
सन 2017 ते 2022 या कालावधीमध्ये 
संगणकीय प्रणालीद्वारे ऑनलाईन पध्दतीने 
आंतरजिल्हा बदली झालले्या व अद्याप मूळ 
जिल्हा पजरषदेने काययमुक्त न केलले्या 
जिक्षकानंा काययमुक्त करणेबाबत..... 

महाराष्ट्र िासन 
ग्रामजवकास जवभाग 

िासन जनणयय क्र.: संकीणय-2022/प्र.क्र.538/आस्था-14 
25, मझयबान पथ, बाधंकाम भवन, फोर्य, मंुबई-400 001 

जदनाकं : 02 जिसेंबर, 2022. 

  वाचा : 1) महाराष्ट्र जिल्हा पजरषदा जिल्हा सेवा (सेवा प्रविे) जनयम, 1967 चा जनयम  
                                       6(8). 

2) िासन पजरपत्रक, क्र.जिपब-0711/प्र.क्र.113/11/आस्था-14, 
जद.29/09/2011.  
3) िासन जनणयय, क्र.आंजिब-4917/प्र.क्र.79/आस्था-14, जद.24/04/2017.  
4) िासन जनणयय, क्र.आंजिब-4820/प्र.क्र.291/आस्था-14, जद.07/04/2021.  

प्रस्तावना :- 
जिल्हा पजरषदेच्या वगय-3 व वगय-4 च्या कमयचाऱयाचं्या आंतरजिल्हा बदलीबाबत िासन पजरपत्रक 

जद.29/09/2011 अन्वये सुधारीत धोरण जनजित करण्यात आले आहे. सदर धोरणानुसार जिल्हा 
पजरषदेअंतगयत काययरत असणाऱया जिक्षकाचं्याही आंतरजिल्हा बदल्या करण्यात येत होत्या. परंतु, 
जिक्षक संवगाची मोठी संख्या व त्यामुळे जिक्षकाचं े मोठ्या प्रमाणावर प्रलंजबत असणारे आंतरजिल्हा 
बदलीचे प्रस्ताव याचा जवचार करता त्याचं्या आंतरजिल्हा बदलीबाबत स्वतंत्रपणे वगेळ्याने जवचार करुन 
िासन जनणयय जद.24/04/2017 अन्वये सुधाजरत धोरण जनजित करण्यात आले होते. तद्नंतर, सदर 
िासन जनणयय अजधक्रजमत करुन जद.07/04/2021 च्या िासन जनणययान्वये सुधारीत धोरण जनजित 
करण्यात आले आहे. 

सदर धोरणानुसार सन 2017 ते 2022 दरम्यान जिल्हा पजरषद जिक्षकाचं्या राज्यस्तरावर 
संगणकीय पध्दतीने आंतरजिल्हा बदल्या करण्यात आलेल्या आहेत. महाराष्ट्र जिल्हा पजरषदा जिल्हा 
सेवा (सेवा प्रविे) जनयम, 1967 चा जनयम 6(8) मधील तरतूदीनुसार जिल्हा पजरषद कमयचाऱयानंा 
आंतरजिल्हा बदलीने अन्य जिल्हा पजरषदेमध्ये नेमणकू देण्यास व बदलीच्या जठकाणी रुिू होण्यासाठी 
काययमुक्त करण्यासही संबंजधत जिल्हा पजरषदेचे मुख्य काययकारी अजधकारी हे सक्षम प्राजधकारी आहेत. 
तथाजप, जिल्यातून बाहेर िाण्याकजरता जिल्यातील जरक्त पदाचंी र्क्केवारी 10% पेक्षा कमी असणे 
गरिेचे असल्याचे िासनाच्या धोरणात नमूद असल्याने, ज्या जिल्हा पजरषदांमध्ये जिक्षकाचं्या जरक्त 
पदाचंी र्क्केवारी 10% पके्षा िास्त आहे, अिा बऱयाच जिल्हा पजरषदानंी बदली झालेल्या जिक्षकानंा 
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अद्याप काययमुक्त केलेले नाही. त्यामुळे आंतरजिल्हा बदलीने ज्या जिल्हा पजरषदेमध्ये सदर जिक्षक 
िाणार आहेत, त्या जिल्हा पजरषदामंधील िागा जरक्त राहत आहेत. तसेच, या जिल्हा पजरषदानंा सदर 
जिक्षक उपलब्ध होणार आहेत ककवा कसे याबाबत संभ्रम आहे. त्यामुळे अिा जिल्हा पजरषदानंा 
त्याचं्याकिील जरक्त असलेल्या नेमक्या पदाचंी जनजितता करण्यास अिचण जनमाण होत आहे.  

