सेिा. 

1.5 जिक्षक :- या िासन जनणगयाचे प्रयोजनाथग जिक्षक म्हणजे जजल्हा पजरषदेंतगगत कायगरत 

असलेले प्राथजमक जिक्षक / पदिीधर जिक्षक /मुख्याध्यापक 

1.6 सक्षम प्राजधकारी :- जिक्षकाांच्या बदल्याांसाठी जजल्हा पजरषदेचे मुख्य कायगकारी अजधकारी हे 

सक्षम प्राजधकारी असतील. 

1.7 बदल्याांचे अजधकार प्राप्त जिक्षक :- बदल्याांच ेअजधकार प्राप्त जिक्षक म्हणज ेज्या जिक्षकाांची 

अिघड क्षते्रात बदलीसाठी जनजित धराियाची सेिा 3 िषग ककिा त्यापेक्षा जास्त झाली असेल 

असे जिक्षक 
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1.8 जििेष सांिगग जिक्षक भाग-1 :- खाली नमूद सांिगाचे जिक्षक हे जििेष सांिगग जिक्षक भाग-1 

म्हणनू गणले जातील. 

1.8.1  पक्षाघाताने आजारी जिक्षक  (Paralysis) 

1.8.2 जदव्याांग जिक्षक (सामाजजक न्याय ि जििेष सहाय्य जिभागाच्या िासन जनणगय जदनाांक 

14.1.2011 मधील नमूद प्रारुपाप्रमाणे सक्षम प्राजधकाऱयाचे प्रमाणपत्र आिश्यक), 

मानजसक जिकलाांग मुलाांचे  ि जदव्याांग मुलाांचे पालक (पालक म्हणजे आई िडील ककिा ते 

नसल्यास बजहण भाऊ). तसेच ज्या जिक्षकाांचे जोडीदार मानजसक जिकलाांग ि जदव्याांग 

आहेत असे जिक्षक. 

1.8.3 हृदय िस्त्रजक्रया झालेले जिक्षक 

1.8.4 जन्मापासून एकच मूत्रकपड (जकडनी) असलेले / मूत्रकपड रोपण केलेले जिक्षक / 

डायलीसीस सुरु असलेले जिक्षक 

1.8.5 यकृत प्रत्यारोपण झालेले जिक्षक. 

1.8.6  कॅन्सरने (ककग रोग) आजारी जिक्षक 

1.8.7  मेंदूचा आजार झालेले जिक्षक 

1.8.8 थॅलेसेजमया जिकारग्रस्त मुलाांचे पालक/जन्मजात गुणसुत्राांच्या दोषाांमुळे उद्भिणारे 

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

ि इतर आजार)}(पालक म्हणजे आई-िडील ककिा ते नसल्यास बजहण भाऊ) 

1.8.9  माजी सैजनक तसेच आजी/माजी सैजनक ि अधगसैजनक जिानाांच्या पत्नी / जिधिा 

1.8.10 जिधिा जिक्षक 

1.8.11 कुमारीका जिक्षक 

1.8.12 पजरत्यक्ता / घर्स्फोर्ीत मजहला जिक्षक 

1.8.13 ियाची 53 िषे पूणग झालेले जिक्षक 

1.8.14 स्िाांतत्र्य सैजनकाांचा मुलगा / मुलगी / नातू / नात (स्िातांत्र्य सैजनक हयात असेपयंत) 

 खालील आजाराने ज्या जिक्षकाांच ेजोडीदार व्याजधग्रस्त आहेत असे जिक्षक : 

1.8.15 हृदय िस्त्रजक्रया झालेले. 
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1.8.16 जन्मापासून एकच मूत्रकपड (जकडनी) असलेले / मूत्रकपड रोपण केलेले कमगचारी  / 

डायजलसीस सुरु असलेले. 

1.8.17 यकृत प्रत्यारोपण झालेले 

1.8.18 कॅन्सरने (ककग रोग) आजारी असलेले. 

1.8.19 मेंदूचा आजार झालेले. 

1.8.20 थॅलेसेजमया जिकारग्रस्त असलेले. 

1.9  जििेष सांिगग जिक्षक भाग 2 : पती-पत्नी एकत्रीकरण (जर सध्या दोघाांच े जनयुक्तीचे जठकाण 

एकमेकाांपासून 30 जक.मी. पेक्षा जास्त अांतरािर असल्यास त्याांना जििेष सांिगग जिक्षकाांचा दजा 

प्राप्त होईल.) 

1.9.1 पती-पत्नी दोघेही जजल्हा पजरषद कमगचारी असतील तर 

1.9.2 पती-पत्नी दोघाांपैकी एक जजल्हा पजरषद जिक्षक ि दुसरा राज्य िासकीय कमगचारी 

असेल तर, 

1.9.3 पती-पत्नी दोघाांपैकी एक जजल्हा पजरषद जिक्षक ि दुसरा कें द्र िासकीय कमगचारी असेल 

तर, 

1.9.4  पती-पत्नी दोघाांपैकी एक जजल्हा पजरषद जिक्षक ि दुसरा राज्य िासनाच्या स्िायत्त 

सांस्थेचा कमगचारी असेल तर, उदा. महानगरपाजलका/नगरपाजलका 

1.9.5 पती-पत्नी दोघाांपैकी एक जजल्हा पजरषद जिक्षक ि दुसरा राज्य अथिा कें द्र िासनाच्या 

सािगजजनक उपक्रमातील कमगचारी. 

1.9.6 पती-पत्नी दोघाांपैकी एक जजल्हा पजरषद जिक्षक ि दुसरा िासन अनुदाजनत सांस्थेतील 

जिक्षक / कमगचारी असेल तर, 

1.10 बदलीस पात्र जिक्षक :- बदलीपात्र जिक्षक म्हणजे ज्या जिक्षकाांची सिगसाधारण क्षते्रात 

बदलीसाठी जनजित धराियाची सलग सेिा 10 िषे पूणग झालेली आहे आजण जिद्यमान िाळेत 

सदर जिक्षकाची सेिा 5 िषे पुणग झलेली आहे असे जिक्षक. तथाजप, अिघड क्षते्रातील 

िाळाांमध्ये जरक्त असलेली पदे भराियाची झाल्यास सिगसाधारण क्षते्रात 10 िषे पुणग झालेल्या 

जिक्षकाांना जिद्यमान िाळेतील 5 िषे सेिचेी अर् लागू राहणार नाही. अिघड क्षते्रातील जरक्त 

जागा प्राथम्याने भरणे आिश्यक असल्याने सेिाजेष्ट्ठता जिचारात घेऊन सिगसाधारण क्षते्रात 
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10 िषे पुणग सेिा केलेल्या जिक्षकाांना िास्तव्य जेष्ट्ठतेप्रमाणे आिश्यकतेनुसार अिघड क्षते्रामध्ये 

बदली करुन पदस्थाजपत करण्यात येईल . 

