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    3)  िासन िुध्दीपत्रक क्रां  जिपब 4816/प्र.क्र १३६/आस्था-१४, जदनाांक 2 िानेिािी, 2017  

 

प्रस्तािना :-- 
यापूिी िासनाने सांदभग क्रमाांक १ च्या जदनाांक 15 मे, 2014 च्या िासन जनणगयान्िये तसेच सांदभग क्रां माक 2 ि 3 

ििील अनुक्रमे जदनाांक 02/07/2014 ि जदनाांक 02/01/2017 च्या िुध्दीपत्रकान्िये जिल्हा पजिषदेच्या र्र् क (िर्ग-
3) ि र्र् ड ( िर्ग-4 ) च्या कमगचाऱ याांच्या जिल्हाांतर्गत बदल्याांबाबत धोिण जनजत कत केलेले आहे. सदि धोिणानुसाि 
जिल्हा पजिषदे अांतर्गत कायगित असणाऱ या जिक्षकाांच्याही जिल्हाांतर्गत बदल्या कियायात येत होयाया. पिांतू जिक्षक 
सांिर्ाची मोठी सांख्या, यायाांचे इति सांिर्ापेक्षा असलेले कामाचे जभन्न स्िरुप  लक्षात घेऊन, यायाांच्या बदलीबाबत 
स्ितांत्रपणे िरे्ळयाने जिचाि किाियाची बाब िासनस्तिािि जिचािाधीन होती.   
 

2. जिक्षक सांिर्ाचे नव्याने बदली धोिण जनजत कत किताना जिक्षकाांना कें द्रबबदू मानून तसेच यायाांना काम किीत 
असताना उदभिणाऱया अडी-अडचणी जिचािात घेऊन जिक्षकाांचे बदली धोिण जनजत कत किणे आिश्यक आहे.               

  

िासन जनणगय :- 
ििील बाबींचा जिचाि करुन िासनाने जिक्षकाांच्या जिल्हाांतर्गत बदली धोिणाबाबत नव्याने जिचाि कियायाचा 

जनणगय घेतला आहे. याया अनुषांर्ाने ििील सांदभाधीन अ.क्र.१ मधील जदनाांक 15 मे, 2014 च्या  िासन जनणगयातून 
केिळ जिक्षक सांिर्ग िर्ळयायात येत आहे. आता जिल्हा पजिषदेअांतर्गत कायगित जिक्षक सांिर्ासाठी या िासन 
जनणगयाअन्िये खालीलप्रमाणे सुधाजित  धोिण  जनजत कत कियायात येत आहे. 

 

I )  व्याख्या : 
(१) अिघड क्षते्र :- सिगसाधािणपणे िे क्षते्र तालुका मुख्यालयापासून दूि आहे, दळणिळणाच्या दृष्ट्र्ीने याया 

िाळेत अथिा र्ािात पोहोचयायास सोईसुजिधा नाहीत, दुर्गम ि डोंर्िाळ भार्ातील र्ाि े तसेच काम कियायास 
प्रजतकूल पजिस्स्थती असलेली र्ाि ेही अिघड क्षते्रे म्हणनू जनजत कत कियायात येतील. अिघड क्षते्र जनजत कतीची कायगिाही 
किताना मुख्य कायगकािी अजधकािी याांच्यामाफग त तालु्यातील सिगसाधािण तसेच भौर्ोजलक   पजिस्स्थतीचा जिचाि 
करुन जनणगय घेयायात येईल.  

(2) सिगसाधािण क्षते्र : ििील अिघड क्षते्रात न मोडणािी र्ाि ेही  सिगसाधािण क्षेत्रात मोडतील.  
(3) बदली िषग- ज्या कॅलेंडि िषाच्या जदनाांक 31 मे पयगन्त बदल्या  किाियाच्या आहेत ते िषग. 
(4) बदलीसाठी जनजत कत  धिाियाची सेिा :  अिघड क्षते्र जनहाय ि सिगसाधािण क्षते्रजनहाय बदली 

िषाच्या जदनाांक 31 मे पयगन्त पूणग र्ालेली एकूण सलर् सेिा.  
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 (5) जिक्षक - या िासन जनणगयाच्या प्रयोिनाथग जिक्षक म्हणिे जिल्हा पजिषदेतांर्गत कायगित असलेले 
प्राथजमक / माध्यजमक/पदिीधि जिक्षक, मुख्याध्यापक ि कें द्र प्रमुख. 