2. जिक्षकाांची जजल्हाांतगगत बदल्याांसाठी आिश्यक माजहती प्रजसध्द करणे, 

2.1 जजल्यातील अिघड क्षते्र घोजषत करणे :- पजरजिष्ट्र्-1 मध्ये नमूद केलेल्या सजमतीच्या 

अहिालानुसार अिघड क्षेत्रात येणाऱया िाळाांची ि सिगसाधारण क्षते्रातील िाळाांची यादी 

मुख्य कायगकारी अजधकारी प्रजसध्द करतील. 

2.2 प्रजिक्षण :- जजल्हास्तरािरील ि तालुकास्तरािरील बदली प्रजक्रयेिी सांबांजधत अजधकारी ि 

जिक्षक याांची एक जदिसाची प्रजिक्षण कायगिाळा मुख्य कायगकारी अजधकारी ि 

जिक्षणाजधकारी  (प्राथजमक)  हे आयोजजत करतील. 

2.3 िाळाजनहाय जरक्त जागा घोजषत करणे :- 

2.3.1 मुख्य कायगकारी अजधकाऱयाांकडून जजल्यातील अपेजक्षत जरक्त जागाांची स्स्थती जनजित 

करतील. सदर कायगिाही करीत असताना प्रथमत: मा.उच्च न्यायालयाच्या जरर् याजचका 

क्र.3278/2010 बाबत जदनाांक 13.9.2012 ि जदनाांक 21.11.2012 रोजी जदलेल्या 

आदेिाच्या अनुषांगाने आजदिासी / नक्षलग्रस्त क्षते्रातील सिग जागा भरण्याची कायगिाही 

करणे अपेजक्षत असल्याने या भागातील जरक्त जागा जनजित करण्यात याव्यात. त्यानांतर 

जजल्हयातील अपेजक्षत जरक्त जागाांची स्स्थती तालुकाजनहाय ि िाळाजनहाय िक्यतो सम 

प्रमाणात जनजित करण्यात येईल. यामध्ये जनव्िळ जरक् त असलेल्या जागा तसेच 

सिगसाधारण क्षते्रातील बदलीस पात्र जिक्षकाांच्या जरक्त जागा दाखजिण्यात येतील. 

त्याचप्रमाणे अिघड क्षते्रातील ज्या बदली अजधकार पात्र जिक्षकाांना बदली हिी आहे, त्या 

जागा दाखजिण्यात येतील. 

2.3.2 समानीकरणासाठी जरक्त ठेिाियाची पदे भरती ककिा अजत जरक्त खाजगी जिक्षकाांच्या 

समायोजनाद्वारे उपलब्ध झाल्याजििाय समुपदेिनासाठी खुली  करता येणार नाहीत. 

2.3.3 अिाप्रकारे िाळाजनहाय ठेिाियाच्या जरक्त पदाांची यादी मुख्य कायगकारी 

अजधकाऱयाांकडून जाहीर करण्यात येईल. 

2.3.4 जिक्षकाांच्या बदल्या करीत असताना समानीकरणाांतगगत जरक्त ठेिाव्या लागणाऱया 

जागाांिर बदलीने जनयुक्ती जदली जाणार नाही. 
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2.4   जिक्षकाांच्या याद्या प्रजसध्द करणे :- 

2.4.1 जिक्षणाजधकारी प्रथमत: प्रजतिषी बदलीस पात्र जिक्षकाांच्या (सिगसाधारण तसेच अिघड 

क्षते्र) याद्या प्रजसध्द करतील. 

2.4.2 तसेच जििेष सांिगग भाग 1 ि भाग 2 मध्ये अजग केलेल्या जिक्षकाांच्या याद्या प्रजसध्द 

करतील. 

2.4.3 उपरोक्त नमूद याद्याांबाबत आक्षपे असल्यास याद्या प्रजसध्द झाल्यापासनू पाच जदिसात 

जिक्षणाजधकाऱयाांकडे याद्याांमधील दुरुस्तीसाठी सांबांजधत जिक्षकास अजग करता येईल. या 

अजािर जिक्षणाजधकारी हे पुढील सात जदिसात जनणगय घेतील. जिक्षणाजधकाऱयाांच्या 

जनणगयाने सांबांजधत जिक्षकाांचे समाधान न झाल्यास त्याबाबतचे अपील सदर जनणगयाच्या 

जदनाांकापासून पाच जदिसात  मुख्य कायगकारी अजधकारी याांचेकडे करता येईल. सदर 

अजपलािर मुख्य कायगकारी अजधकारी सात जदिसात जनणगय घेतील. मुख्य कायगकारी 

अजधकारी याांनी घेतलेला याबाबतचा जनणगय अांजतम असेल. 

3. जिक्षकाांकडून बदलीसाठी पसांती क्रम घेणे : 

3.1 बदलीस पात्र जिक्षक याांचेकडून जजल्यातील 30 िाळाांचा पसांतीक्रम त्याांच्या बदलीने 

द्याियाच्या नेमणकूीसाठी मागजिण्यात यािा. (सोबतच्या जििरणपत्रानुसार). 

3.2 बदली अजधकार पात्र जिक्षकाांना बदली हिी असल्यास त्याांनी जजल्यातील 30 िाळाांचा 

पसांतीक्रम त्याांना बदलीने द्याियाच्या नेमणकूीसाठी देणे आिश्यक राहील. (सोबतच्या 

जििरणपत्रानुसार) 

3.2.1 जििेष सांिगग जिक्षक भाग 1 मधील जिक्षकाांना बदली हिी असल्यास ककिा बदलीस पात्र 

यादीत नाि असताना बदली नको असल्यास त्याांनी सोबतच्या जििरणपत्रात नमूद 

केलेप्रमाणे अजग करािा. 

3.2.2 जििेष सांिगग जिक्षक भाग 2 मधील जिक्षकाांना बदली हिी असल्यास, ककिा बदलीस पात्र 

यादीत नाि असल्यास, त्याांनी सोबतच्या जििरणपत्रात नमूद केलेप्रमाणे अजग करािा. जििेष 

सांिगग जिक्षक भाग 2 मधील जिक्षकाांनी पसांतीक्रम देताना जोडीदाराच्या िाळेपासूनच्या 30 

जक.मी.अांतरातील अथिा त्या तालुक्यात असलेल्या िाळाांचा पसांतीक्रम द्यािा. 
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3.3 बदलीस पात्र जिक्षकाांनी उपरोक्त नमूद केलेप्रमाणे पसांतीक्रम न जदल्यास ककिा त्याांना त्याांचे 

पसांतीप्रमाणे बदली देणे िक्य नसल्यास त्याांची बदली उपलब्ध असणाऱया पदािर करण्यात 

येईल. 

4 बदली प्रजकया कायगपध्दती :- 

4.1 र्प्पा क्र.1 :- ज्या िाळाांमध्ये ठेिाियाच्या जरक्त पदाांपेक्षा कमी पदे जरक्त असल्यास, अिा 

िाळाांमध्ये जर बदलीपात्र जिक्षक असतील तर अिा जिक्षकाांची बदली त्या िाळेतून करण्यात 

येईल. तथाजप, अिा िाळाांमध्ये बदलीपात्र जिक्षक नसतील तर खाली नमूद केलेल्या 

प्रजक्रयेप्रमाणे त्याांचा बदलीपात्र जिक्षकाांच्या यादीमध्ये समाििे करण्यात येईल. 

      उदा.:- एखाद्या िाळेत 10 जिक्षकाांचा मांजूर आकृतीबांध आहे. मुद्दा क्र.2.3 नुसार या िाळाांमध्य े

जिक्षकाांच्या तीन जागा जरक्त ठेिाियाच्या आहेत. सद्य:स्स्थतीत या िाळेत एकच पद जरक्त 

आहे त्यामुळे आणखी दोन जिक्षकाांची पदे जरक्त ठेिणे आिश्यक आहे. 

4.1.1 ज्या िाळेत तीन बदली पात्र जिक्षक आहेत. अिा िळेी तेथील दोन बदलीपात्र जिक्षकाांची 

बदलीसाठी जनजित धराियाच्या सेिचे्या सेिाजेष्ट्ठतेनुसार बदली करण्यात यईेल ि अिा 

पध्दतीने मुद्दा क्र.2.3 नुसार तीन जागा जरक्त ठेिण्यात येतील. 

4.1.2. िाळेत एकच बदली पात्र जिक्षक आहे अिािळेी त्या एका जिक्षकाची बदली होईल ि 

एकूण दोन पदे त्या िाळेत जरक्त राहतील. 

4.2 र्प्पा क्र.2 :- जििेष सांिगग जिक्षक भाग - 1 याांच्या बदल्या :- 

4.2.1. र्प्पा क्र.1 प्रमाणे कायगिाही पूणग झाल्यानांतर सुधाजरत जरक्त जागाांची यादी जाहीर 

करण्यात यािी ि जििेष सांिगग-1 जिक्षकाांना त्याांचा पसांतीक्रम भरण्यासाठी (Submit) चार 

जदिसाांचा अिजध देण्यात येईल. तद्नांतर जििेष सांिगग जिक्षक भाग-1 याांच्या बदल्या 

करण्यात याव्यात. 

4.2.2. जििेष सांिगग भाग-1 जिक्षकाांना केिळ त्याांच्या जिनांतीिरुनच बदली देण्यात येईल. ज्या 

जििेष सांिगातील जिक्षकाांना बदली नको असले, मात्र त्याांचे नाि बदलीस पात्र 

जिक्षकाांच्या यादीत आले असल्यास त्याांनी सोबत जोडलेल्या जििरणपत्र क्र.3 मध्य े

स्ियांघोजषत प्रमाणपत्र देणे आिश्यक राहील. 

4.2.3. जििेष सांिगांतगगत जिनांती बदलीसाठीचा प्राधान्यक्रम हा जििेष सांिगग जिक्षकाांच्या िरील 

व्याख्येमध्ये नमूद केलेल्या क्रमिारीनुसार राहील. 



िासन जनणगय क्रमाांक : जजपब-4820/प्र.क्र.290/आस्था-14 

पषृ्ठ 24 पैकी 8  
 

4.2.4. एखाद्या जिजिष्ट्र् सांिगामध्ये अनेक कमगचाऱयाांनी जिनांती बदली माजगतली असल्यास 

त्याांच्या सेिाज्येष्ट्ठता जिचारात घेऊन जेष्ट्ठ कमगचाऱयास प्रथमत: बदली अनुज्ञये राहील. 

4.2.5. सेिाज्येष्ट्ठता समान असल्यास ियाने ज्येष्ट्ठ असणाऱया कमगचाऱयास प्राधान्याने बदली 

अनुज्ञये राहील. 

4.2.6. या सांिगातील जिक्षकाांचे बदल्याांसाठी प्राधान्यक्रमानुसार यादी तयार करण्यात येईल. 

या यादीच्या आधारे बदली करताना, जिक्षकाांचा पसांतीक्रम जिचारात घेऊन ज्या 

िाळाांमध्ये बदलीस पात्र जिक्षक उपलब्ध असतील त्या िाळेत प्राधान्यानुसार जिक्षकाांची 

बदली करण्यात येईल. जर एखाद्या जििेष सांिगग जिक्षकाला त्याांच्या पसांतीक्रमाप्रमाणे 

एकाही िाळेमध्ये (तेथे बदलीस पात्र जिक्षक उपलब्ध नसल्याने) बदली देता आली नाही 

तर त्याची बदली होणार नाही. 

4.2.7. जििेष सांिगग भाग 1 अांतगगत एकदा बदलीचा लाभ घेतल्यानांतर सांबांजधत जिक्षकाांना 

पुढील तीन िषग जिनांती बदलीसाठी अजग करता येणार नाही. 

4.2.8. जििेषसांिगग भाग 1 मध्ये गणले जाण्यासाठी सांबांजधत जिक्षकाांनी त्याबाबतचे सक्षम 

प्राजधकाऱयाचे प्रमाणपत्र अजासोबत सादर करणे अजनिायग राहील. सदरच्या अजाच्या 

पात्रतेबाबत सांबांजधत गर्ाचे गर्जिकास अजधकारी, गर्जिक्षणाजधकारी ि तालुका आरोग्य 

अजधकारी याांची सजमती जनणगय घेईल. 

4.3.  र्प्पा क्र.3 :- जििेष सांिगग जिक्षक भाग - 2 याांच्या बदल्या :- 

4.3.1.  र्प्पा क्र. 2 प्रमाणे कायगिाही झाल्यानांतर सुधाजरत जरक्त जागाांची यादी जाहीर करण्यात 

यािी ि जििेष सांिगग भाग-2 जिक्षकाांना त्याांचा पसांतीक्रम भरण्यासाठी (Submit) चार 

जदिसाांचा अिधी देण्यात येईल. तदनांतर जििेष सांिगग जिक्षक भाग - 2 याांच्या बदल्या 

करण्यात याव्यात. 