(६) सक्षम प्राजधकािी - जिक्षकाांच्या बदल्याांसाठी जिल्हा पजिषदेचे मुख्य कायगकािी अजधकािी हे सक्षम 
प्राजधकािी असतील 

(७)  बदल्याांचे अजधकाि प्राप्त जिक्षक - बदल्याांच ेअजधकाि प्राप्त  जिक्षक म्हणिे  ज्या जिक्षकाांची 
अिघड क्षते्रात बदलीसाठी जनजत कत धिाियाची सेिा ३ िषापेक्षा िास्त र्ाली असेल असे जिक्षक. 

(8) जििेष सांिर्ग जिक्षक भार्-1  :- खाली नमूद सांिर्ाचे जिक्षक हे जििेष सांिर्ग   जिक्षक भार्-1 
म्हणनू र्णले िातील. 

(अ) पक्षाघाताने आिािी कमगचािी (Paralysis)  
(आ) अपांर् कमगचािी (सामाजिक न्याय ि जििेष सहाय्य जिभार्ाच्या िा.जन.जदनाांक 14.01.2011   
       मधील नमूद प्रारुपाप्रमाणे प्रमाणपत्र आिश्यक), मजतमांद मुलाांचे ि अपांर् मुलाांचे पालक  
(इ) हृदय िस्त्रजक्रया र्ालेले कमगचािी 
(ई) िन्मापासून एकच मुत्रबपड (जकडनी) असलेले/मुत्रबपड िोपण केलेले कमगचािी/डायजलसीस  सुरु  
      असलेले कमगचािी 
 (उ)  कॅन्सिने (ककग िोर्) आिािी कमगचािी 
(ऊ)  आिी/मािी  सैजनक ि अधगसैजनक ििानाांच्या पयानी / जिधिा 
(ए)  जिधिा कमगचािी  
(ऐ)  कुमाजिका कमगचािी  
(ओ)   पजियाय्ता/घर्स्फोर्ीत मजहला कमगचािी   
(औ)  ियाची 53 िषे पूणग केलेले कमगचािी  
(9) जििेष सांिर्ग जिक्षक भार्-2   

पती-पयानी एकजत्रकिण (िि सध्या दोघाांच्या जनयु्तीचे जठकाण एकमेकाांपासून  30 जक.मी.पेक्षा िास्त 
अांतिािि असल्यास यायाांना जििेष सांिर्ग जिक्षकाांचा दिा प्राप्त होईल) 

       अ) पती पयानी दोघेही जिल्हा पजिषद कमगचािी असतील ति, 
 ब) पती पयानी दोघाांपैकी एक जिल्हा पजिषद कमगचािी ि दुसिा िाज्य िासकीय   कमगचािी असेल ति, 
 क) पती पयानी दोघाांपैकी एक जिल्हा पजिषद कमगचािी ि दुसिा कें द्र िासकीय कमगचािी असेल ति, 

  ड) पती पयानी दोघाांपैकी एक जिल्हा पजिषद कमगचािी ि दुसिा िाज्य िासनाच्या     
                 स्िायत्त सांस्थेचा कमगचािी असेल ति, उदा. महानर्िपाजलका/ नर्िपाजलका, 

इ) पती पयानी दोघाांपैकी एक जिल्हा पजिषद कमगचािी ि दुसिा िाज्य अथिा कें द्र  
  िासनाच्या सािगिजनक उपक्रमातील कमगचािी, 

ई) पती पयानी दोघाांपैकी एक जिल्हा पजिषद कमगचािी ि दुसिा िासन       
     मान्यता प्राप्त सांस्थेतील कमगचािी असेल ति,  

(10) बदलीस पात्र जिक्षक - बदलीपात्र जिक्षक म्हणिे ज्या जिक्षकाांची बदलीसाठी  जनजत कत धिाियाची सेिा   
१०  िषग  पणूग र्ाली आहे असे जिक्षक.   
II) जिक्षकाांची जिल्हाांतर्गत बदल्याांसाठी आिश्यक माजहती प्रजसध्द किणे.  

1.   जिल्हयाांतील अिघड क्षते्र घोजषत किणे- उपिो्त नमूद केल्यानुसाि  जिक्षकाांच्या बदल्या कियायासाठी 
प्रथमत: मुख्य कायगकािी अजधकािी हे जिल्हयातील तालुकाजनहाय प्रयायेक र्ािाचे अिघड क्षते्र ि सिगसाधािण 
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क्षते्र अिा दोन भार्ात जिभार्णी कितील. अिी जिभार्णी केल्यािि अिघड क्षते्रात येणाऱया िाळाांची ि सिग 
साधािण क्षते्रातील िाळाांची यादी प्रजसध्द कितील.  