4.3.2. जे जिक्षक जििेष सांिगग जिक्षक भाग-2 मध्ये मोडतात त्याांनी जििरणपत्र क्र. 4 मधील 

नमुन्यात स्ियांघोषीत प्रमाणपत्र दोघाांच्या स्िाक्षरीने  सादर करणे आिश्यक आहे. 

4.3.3. जर दोघेही जजल्हा पजरषदेमध्ये जिक्षक असतील तर दोघाांपैकी एकच या सांिगासाठी 

अजग करु िकेल. 

4.3.4. उपरोक्त प्रमाणे पती-पत्नी एकत्रीकरण झाल्यािर सांबांजधत कमगचाऱयाांच्या बदलीसाठी 

या िासन जनणगयातील नमूद केलेल्या कायगपध्दती लागू होतील. या तरतुदींप्रमाणे 
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सांबांजधताची बदली पात्र सेिा झाल्यानांतर त्याांची पुढील बदली करताना उपरोक्त नमूद 

केल्याप्रमाणे त्याांना एक एकक (one unit) मानून बदलीने जनयुक्ती देता येईल. पयायाने 

ज्या जठकाणी दोन जागा जरक्त असतील अिा जठकाणी अन्यथा 30 जक.मी. पजरसरात दोन 

जागा जरक्त असतील अिा जठकाणी िक्यतो त्याांची बदली केली जाईल. जर दोघे पती 

पत्नी जजल्हा पजरषदेमध्ये जिक्षक असतील तर एकत्रीकरण झाल्यानांतर त्या दोघाांना एक 

एकक म्हणनू जिचारात घ्याियाचे आहे. यापैकी एकाची पण 10 िषग सलग सेिा झाली 

असल्यास दोघाांना बदलीस पात्र धरण्यात येईल. 

4.3.5. 30 जक.मी. रस्त्याांचे अांतर हे सिात नजीकच्या मागाने ग्राय धरण्यात याि.े सदरचे 30 

जक.मी. रस्त्याच्या अांतराचा दाखला देण्यास कायगकारी अजभयांता, सािगजजनक बाांधकाम 

जिभाग/कायगकारी  अजभयांता, जजल्हा पजरषद, बाांधकाम हे सक्षम प्राजधकारी रहातील. 

4.3.6. जििेष सांिगग 2 च्या खाली बदली घेतल्यास पुढील तीन िषग जिनांती बदलीसाठी अजग 

करता येणार नाही. 

4.4. र्प्पा क्र.4 - बदली अजधकारप्राप्त जिक्षकाांच्या बदल्या :- 

4.4.1. र्प्पा क्र.3 प्रमाणे कायगिाही पूणग झाल्यानांतर सुधाजरत जरक्त जागाांची यादी जाहीर 

करण्यात यािी ि बदली अजधकारप्राप्त जिक्षकाांना त्याांचा पसांतीक्रम भरण्यासाठी 

(Submit) चार जदिसाांचा अिधी देण्यात येईल. तद्नांतर बदली अजधकारप्राप्त जिक्षकाांच्या 

बदल्या  करण्यात येतील. 

4.4.2. यासाठी ज्या बदली अजधकारप्राप्त जिक्षकाांची 3 िषाची बदली कराियाची जनजित 

धराियाची अिघड क्षते्रातील सेिा पूणग झाली असेल अिा जिक्षकाांनी बदलीसाठी 

जििरणपत्र - 1 मध्ये अजग करणे आिश्यक आहे. 

4.4.3. सदर कमगचाऱ याच्या बदल्या या त्याांच्या बदल्यासाठी पात्र धराियाच्या सेिा 

ज्येष्ट्ठतेनुसार करण्यात येतील. 

4.4.4. सेिा ज्येष्ट्ठता समान असल्यास ियाने जेष्ट्ठ असणाऱ या कमगचाऱ यास बदली अनुज्ञये 

राहील. 

4.4.5. बदली अजधकार पात्र जिक्षकाांच्या बदल्या या बदलीपात्र जिक्षकाांच्या जागेिर त्याांच्या 

जिनांतीतील प्राधान्यक्रमानुसार केल्या जातील. 
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4.4.6. बदली अजधकार पात्र जिक्षकाांनी जर बदलीसाठी पसांतीक्रम जदला नाही आजण जर हे 

जिक्षक बदलीस पात्र नसतील तर त्याांची बदली होणार नाही. 

4.5  र्प्पा क्र. 5 :- बदलीस पात्र जिक्षकाांची बदली करण्याची कायगपध्दती :- 

4.5.1. र्प्पा क्र.1,2,3 ि 4 मध्ये नमुद केलले्या कायगपध्दतीमुळे, बदली होत असलेले ि 

बदलीस पात्र जिक्षक याांची  एक ज्येष्ट्ठतायादी, जजल्हा पजरषदेतील एकूण सेिा जिचारात 

घेऊन करण्यात येईल. सधुाजरत जरक्त जागाांची यादी जाहीर करण्यात यािी ि जिल्लक 

जिक्षकाांना त्याांचा पसांतीक्रम भरण्यासाठी (Submit) चार जदिसाांचा अिजध देण्यात येईल.   

4.5.2. सेिाज्येष्ट्ठता समान असल्यास ियाने ज्येष्ट्ठ असणाऱ या कमगचाऱ यास बदली प्राधान्याने 

अनुज्ञये राहील. 

4.5.3. या यादीतील जिक्षकाांच्या त्याांच्या प्राध्यान्यक्रमाने ि त्याांच्या पसांतीनुसार बदल्या 

करण्यात येतील. परांतु या जिक्षकाांची बदली ही ते ज्या िाळेत जाण्यास इच्छुक आहेत 

त्या िाळेत ठेिाियाच्या जरक्त जागा सोडून अन्य जरक्त जागा असतील, त्याच जरक्त 

पदाांिर बदली होऊ िकते. 

4.5.4. या जिक्षकाांनी पसांती प्राधान्यक्रम न जदल्यास ि िरीलप्रमाणे बदली होत असल्यास 

उपलब्ध होणाऱ या पदािर त्याांची बदलीने जनयुक्ती केली जाईल. 

4.5.5. सिग जिक्षकाांना जकमान 30 अथिा र्प्पा क्र. 4 ची बदली प्रजक्रया पूणग झाल्यानांतर जरक्त 

असलेल्या जागाांचा पसांतीक्रम देणे अजनिायग राहील. 

4.6  र्प्पा क्र. 6 :- जिस्थाजपत जिक्षकाांसाठी िेिर्चा र्प्पा :- 

र्प्पा क्र. 5 पूणग झाल्यानांतर सुधाजरत जरक्त जागाांची यादी जाहीर करण्यात यािी ि 

र्प्पा क्र.5 मधून उरलेल्या जिक्षकाांना त्याांना पसांतीक्रमामध्ये बदल करण्यासाठी चार 

जदिसाांचा कालािधी देण्यात येईल. र्प्पा क्र. 5 नुसार सिांची सेिाज्येष्ट्ठता ि 

पसांतीक्रमानुसार बदली करण्यात यािी. सिग जिक्षकाांना जकमान 30 अथिा र्प्पा क्र. 5 ची 

बदली प्रजक्रया पूणग झाल्यानांतर जरक्त असलेल्या जागाांचा पसांतीक्रम देणे अजनिायग राहील. या 

जिक्षकाांनी पसांती प्राधान्यक्रम न जदल्यास ककिा त्याांच्या प्राधान्यक्रमाप्रमाणे जागा उपलब्ध 

नसल्यास ि िरीलप्रमाणे बदली होत असल्यास उपलब्ध होणाऱ या पदािर त्याांची बदलीने 

जनयुक्ती केली जाईल. 
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4.7  कायगमुक्तीचे आदेि :- 

बदलीने पदस्थापनेचे आदेि जनगगजमत करताना त्यामध्ये कायगमुक्तीचा जदनाांक नमूद 

करण्यात यािा. कायगमुक्तीच्या जदनाांकानांतर ते बदली होण्यापूिी ज्या जठकाणी कायगरत होते 

त्या जठकाणािरुन त्याांचे ितेन अथिा कोणतीही देयके अदा करु नयेत. बदलीनांतर सांबांजधत 

जिक्षक बदलीच्या जठकाणी रुजू होत नसेल तर अिा जिक्षकाजिरुध्द मुख्य कायगकारी 

अजधकारी याांनी जनयमानुसार जिस्तभांगाची कारिाई करािी. 

5. इतर धोरणात्मक बाबी :- 

5.1  जिक्षकाांच्या सिगसाधारण बदल्या या ऑनलाईन पध्दतीनेच करण्याचा जनणगय िासन घेत 

आहे. यासाठी खालील प्रमाणे कायगपध्दती अिलांबण्यात यािी. 

5.1.1. राज्य स्तरािर जिक्षकाांच्या ऑनलाईन पध्दतीने बदल्याांसाठी एक नोडल ऑफीसरची 

नेमणकू करण्यात येईल. 

5.1.2. ताांजत्रक बाबींसाठी एक कायगक्रम अजधकारी याांची नेमणकू करण्यात यािी. जजल्हा 

स्तरािरील सिग ताांजत्रक अडचणी दूर करण्याची त्याांची जबाबदारी राहील. 

5.2  मुख्य कायगकारी अजधकारी याांना प्रत्येक जिक्षकाचा पसांतीक्रम जदसेल. जिक्षकाांच्या बदल्या 

झाल्यानांतर सांबांजधत सांगणक यांत्रणेने बदलीच्या पूणग प्रजकयेची सजिस्तर माजहती मुख्य 

कायगकारी अजधकारी याांना उपलब्ध करुन द्यािी. 

5.3  बदली ही सांपूणगपणे प्रिासकीय स्िरुपाची बाब असल्यामुळे कोणत्याही कमगचाऱ याने राजकीय 

दबाि िापरल्यास महाराष्ट्र जजल्हा पजरषदा, जजल्हा सेिा (ितगणकू) जनयम, 1967 मधील 

जनयम 6(5) चा भांग केला म्हणनू ती कृती जिस्तभांगाच्या कारिाईस पात्र राहील. 

5.4  जिनांती बदल्याांसाठी कोणतेही भत्ते ि पदग्रहण अिधी अनुज्ञये राहणार नाही. 

5.5  प्रिासकीय अथिा जिनांती बदली झालेल्या कमगचाऱ याांना तात्पुरती प्रजतजनयुक्ती अिा मागाने 

त्याांच्या पूिीच्या जनयुक्तीच्या जठकाणी ककिा कमगचाऱ याांच्या ियैस्क्तक सोयीसाठी इतरत्र 

पदस्थापना देऊ नये. या प्रकारचा प्रयत्न बदलीतील अिधैता/अजनयजमतता समजून सांबांजधत 

अजधकारी जिस्तभांग कारिाईस पात्र होतील. 

5.6 जजल्हा पजरषद कमगचाऱ याांना बदल्या सामान्यपणे िषातून एकदाच जदनाांक 1 मे ते 31 मे पयंत 

करण्यात याव्यात. 
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5.7  काही जिक्षकाांनी त्याांच्या जजल्हाांतगगत बदल्यासांदभात मा.उच्च िा सक्षम न्यायालयात दािा 

दाखल केला असल्यास अिा प्रकरणात मा.उच्च न्यायालय िा सक्षम न्यायालयाने जदलेल्या 

आदेिाची सिगप्रथम अांमलबजािणी करािी ि तद्नांतर या िासन जनणगयानुसार जजल्हाांतगगत 

बदल्याबाबत पुढील कायगिाही सुरु करािी. 

5.8 आरर्ीई ॲक्र्नुसार जजल्हा पजरषद िाळाांमध्ये कोणत्याही पजरस्स्थतीत 10 र्क्क्याांपेक्षा जास्त 

जागा जरक्त ठेिणे िक्य नाही. त्यामुळे समानीकरणाचे धोरण सिग मुख्य कायगकारी अजधकारी, 

जजल्हा पजरषद याांनी जनयमानुसार राबजिण्यात येईल, याची दक्षता घ्यािी. समानीकरणाच्या 

जागा जनजित करण्यासाठी सांबांजधत जजल्हा पजरषदाांच्या मुख्य कायगकारी अजधकारी याांच्या 

अध्यक्षतेखाली सांबांजधत जजल्हा पजरषदाांचे उप मुख्य कायगकारी अजधकारी (सा.प्र.जि.) ि 

जिक्षणाजधकारी (प्राथजमक) याांची सजमती गठीत करण्यात यािी. समानीकरणासाठी कोणत्या 

जागा जनजित कराव्यात, याबाबतचा जनणगय सदर सजमतीने घ्यािा. 