2.  िाळाजनहाय जि्त िार्ा घोजषत किणे :- 
 मुख्य कायगकािी अजधकाऱयाांकडून  जिल्हयातील अपेजक्षत जि्त िार्ाांची स्स्थती सुजनजत कत कियायात 

येईल. ही कायगिाही किीत असताना प्रथमत: मा. उच्च न्यायालयाच्या जिर् याजचका क्रां  3278/2010 
बाबत जद.13/09/2012 ि जद. 21/11/2012 िोिी जदलेल्या आदेिाच्या अनुषांर्ाने आजदिासी / 
नक्षलग्रस्त क्षते्रातील सिग िार्ा भियायाची कायगिाही   किणे अपेजक्षत असल्याने  या भार्ातील जि्त 
िार्ा "जनिांक" कियायात याव्यात. यायानांति जिल्हयातील अपेजक्षत जि्त िार्ाांची स्स्थती तालुकाजनहाय 
ि िाळाजनहाय, ि्यतो समप्रमाणात सुजनजत कत कियायात येईल. 

 अिाप्रकािे  िाळाजनहाय ठेिाियाच्या जि्त पदाांची यादी मुख्य कायगकािी अजधकाऱयाांकडून िाहीि 
कियायात येईल. 

 जिक्षकाांच्या बदल्या कित असताना ठेिाियाच्या  जि्त िार्ाांिि बदलीने जनयु्ती जदली िाणाि नाही. 
3.  जिक्षकाांच्या याद्या प्रजसध्द किणे :- 

 जिक्षणाजधकािी प्रथमत: प्रजतिषी बदलीस पात्र जिक्षकाांच्या (सिगसाधािण तसेच  अिघड क्षते्र) यादया 
प्रजसध्द कितील. 

 उपिो्त नमूद यादयाांबाबत आक्षपे असल्यास यादया प्रजसध्द र्ाल्या पासुन सात जदिसात 
जिक्षणाजधकाऱयाांकडे यादयाांमधील दुरुस्तीसाठी सांबजधत जिक्षकास अिग किता येईल. या अिािि 
जिक्षणाजधकािी हे पुढील सात जदिसात जनणगय घेतील.   जिक्षणाजधकाऱयाांच्या जनणगयाांने सांबजधत 
जिक्षकाचे समाधान न र्ाल्यास, यायाबाबतचे अपील मुख्य कायगकािी अजधकािी याांचेकडे किता येईल. 
अपील कियायाचा कालािधी हा पाच जदिसाचा असले. सदि अपीलािि मुख्य कायगकािी अजधकािी 
याांनी घेतलेला जनणगय अांजतम असेल.  
III)   जिक्षकाांकडून बदलीसाठी पसांती क्रम  घेणे -       

 बदलीस पात्र जिक्षक याांच्याकडून  जिल्हयातील 20 िाळाांचा पसांतीक्रम यायाांच्या बदलीने द्याियाच्या 
नेमणकूीसाठी  मार्जियायात यािा. (सोबतच्या जिििणपत्रानुसाि`) - 

              बदलीस पात्र जिक्षकाांची बदली होणािच असे बांधनकािक नाही.  मात्र  ििील प्रमाणे पसांतीक्रम 
देताना बदली होत असल्यास  याया  पसांतीक्रमानुसाि बदली द्यािी बकिा  बदली होणे बांधनकािक नसल े
तिीही  या पसांतीक्रमानुसाि जिनांतीने  बदली कियायाचा जिनांती  अिग या जिििणपत्रात नमूद आहे.  

 बदली अजधकाि पात्र जिक्षकाांना  बदली हिी असल्यास यायाांनी जिल्हयातील 20 िाळाांचा पसांतीक्रम यायाांना 
बदलीने द्याियाच्या नेमणूकीसाठी  देणे आिश्यक िाहील. (सोबतच्या जिििणपत्रा नुसाि) 
अ)  जििेष सांिर्ग जिक्षक भार् 1 मधील जिक्षकाांना बदली हिी असल्यास बकिा बदलीस पात्र यादीत नाि 

असताना बदली नको असल्यास यायाांनी सोबतच्या जिििणपत्रात  नमूद केल्याप्रमाणे अिग किािा. 
आ)  जििेष सांिर्ग जिक्षक भार् 2 जिक्षकाांना  बदली हिी असल्यास बकिा बदलीस पात्र यादीत नाि असताना 

बदली नको असल्यास, यायाांनी सोबतच्या जिििणपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे अिग किािा. 
 बदलीस पात्र जिक्षकाांनी उपिो्त नमूद केल्याप्रमाणे पसांती क्रम न जदल्यास बकिा यायाांना यायाांच्या 