5.9 जजल्हा पजरषद जिक्षकाांच्या होणाऱया जजल्हाांतगगत बदलीच्या प्रचजलत सांगणकीय प्रजक्रयेच्या 

प्रस्ताजित िासन जनणगयामध्ये जदनाांक 1 मे ते 31 मे पयंत बदली प्रजक्रया पुणग करण्याबाबत 

सूजचत केले आहे. परांतु त्या व्यजतजरक्त काही अपजरहायग ि योग्य कारणास्ति (प्रसुती रजेिर, 

बाल सांगोपन रजेिर, गांभीर अपघातामुळे ककिा इतर बाबी) बदली कराियाची झाल्यास ती 

बदली न करता प्रजतजनयुक्ती करण्यात यािी. सदर प्रजतजनयुक्ती ही जिभागीय आयुक्त याांच्या 

मागगदिगनानुसार मुख्य कायगकारी अजधकारी याांच्या लेखी मान्यतेने  करण्यात यािी. 

प्रजतजनयुक्ती करताना खालील बाबींचा जिचार होणे आिश्यक आहे. : 

1) बदली प्रजक्रया पुणग झाल्यािर होणाऱया जरक्त पदािर प्रजतजनयुक्ती करण्यात यािी. 

2) त्याजठकाणी िैक्षजणक अडचण होणार नाही, याची खात्री जिक्षणाजधकारी याांनी करािी. 

3) एक मजहन्यात प्रजतजनयुक्ती मागणी करणाऱया जिक्षकाांचे अजग मागिून जिक्षणाजधकारी 

(प्राथजमक) याांनी यादी तयार करािी. 

4) कोणकोणते जिक्षक प्रजतजनयुक्तीस पात्र आहेत, हे ठरजिण्याबाबत जजल्हा स्तरािर 

खालीलप्रमाणे सजमती जनयुक्त करण्यात यािी. 

(1) उपमुख्य कायगकारी अजधकारी (सामान्य प्रिासन) जजल्हा पजरषद अध्यक्ष 

(2) जिक्षणाजधकारी (माध्यजमक), जजल्हा पजरषद   सदस्य 

(3) जिक्षणाजधकारी (प्राथजमक), जजल्हा पजरषद.   सदस्य 
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5) सजमतीने पात्र ठरजिलेल्या जिक्षकाांमधून सेिा जेष्ट्ठतेने एका जागेसाठी तीन जिक्षकाांचे 

प्रस्ताि मुख्य कायगकारी अजधकारी याांच्यामाफग त जिभागीय आयुक्त याांना सादर 

करण्यात येतील. जिभागीय आयुक्त हे सादर केलले्या प्रस्तािातील एक जागेसाठी 

एका जिक्षकाला प्रजतजनयुक्ती देण्याबाबत कायगिाही करतील. 

6) सदर प्रजतजनयुक्ती ही पाच िषातून एकदा देता येईल. 

7) प्रजतजनयुक्ती जदल्यानांतर सांबांजधत जिक्षक पुढील िषाच्या बदली (1 ते 31 मे) होणाऱया 

प्रजक्रयेमध्ये सेिा जेष्ट्ठतेनुसार बदलीस पात्र होईल. 

8) प्रजतजनयुक्ती जदल्याांनतर त्याांची जनयुक्ती ज्याजठकाणी असेल त्या जठकाणची मूळ सेिा 

धरण्यात येईल. 

5.10  बदल्याांबाबतच्या अजनयजमततेबाबतची तक्रार : 

5.10.1 सांगणकीय प्रणालीद्वारे जनगगजमत झालेल्या आदेिाच्या जिरोधात बदलीच्या 

अजनयजमततेबाबत तक्रार असल्यास त्याचा जनपर्ारा मुख्य कायगकारी अजधकारी याांच्या 

स्तरािर झाल्यास सांबांजधत जिक्षकाांना जजल्हा पजरषद स्तरािरच सत्िर न्याय जमळू 

िकतो. यासाठी जजल्हाांतगगत बदलीमध्ये जिक्षकाांची तक्रार असल्यास सदरच्या तक्रारींची 

चौकिी करुन जनिारण करण्यासाठी मुख्य कायगकारी अजधकारी याांच्या स्तरािर एक 

सजमती गठीत करण्यात येत आहे. सदर सजमतीमध्ये मुख्य कायगकारी अजधकारी, जजल्हा 

पजरषद, उपमुख्य कायगकारी अजधकारी (सामान्य प्रिासन जिभाग), जिक्षणाजधकारी 

(प्राथजमक) याांचा समाििे असेल. बदलीचे आदेि प्राप्त झाल्यापासून सांबांजधत जिक्षकाांनी 

सात जदिसाच्या आत बदलीबाबत तक्रार असल्यास या सजमतीकडे तक्रार अजग दाखल 

करािा. तक्रारीच्या सांबांधात सजमतीने चौकिी करुन 30 जदिसाचे आत जनणगय घेण्यात 

यािा. परांतू बदलीबाबतची तक्रार तपासत असताना गैरसोयीची जनयुक्ती म्हणजे 

बदल्याांमधील अजनयजमतता नव्हे, असे प्रामुख्याने स्पष्ट्र् करण्यात येत आहे. कोणत्याही 

पजरस्स्थतीत घोजषत करण्यात आलेल्या अजनिायग जरक्त जागेिर जिक्षकाांची समुपदेिनाने 

जनयुक्ती करता येणार नाही. कारण समानीकरणाचे धोरण हे जिद्यार्थ्यांच्या िैक्षजणक 

हक्कासाठी आिश्यक आहे. 

5.10.2 मुख्य कायगकारी अजधकारी याांचे अध्यक्षतेखाली सजमतीने घेतलेल्या जनणगयाने समाधान 

न झाल्यास सांबांजधत जिक्षक बदलीच्या अजनयजमतेबाबत जिभागीय आयुक्ताांकडे मुख्य 
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कायगकारी अजधकारी याांचे आदेि प्राप्त झाल्यापासून 7 जदिसाचे आत दाद मागू िकतात. 

अिा पध्दतीने जिभागीय आयुक्त याांच्याकडे दाखल झालेल्या अपीलिजा तक्रारीिर 

िक्यतो तक्रार प्राप्त झाल्यानांतर पुढील 30 जदिसाांचे आत जिभागीय आयुक्ताांनी जनणगय 

घ्याियाचा आहे. जिभागीय आयुक्ताांनी घेतलेला जनणगय अांजतम राहील. 