पसांतीप्रमाणे बदली देणे ि्य नसल्यास यायाांची बदली उपलब्ध असणाऱया पदािि कियायात येईल.  
IV) बदली प्रजक्रया कायगपध्दती :- 
 र्प्पा क्र. 1 :- 
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 ज्या िाळाांमध्ये, ठेिाियाच्या जि्त पदाांपेक्षा कमी पदे जि्त असल्यास, अिा िाळाांमध्ये िि  बदलीस पात्र 
जिक्षक असतील ति अिा जिक्षकाांची बदली याया िाळेतून कियायात येईल. 
उदा. 
         एखाद्या िाळेत 10 जिक्षकाांचा मांिूि आकृतीबांध आहे. मुद्या क्रमाांक- II (2) नुसाि या िाळेमध्य े

जिक्षकाांच्या तीन िार्ा जि्त ठेिाियाच्या आहेत.  सद्य:स्स्थतीत या िाळेत एकच पद जि्त आहे.  यायामुळे आणखी 
दोन जिक्षकाांची पदे जि्त ठेिणे आिश्यक  आहे.  

         अ) या िाळेत तीन बदली पात्र जिक्षक आहेत.  अिा िळेी तेथील दोन बदली पात्र जिक्षकाांची बदलीसाठी 
जनत कीत धिाियाच्या सेिचे्या सेिािेष्ट्ठतेनुसाि बदली कियायात येईल ि अिा पध्दतीने मुद्या क्रमाांक दोन नुसाि तीन 
िार्ा जि्त ठेियायात येतील.  

         ब)  उपिो्त नमूद उदाहिणामध्ये जतस-या बदलीपात्र जिक्षकाच्या िारे्िि एखाद्या बदली अजधकाि 
प्राप्त जिक्षकाने प्राधान्यक्रम दिगजिल्यास याया जतस-या बदली पात्र जिक्षकाची बदली कियायात येऊन याया िार्ी बदली 
अजधकाि प्राप्त  जिक्षकाला जनयु्ती देयायात येईल.  

        क) िाळेत एकच बदली पात्र जिक्षक आहे. अिािळेी याया एका जिक्षकाची बदली होईल ि एकूण 
दोन पदे याया िाळेत जि्त िाहतील. 

1) र्प्पा क्र.  2 :-  जििेष सांिर्ग जिक्षक भार्-1 याांच्या बदल्या :-  
 र्प्पा क्र. 1 प्रमाणे कायगिाही पूणग र्ाल्यानांति जििेष सांिर्ग जिक्षक भार्-1 याांच्या बदल्या कियायात येतील. 
 जििेष सांिर्ग जिक्षकाांना केिळ यायाांच्या  जिनांतीिरुनच बदली देयायात येईल. ज्या जििेष सांिर्ामधील जिक्षकाांना 

बदली नको असेल मात्र यायाांचे नाि बदलीस पात्र जिक्षकाांच्या यादीत आले असल्यास, यायाांनी सोबत िोडलेल्या 
जिििण पत्र क्रां  3 मध्ये स्ियांघोषीत प्रमाणपत्र देणे आिश्यक िाहील. 

 जििेष सांिर्ांतर्गत जिनांती बदलीसाठीचा प्राधान्यक्रम हा जििेष सांिर्ग जिक्षकाांच्या ििील व्याख्येमध्ये नमूद 
केलेल्या क्रमिािीनुसाि िाहील.   

 एखाद्या जिजिष्ट्र् सांिर्ामध्ये अनेक कमगचाऱयाांनी जिनांती बदली माजर्तल्यास यायाांच्या सेिा िेष्ट्ठता जिचािात 
घेऊन िेष्ट्ठ कमगचाऱयाांस प्रथमत: बदली अनुज्ञये  िाहील.  

 सेिा िेष्ट्ठता समान असल्यास ियाने िेष्ट्ठ असणाऱया कमगचाऱयास प्राधान्याने बदली अनुज्ञये िाहील. 
 या सांिर्ातील जिक्षकाांच्या बदल्याांसाठी प्राधान्यक्रमानुसाि  यादी तयाि कियायात येईल. 

        या यादीच्या आधािे बदली किताना,  जिक्षकाांचा पसांतीक्रम जिचािात घेऊन ज्या िाळाांमध्ये बदलीस पात्र 
जिक्षक उपलब्ध असतील याया िाळेत प्राधान्यानुसाि जिक्षकाांची बदली कियायात येईल. िि एखाद्या जििेष सांिर्ग 
जिक्षकाला यायाच्या पसांतीक्रमाप्रमाणे एकाही िाळेमध्ये (तेथे बदलीस पात्र जिक्षक उपलब्ध नसल्याने) बदली देता 
आली नाही ति यायाची बदली होणाि नाही. 
 र्प्पा क्र. 3 :-  जििेष सांिर्ग जिक्षक भार्-2 याांच्या बदल्या :-   
     र्प्पा क्र. 2 प्रमाणे कायगिाही र्ाल्यानांति जििेष सांिर्ग जिक्षक भार् 2 याांच्या बदल्या कियायात येतील. ि े
जिक्षक जििेष सांिर्ग जिक्षक भार् 2 मध्ये मोडतात यायाांनी जिििणपत्र क्रां . 4 मधील नमुन्यात स्ियांघोषीत प्रमाणपत्र 
सादि किणे आिश्यक आहे.  
    िि दोघेही जिल्हा पजिषदेमध्ये जिक्षक असतील दोघापैकी एकच, या सांिर्ासाठी अिग करु िकेल  आजण 
यायाांनी पसांती क्रमाच्या िार्ामधुन 30 जक.मी अांतिापयंत  िाळेचा पसांतीक्रम देणे आिश्यक आहे. 

    उपिो्त प्रमाणे पती पयानी एकत्रीकिण र्ाल्यािि सांबजधत कमगचाऱयाांच्या बदलीसाठी या िासन जनणगयातील 
नमूद केलेल्या कायगपध्दती लारु् होतील. या तितुदींप्रमाणे सांबांजधताांची बदली पात्र सेिा र्ाल्यानांति यायाांची पुढील 



िासन जनणगय क्रमाांकः जिपब- 4817/प्र.क्र.7/आस्था-14 

 

पृष्ट्ठ 14 पैकी 5  

बदली किताना उपिो्त नमूद केल्याप्रमाणे यायाांना एक एकक ( one unit ) मानुन बदलीने जनयु्ती देता येईल. 
पयायाने ज्या जठकाणी दोन िार्ा  जि्त असतील अिा जठकाणी अन्यथा 30 जक.मी. पजिसिात दोन िार्ा जि्त 
असतील अिा जठकाणी  यायाांची बदली केली िाईल. िि दोघे पती पयानी जिल्हा पजिषदेमध्ये जिक्षक असतील ति 
एकत्रीकिण र्ाल्यानांति  याया दोघाांना एक एकक  म्हणनू जिचािात घ्याियाचे आहे.  यापैकी एकाची पण 10 िषग सलर् 
सेिा र्ाली असल्यास दोघाांना बदलीस पात्र धियायात येईल.  

र्प्पा क्र.4 :- 1) बदली अजधकाि प्राप्त जिक्षकाांच्या  बदल्या :- 
  र्प्पा क्रां  3 प्रमाणे कायगिाही पुणग र्ाल्यानांति बदली अजधकाि प्राप्त जिक्षकाांच्या बदल्या कियायात येतील. 
 यासाठी ज्या बदली अजधकाि प्राप्त जिक्षकाांची तीन िषांची बदलीसाठी जनजत कत धिाियाची सेिा पुणग र्ाली 

असेल अिा जिक्षकाांनी बदलीसाठी जिििणपत्र-1 मध्ये अिग किणे आिश्यक आहे. 
 सदि कमगचाऱयाांच्या बदल्या हया यायाांच्या बदलीसाठी पात्र धिाियाच्या सेिािेष्ट्ठतेनुसाि कियायात येतील. 
 सेिािेष्ट्ठता समान असल्यास ियाने ज्येष्ट्ठ असणाऱयाां कमगचाऱयास बदली अनुज्ञये िाहील   
 “बदली अजधकाि पात्र जिक्षकाांच्या” बदल्या हया “बदलीस पात्र जिक्षकाांच्या” िारे्िि यायाांच्या जिनांतीतील 

प्राधान्यक्रमानुसाि केल्या िातील. 
 बदली अजधकाि प्राप्त जिक्षकाांनी िि बदलीसाठी   पसांतीक्रम जदला नाही आजण िि हे जिक्षक  बदलीस पात्र 

नसतील ति यायाांची बदली होणाि नाही. 
र्प्पा क्र. 5 :-  बदलीस पात्र जिक्षकाांची  बदली कियायाची कायगपध्दती  :-  

 र्प्पा क्रां  1, 2, 3 ि 4 मध्ये नमुद केलेल्या कायगपध्दतीमुळे, बदली होत असलेले ि बदलीस पात्र जिक्षक ि 
ज्या जिक्षकाांनी बदलीची जिनांती केली आहे याया सिाची एक ज्येष्ट्ठता यादी, जिल्हा पजिषदेतील एकुण सिेा 
जिचािात घेऊन कियायात येईल. 