5.10.3 िरीलप्रमाणे बदलीच्या आदेिाच्या जिरुध्द अजपलीय प्रजक्रया सुरु असताना जर 

िैक्षजणक िषग आरांभ झाले तर जिद्यार्थ्यांचे िैक्षजणक नुकसान होऊ नये म्हणनू अजपलीय 

प्रजक्रयेला बाधा न येता ि जिक्षकाांचे अजपलीय अजधकार अबाधीत ठेिून जिक्षकाांना त्याांना 

नेमून जदलेल्या पदस्थापनेिर हजर होऊन िैक्षजणक कतगव्ये बजािणे बांधनकारक राहील. 

5.10.4 जििेष सांिगग भाग-1 ि जििेष सांिगग भाग-2 मध्ये ज्या जिक्षकाांनी अजग भरुन बदली 

करुन घेतलेली आहे ि त्या जिक्षकाांबद्दल तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत, अिा जिक्षकाांची 

बदलीच्या सांबांजधत सांिगाच्या कागदपत्राांची तात्काळ पडताळणी करण्यात यािी. ही 

पडताळणी करताना नैसर्गगक न्याय म्हणनू त्याांना म्हणणे माांडण्यासाठी सात जदिसाांचा 

अिधी देण्यात यािा. 

5.10.5 अिी पडताळणी करताना एखाद्या जिक्षकाने जाणीिपूिगक खोर्ी ि जदिाभलू करणारी 

माजहती भरुन बदली करुन घेतलेली आहे, अिी बाब आढळल्यास सांबांजधत जिक्षकाचे 

जनलांबन करुन त्याच्या जिरुध्द जिस्तभांगाची कारिाई मुख्य कायगकारी अजधकारी याांनी 

प्रस्ताजित करािी. 

         सदर िासन जनणगय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या                           
सांकेतस्थळािर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांगणक सांकेताक 202104071147561120 
असा आहे. हा आदेि जडजीर्ल स्िाक्षरीने साक्षाांजकत करुन जनगगजमत करण्यात येत आहे.  

                       महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेिानुसार ि नािाने.  

    ( जिजय चाांदेकर ) 
 उप सजचि, ग्रामजिकास जिभाग 
 प्रजत, 1) मा.राज्यपाल महोदय याांचे सजचि, मलबार जहल, मुांबई.  

http://www.maharashtra.gov.in/
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2) मा.मुख्यमांत्री,महाराष्ट्र राज्य याांचे प्रधान सजचि 
3) मा.मांत्री / मा.राज्यमांत्री (ग्रामजिकास) महाराष्ट्र राज्य याांचे खाजगी सजचि 
4) मा.जिरोधी पक्षनेता,जिधानसभा/जिधानपजरषद, महाराष्ट्र जिधानमांडळ सजचिालय,  

मुांबई 
5) सिग सन्माननीय जिधानसभा सदस्य / जिधानपजरषद सदस्य, महाराष्ट्र जिधानमांडळ  

सजचिालय 
6) मा.मुख्य सजचि याांचे उपसजचि, मांत्रालय, मुांबई 
7) अपरमुख्य सजचि / प्रधान सजचि / सजचि, सिग मांत्रालयीन जिभाग 
8) सिग जिभागीय आयुक्त, 
9) सिग मुख्य कायगकारी अजधकारी, जजल्हा पजरषद 
10) उपायुक्त (आस्थापना), जिभागीय आयुक्त कायालये (सिग जिभाग) 
11) माजहती ि जनसांपकग  सांचालनालय याांना प्रजसध्दीसाठी अगे्रजषत. 
12) सिग कायासने, ग्रामजिकास जिभाग. 
13) जनिड नस्ती काया क्र.आस्था-14, ग्रामजिकास जिभाग मांत्रालय मुांबई -32. 
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पजरजिष्ट्र् -1 
अिघड क्षते्राचे जनकष 

 

1) नक्षलग्रस्त / पेसा गाि क्षते्रात असणारे गाि 
2) िार्गषक सरासरी पजगन्यमान 2000 जमलीजमर्र पेक्षा जास्त ककिा नैसर्गगक आपत्तीने सातत्याने 

सांपकग  तुर्णारे गाि. (महसूल जिभागाकडील माजहतीनुसार ) 
3) कहस्त्र िन्य प्राण्याांचा उपद्रि असणारा जांगलव्याप्त प्रदेि. (सांबांजधत उप िनसांरक्षक याांच्या 

अहिालानुसार) 
4) िाहतूकीच्या सुजिधाांचा अभाि असणारे गाि तसेच िाहतूक योग्य रस्त्याांचा अभाि / रस्त्याने न 

जोडलेल्या िाळा. (बस, रेल्ि,े इतर सािगजजनक िाहतूक) 
5) सांिाद छायेचा प्रदेि (Communication Shadow Area) (सांबांजधत महाप्रबांधक, BSNL याांच्या 

अहिालानुसार ) 
6) डोंगरी भाग प्रदेि (जनयोजन जिभागाच्या िासन जनणगयानुसार ) 
7) राष्ट्रीय राज्य महामागापासून 10 जक.मी. पेक्षा जास्त दूर. 

 

िरील प्रमाणे जजल्हास्तरािर अिघड क्षेत्र ठरजिण्यासाठी खालीलप्रमाणे सजमती गठीत 
करण्यात येत आहे. सदर सजमतीने अिघड क्षते्राचे दर 3 िषांनी  (माचग मजहन्यात) पुनर्गिलोकन 
करण्यात याि.े 

 
1) मुख्य कायगकारी अजधकारी        - अध्यक्ष 
2) उप जजल्हाजधकारी (जनिडणकू)       - सदस्य 
3) कायगकारी अजभयांता, जज.प.बाांधकाम जिभाग     - सदस्य 
4) कायगकारी अजभयांता, सािगजजनक बाांधकाम जिभाग    - सदस्य 
5) जिभाग जनयांत्रक, महाराष्ट्र राज्य मागग पजरिहन महामांडळ   - सदस्य 
6) जिक्षणाजधकारी (प्राथजमक)                - सदस्य सजचि 
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     िासन जनणगय क्रमाांक :जजपब-4820/प्र.क्र.290/आस्था-14, जदनाांक 7 एजप्रल,2021 चे जििरणपत्र 

 

जििरण पत्र -1 
बदलीस पात्र जिक्षक 

 

1) जिक्षकाांचे नाि : 

2) जजल्हा पजरषदेत जिक्षक पदािर रुजू झाल्याचा जदनाांक : 

3) सध्या कायगरत असलेल्या िाळेचा पत्ता : 

4) सध्याच्या िाळेत कधीपासून कायगरत आहेत ती तारीख: 

5) जन्म जदनाांक : 

6) सांिगग / पदनाम : 

7) बदलीस पात्र जिक्षकाांचा घोजषत यादीतील क्रमाांक : 

     िाळाांचा प्राधान्यक्रम : खालील नमूद "अ" आजण "आ" या पयायापैकी एक पयाय 

जनिडण्यात यािा. कोणताही पयाय न जनिडल्यास प्रिासकीय बदलीसाठी सांबांजधत जिक्षक पात्र 

राहील. 