 सेिािेष्ट्ठता समान असल्यास ियाने ज्येष्ट्ठ असणाऱयाां कमगचाऱयास बदली प्राधान्याने अनुज्ञये िाहील. 
   या यादीतील जिक्षकाांच्या यायाांच्या प्राध्यान्यक्रमाने ि यायाांच्या पसांतीनुसाि बदल्या कियायात येतील. पिांतु ्ा 

जिक्षकाांची  बदली ही ते  ज्या िाळेत िायायास इच्छुक आहेत याया िाळेत, ठेिाियाच्या जि्त िार्ा सोडुन,  
अन्य जि्त िार्ा असतील यायाच जि्त पदाांिि  बकिा   यायापेक्षा सेिाज्येष्ट्ठतेने कजनष्ट्ठ असलेल्या बदलीस 
पात्र जिक्षकाांच्या िारे्िि, बदली होऊ  िकते.   

 या जिक्षकाांनी पसांती प्राधान्यक्रम न जदल्यास बकिा यायाांच्या प्राधान्यक्रमाप्रमाणे िार्ा उपलब्ध नसल्यास ि 
ििील प्रमाणे बदली होत असल्यास उपलब्ध होणाऱया पदािि यायाांची बदलीने  जनयु्ती केली िाईल.  

र्प्पा क्र. 6 :- कायगमु्तीचे आदेि : 
          बदलीने पदस्थापनेचे आदेि जनर्गजमत किताना यायात कायगमु्तीचा जदनाांक नमूद कियायात यािा. 

कायगमु्तीच्या जदनाांकानांति ते बदली होयायापूिी ज्या जठकाणी कायगित होते  याया जठकाणािरुन यायाांचे ितेन अथिा 
कोणतीही देयके अदा करु नयेत. बदलीनांति सांबांजधत कमगचािी बदलीच्या जठकाणी रुिू होत नसेल ति अिा 
कमगचाऱयाजिरुध्द मुख्य कायगकािी अजधकािी याांनी जनयमानुसाि जिस्तभांर्ाची काििाई किािी. 
V)  इति धोिणायामक बाबी : 
1)  बदली ही सांपूणगपणे प्रिासकीय स्िरुपाची बाब असल्यामुळे कोणयायाही कमगचाऱयाने िािकीय दबाि िापिल्यास 
महािाष्ट्र जिल्हा पजिषदा, जिल्हा सेिा (ितगणकू) जनयम, 1967 मधील जनयम 6 (5) चा भांर् केला म्हणनू ती कृती 
जिस्तभांर्ाच्या काििाईस पात्र िाहील. 
२) जिनांती बदल्याांसाठी कोणतेही भत्ते ि पदग्रहण अिधी अनुज्ञये िाहणाि नाही. 
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3) प्रिासकीय अथिा जिनांती बदली र्ालेल्या कमगचाऱयाांना तायापुिती प्रजतजनयु्ती अिा मार्ाने यायाांच्या पूिीच्या 
जनयु्तीच्या जठकाणी बकिा कमगचाऱयाांच्या ियैस््तक सोयीसाठी इतित्र पदस्थापना देऊ नये. या प्रकािचा प्रययान 
बदलीतील अिधैता/अजनयजमतता समिून सांबांजधत अजधकािी जिस्तभांर् कायगिाहीस पात्र होतील. 

         4) जिल्हा पजिषद कमगचाऱयाांच्या बदल्या सामान्यपणे िषातून एकदाच जदनाांक 1 मे ते 31 मे पयंत कियायात याव्यात. 
         5) काही जिक्षकाांनी यायाांच्या जिल्हाांतर्गत बदल्यासांदभात मा. उच्च िा सक्षम न्यायालयात, दािा दाखल केला 

असल्यास अिा प्रकिणात मा. उच्च न्यायालय िा सक्षम न्यायालयाने जदलेल्या आदेिाची सिगप्रथम अांमलबिािणी 
किािी ि  तदनांति या िासन जनणगयानुसाि जिल्हाांतर्गत बदल्याबाबत पुढील कायगिाही सुरू किािी. 

              उदा.  अमिािती जिल्हा पजिषदेअांतर्गत काही कायगित जिक्षकाांनी मा. उच्च न्यायालय मुांबई, नार्पूि खांडपीठ येथे 
दाखल केलेल्या जिर् याजचका क्र. 6076/2016 मध्ये मा. न्यायालयाने जद. 5/12/2016 िोिी जदलेल्या  जनणगयानुसाि 
मुख्य कायगकािी अजधकािी जिल्हा पजिषद, अमिािती याांनी कायगिाही किािी. ििील जनणगयानुसाि कायगिाही कियायास 
या िासन जनणगयानुसाि  कोणतीही बाधा येत नाही. 