अ) मला बदली नको असून प्रिासकीय बाबीमुळे माझी बदली होत असल्यास,  

     बदलीने जनयुक्तीसाठी माझा खालील प्राधान्यक्रम जिचारात घ्यािा.     

ककिा 

आ) मला बदली हिी असून जिनांतीने बदलीसाठी माझा, खालील प्राधान्यक्रम  

     जिचारात घ्यािा. 

 
अ.क्र. िाळेचे नाि, गाि ि तालुका 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
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9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  

 
 िरील माजहती चकुीची आढळल्यास मी जिस्तभांग कारिाईस पात्र राहीन. 
 

अजगदाराची स्िाक्षरी 
नाि ि पदनाम 
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िासन जनणगय क्रमाांक :जजपब-4820/प्र.क्र.290/आस्था-14, जदनाांक 7 एजप्रल,2021 चे जििरणपत्र 
 

जििरण पत्र -2 
बदली अजधकार प्राप्त जिक्षक 

 
1) जिक्षकाांचे नाि : 

2) जजल्हा पजरषदेत जिक्षक पदािर रुजू झाल्याचा जदनाांक : 

3) जन्म जदनाांक : 

4) सांिगग / पदनाम : 

5) सेिचेा तपजिल : 
 

             अिघड क्षते्रातील सलग सेिचेा तपजिल : 
 

िाळा कधीपासून कधीपयंत 
एकूण कालािधी 

िषग मजहने 
     
     

 
6) बदलीने जनयुक्तीसाठी िाळाांचा प्राधान्यक्रम : 
 
अ.क्र. िाळेचे नाि, गाि ि तालुका 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
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11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  

 
उपरोक्त प्राधान्यक्रमाांचा माझ्या जिनांती बदलीसाठीही जिचार व्हािा. िरील माजहती चकुीची 

आढळल्यास मी जिस्तभांग कारिाईस पात्र राहीन. 
 
 

अजगदाराची स्िाक्षरी 
नाि ि पदनाम 
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िासन जनणगय क्रमाांक :जजपब-4820/प्र.क्र.290/आस्था-14, जदनाांक 7 एजप्रल,2021 चे जििरणपत्र 

जििरण पत्र -3 
जििेष सांिगग जिक्षक भाग-1 

 

1) जिक्षकाांचे नाि : 
2) जजल्हा पजरषदेत जिक्षक पदािर रुजू झाल्याचा जदनाांक : 
3) सध्या कायगरत असलेल्या िाळेचा पत्ता : 
4) सध्याच्या िाळेत कधीपासून कायगरत आहेत (तारीख): 
5) जन्म जदनाांक : 
6) सांिगग /पदनाम : 
7) जििेष सांिगाचा प्रकार : 
8) बदलीस पात्र यादी मध्ये माझे नाि आलेले असून मी जििेष  

सांिगाचा असल्यामुळे मला बदलीतून सूर् जमळािी. 
      (जििेष सांिगग जिक्षक भाग-1 नुसार पात्र असणाऱया जिक्षकाांचे नाि बदली पात्र  

जिक्षकाांच्या यादीत आल्यास आजण सदर जिक्षक बदलीसाठी इच्छूक नसल्यास त्या जिक्षकाांनी 
उपरोक्त चौकोनात बरोबरची खूण करािी. 
                                                  ककिा 
               जिनांती बदलीसाठी िाळाांचा प्राधान्यक्रम : 
  

अ.क्र. िाळेचे नाि, गाि ि तालुका 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  
13  
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14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  

 
  िरील माजहती चकुीची आढळल्यास मी जिस्तभांग कारिाईस पात्र राहीन. 
 
 

                 अजगदाराची स्िाक्षरी 
               नाि ि पदनाम 
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िासन जनणगय क्रमाांक :जजपब-4820/प्र.क्र.290/आस्था-14, जदनाांक 7 एजप्रल,2021 चे जििरणपत्र 
 

जििरण पत्र -4 
जििेष सांिगग  जिक्षक भाग-2 

 
1) जिक्षकाांचे नाि : 
2) जजल्हा पजरषद सेिते रुजू झाल्याचा जदनाांक : 
3) सध्या कायगरत असलेल्या िाळेचा पत्ता : 
4) सध्याच्या िाळेत कधीपासून कायगरत आहेत (तारीख): 
5) जन्म जदनाांक : 
6) सांिगग / पदनाम : 
7) जििेष सांिगाचा प्रकार : पती-पत्नी एकत्रीकरण (सध्याचे पदस्थापनेमधील अांतर  

--------- जक.मी.) 
8) जोडीदार कायगरत असल्यास तपजिल (जोडीदाराचे नाि, कायगरत आस्थापनेचे नाि,  
 पदनाम, कायालयाचा पत्ता) 

---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 

9) जिनांती बदलीसाठी िाळाांचा प्राधान्यक्रम : 
 

अ.क्र. िाळेचे नाि, गाि ि तालुका 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  
13  
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14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  

 
1) उपरोक्त प्राधान्यक्रमाांचा माझ्या जिनांती बदलीसाठीही  

जिचार व्हािा. 
2) उपरोक्त नमूद प्राधान्यक्रमामधील िाळा या जोडीदाराच्या आस्थापनेच्या 

जठकाणापासून 30 जक.मी. अांतराच्या आत असल्याचे मी प्रमाजणत करीत आहे. 
 
   िरील माजहती चकुीची आढळल्यास मी जिस्तभांग कारिाईस पात्र राहीन. 

 
 

                                    अजगदाराची स्िाक्षरी 
                                                                                     नाि ि पदनाम 
जर्प- 

1) पती ि पत्नी दोघे जजल्हा पजरषदेमध्ये जिक्षक असतील तर त्यापैकी एकानेच अजग करािा. 
दुसऱया जोडीदाराचे नाि जर बदलीस पात्र जिक्षकाांचे यादीत समाजिष्ट्र् असल्यास त्याांचे नाि 
या यादीतून कमी करण्यात येईल. 

2) पती ि पत्नी याांचे सध्याचे पदस्थापनेमधील अांतर 30 जक.मी. पेक्षा कमी असल्यास त्याांना 
जििेष सांिगाचा दजा प्राप्त होणार नाही याची नोंद घ्यािी. 
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