 

           सदि िासन जनणगय महािाष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािि उपलब्ध  
कियायात आला असून यायाचा सांकेताक 201701071223273920  असा आहे. हा आदेि जडिीर्ल स्िाक्षिीने 
साक्षाांजकत करुन काढयायात येत आहे.  

                   महािाष्ट्राचे िाज्यपाल याांच्या आदेिानुसाि ि नाांिाने, 
 
  
 

                              ( असीम रु्प्ता ) 
                                                                                           सजचि, ग्राम जिकास ि िलसांधािण जिभार् 

प्रजत, 
1) मा. िाज्यपाल महोदय याांचे सजचि,मलबाि जहल, मुांबई  
2) मा.मुख्यमांत्री, महािाष्ट्र िाज्य याांचे प्रधान सजचि 
3) मा.मांत्री/ मा.िाज्यमांत्री  ग्रामजिकास,  महािाष्ट्र िाज्य याांचे खािर्ी सजचि 
4) मा. जििोधी पक्षनेता, जिधानसभा/ जिधानपजिषद महािाष्ट्र जिधानमांडळ सजचिालय, मुांबई  
5) सिग सन्माननीय  जिधानसभा सदस्य / जिधानपजिषद सदस्य, महािाष्ट्र  जिधानमांडळ सजचिालय , मुांबई  
6) मा. मुख्य सजचि याांचे उपसजचि, मांत्रालय, मुांबई  
7)  सिग अपिमुख्य सजचि/प्रधान सजचि/ सजचि,सिग मांत्रालयीन जिभार् 
8)  सिग जिभार्ीय आयु्त  
9)  सिग मुख्य कायगकािी अजधकािी, जिल्हा पजिषद 
10) उपायु्त (आस्थापना) जिभार्ीय आयु्त कायालये (सिग जिभार्) 
11) माजहती ि िनसांपकग  सांचालनालय याांना प्रजसध्दीसाठी अगे्रजषत.  
12) सिग कायासने, ग्रामजिकास जिभार् 
13) जनिड नस्ती काया क्र.आस्था-14, ग्रामजिकास ि िलसांधािण जिभार्, मांत्रालय, मुांबई-32. 

 
 

http://www.maharashtra.gov.in/
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जिििण पत्र-1 
 बदलीस पात्र जिक्षक 

 
1. जिक्षकाचे नाि  : 
2. जिल्हा पजिषदेत जिक्षक पदािि रुिु र्ाल्याचा जदनाांक:- 
3.  सध्या कायगित असलले्या िाळेचा पत्ता  : 
4. सध्याच्या िाळेत कधीपासनू कायगित आहेत ती तािीख : 
5. िन्मजदनाांक  : 
6. सांिर्ग / पदनाम  : 

      7.  बदलीस पात्र जिक्षकाांचे घोषीत यादीतील क्रमाांक : ** 
 

 िाळाांचा प्राधान्यक्रम: खालील नमूद अ आजण आ या पयायापैकी एक पयाय जनिडयायात यािा. 
कोणताही पयाय न जनिडल्यास प्रिासजकय बदली साठी सांबांधीत कमगचािी पात्र िाहील.   

 
                             अ- मला बदली नको असून प्रिासकीय बाबीमुळे मार्ी बदली होत   
                                   असल्यास, बदलीने जनयु्तीसाठी मार्ा खालील प्रधान्यक्रम  
                                   जिचािात घ्यािा.  
                                                                    बकिा  

     आ- मला बदली हिी असून जिनांतीने बदलीसाठी  मार्ा, खालील    
                              प्रधान्यक्रम जिचािात घ्यािा.     
 

अ.क्र. िाळेचे नाि र्ाि ि तालकुा 
1.  

2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.  
11.  
12.  

 

 



िासन जनणगय क्रमाांकः जिपब- 4817/प्र.क्र.7/आस्था-14 

 

पृष्ट्ठ 14 पैकी 8  

13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  

 

ििील माजहती चकुीची आढळल्यास मी जिस्तभांर् काििाईस पात्र िाहीन. 
 
 
 
अिगदािाची स्िाक्षिी        
    नाि ि पदनाम 
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जिििण पत्र-2 
   बदली अजधकाि प्राप्त जिक्षक 

 
1. जिक्षकाचे नाि  : 
2. जिल्हा पजिषदेत जिक्षक पदािि रुिु र्ाल्याचा जदनाांक 
3.  िन्मजदनाांक  :  
4. सांिर्ग / पदनाम  :  
5. सेिचेा तपजिल 

 

                अिघड क्षते्रातील सांलर् सेिचेा तपजिल : 
िाळा कधीपासून कधीपयंत 
   
   
   

 
 

    6. बदलीने जनयु्तीसाठी िाळाांचा प्राधान्यक्रम : 
  

 

अ.क्र. िाळेचे नाि र्ाि ि तालकुा 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
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18.  
19.  
20.  

 
9. उपिो्त प्राधान्यक्रमाांचा माझ्या जिनांती बदलीसाठीही जिचाि व्हािा.        

ििील माजहती चकुीची आढळल्यास मी जिस्तभांर् काििाईस पात्र िाहीन. 
 
 
 
 
 

अिगदािाची स्िाक्षिी नाि ि पदनाम 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



िासन जनणगय क्रमाांकः जिपब- 4817/प्र.क्र.7/आस्था-14 

 

पृष्ट्ठ 14 पैकी 11  

 
जिििण पत्र-3 

जििेष सांिर्ग जिक्षक भार्-1 
1. जिक्षकाचे नाि  : 
2. जिल्हा पजिषद सेिते रुिू र्ाल्याचा जदनाांक : 
3.  सध्या कायगित असलले्या िाळेचा पत्ता  : 
4. सध्याच्या िाळेत कधीपासनू कायगित आहेत (तािीख) : 
5. िन्मजदनाांक  : 
6. सांिर्ग / पदनाम  : 
7. जििेष सांिर्ाचा प्रकाि :   
8. बदली पात्र यादी मध्ये मारे् नाि आलले ेअसून मी जििेष सांिर्ाचा असल्यामुळे मला बदलीतून 

सूर् जमळािी.    
 

  ( जििेष सांिर्ग जिक्षक भार्-1 नुसाि पात्र असणाऱया जिक्षकाांचे नाि बदली पात्र जिक्षकाांच्या यादीत 
आल्यास आजण सदि जिक्षक बदलीसाठी इच्छूक नसल्यास याया जिक्षकाांनी उपिो्त  चौकानात  
बिोबिची  खूण  किािी.) 

                                  बकिा  
       जिनांती बदलीसाठी िाळाांचा प्राधान्यक्रम :  
 

        अ.क्र. िाळेचे नाि र्ाि ि तालकुा 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
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16.  
17.  
18.  
19.  
20.  

 
 ििील माजहती चकुीची आढळल्यास मी जिस्तभांर् काििाईस पात्र िाहीन. 

 
 
 
 

अिगदािाची स्िाक्षिी नाि ि पदनाम 
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जिििण पत्र-4 
     जििेष सांिर्ग जिक्षक भार्-2 

1. जिक्षकाचे नाि  : 
2. जिल्हा पजिषद सेिते रुिू र्ाल्याचा जदनाांक : 
3.  सध्या कायगित असलले्या िाळेचा पत्ता  : 
4. सध्याच्या िाळेत कधीपासनू कायगित आहेत (तािीख) : 
5. िन्मजदनाांक  : 
6. सांिर्ग / पदनाम  : 
7. जििेष सांिर्ाचा प्रकाि :- पती पयानी एकत्रीकिण ( सद्याचे पदस्थापनेमधील अांति ---- जक.मी.)  
8. िोडीदाि कायगित असल्याचा तपजिल ( िोडीदािाचे नाि, कायगित आस्थापनेचे नाि, पदनाम, 

कायालयाचा पत्ता.  
 

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

  

   9.  जिनांती बदलीसाठी िाळाांचा प्राधान्यक्रम :  
 

          अ.क्र. िाळेचे नाि र्ाि ि तालकुा 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
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16.  
17.  
18.  
19.  
20.  

 
9. उपिो्त प्राधान्यक्रमाांचा माझ्या जिनांती बदलीसाठी जिचाि व्हािा. 

10. उपिो्त नमूद प्राधान्य क्रमामधील िाळा या िोडीदािाच्या आस्थापनेच्या   
       जठकाणापासून 30 जक. मी . अांतिाच्या आत असल्याचे मी प्रमाजणत किीत आहे. 

   ििील माजहती चकुीची आढळल्यास मी जिस्तभांर् काििाईस पात्र िाहीन. 
 
 
 
 

अिगदािाची स्िाक्षिी नाि ि पदनाम 
 
र्ीप-    

1) पती ि पयानी दोघे जिल्हा पजिषदेमध्ये जिक्षक असतील ति यायापैकी एकानेच अिग किािा. दुसऱया िोडीदािाच ेनाि िि 
बदलीस पात्र जिक्षकाांच ेयादीत समाजिष्ट्र् असल्यास यायाांच ेनाि या यादीतून कमी कियायात येईल.  

2) पती ि पयानी याांचे सद्याचे पदस्थापनेमधील अांति 30 जक.मी. पेक्षा असल्यास यायाांना जििेष सांिर्ाचा दिा प्राप्त होणाि 
नाही याची नोंद घ्यािी.  
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