राज्यातील िाळामंधील जिक्षकाचं्या जरक्त पदाबंाबत मा.उच्च न्यायालयात सुमोर्ो िनजहत 
याजचका क्र.02/2022 दाखल झाली असून सदर िनजहत याजचका प्रकरणी जिक्षण संचालक (प्राथजमक) 
कायालयामाफय त दाखल केलेल्या प्रजत्ापत्रानुसार िालेय जिक्षण जवभागाफय त पजवत्र प्रणालीमाफय त 
राज्यातील जिल्हा पजरषदाचं्या जिक्षकाचंी जरक्त पदे भरण्याची काययवाही प्रस्ताजवत असल्याने जिल्हा 
पजरषद िाळातंील जिक्षकाचं्या जरक्त पदाचंा प्रश्न जनकाली जनघणार आहे. त्यामुळे सन 2017 ते 2022 या 
कालावधीमध्ये संगणकीय पध्दतीने पार पिलले्या जिल्हा पजरषद जिक्षकाचं्या आंतरजिल्हा बदली 
प्रजक्रयेअंतगयत बदली झालेल्या सवय जिल्हा पजरषदातंील ( ज्या जिल्हा पजरषदेतील जरक्त पदाचंी 
र्क्केवारी 10% पेक्षा िास्त आहे, अिा जिल्हा पजरषदासंह ) जिक्षकानंा काययमुक्त करण्याबाबत िासनाने 
पुढीलप्रमाणे जनणयय घेतला आहे :-   

िासन जनणयय :- 
सन 2017 ते 2022 या कालावधीमध्ये संगणकीय पध्दतीने पार पिलेल्या, जिल्हा पजरषद 

जिक्षकाचं्या आंतरजिल्हा बदली प्रजक्रयेअंतगयत बदली झालेल्या, सवय जिल्हा पजरषदातंील ( ज्या जिल्हा 
पजरषदेतील जरक्त पदाचंी र्क्केवारी 10% पेक्षा िास्त आहे, अिा जिल्हा पजरषदासंह ) जिक्षकानंा 
काययमुक्त करण्यात याव.े त्यानुषंगाने सवय जिल्हा पजरषदानंी खालीलप्रमाणे काययवाही करण्याची दक्षता 
घ्यावी :-   

1) सन 2017 ते 2022 या कालावधीमध्ये केवळ संगणकीय पध्दतीने पार पिलेल्या जिल्हा पजरषद 
जिक्षकाचं्या आंतरजिल्हा बदली प्रजक्रयेअंतगयत बदली झालेल्या व अद्यापपयंत काययमुक्त न 
केलेल्या जिक्षकाचंी बदलीवषय जनहाय व जवद्यमान जिल्यातील सेवािेष्ट्ठतेनुसार यादी करण्यात 
यावी. 

2) सदर वषय जनहाय यादीतील जिक्षकानंा त्याचंी जवद्यमान जिल्यातील सेवािेष्ट्ठता जवचारात घेऊन, 
प्रिासकीय कारणास्तव आवश्यकता असल्यास र्प्पप्पया र्प्पप्पयाने म्हणिेच, सवयप्रथम सन 2017 
मध्ये संगणकीय पध्दतीने पार पिलले्या जिल्हा पजरषद जिक्षकाचं्या आंतरजिल्हा बदली 
प्रजक्रयेअंतगयत बदली झालेल्या जिक्षकानंा काययमुक्त कराव.े त्यानंतर त्यापुढील वषी बदली 
झालेल्या जिक्षकानंा काययमुक्त कराव.े     
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3) अिा जिक्षकानंा बदली वषय व जवद्यमान जिल्यातील सेवािेष्ट्ठता जवचारात घेऊन काययमुक्त 
करण्यात येत असल्याची मुख्य काययकारी अजधकारी, जिल्हा पजरषद यानंी व्यक्क्ति: खात्री 
करावी.   

4) एखाद्या प्रकरणी बदली वषय व सेवािेष्ट्ठता िावलून काययमुक्त केल्याचे जनदियनास आल्यास 
संबंजधताजंवरुध्द जिस्तभगंजवषयक कारवाई प्रस्ताजवत करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी.  

5) अिा जिक्षकानंा काययमुक्त केल्यामुळे ज्या िाळामंध्ये जिक्षकाचंी जरक्त पदे अजधक आहेत, अिा 
िाळामंध्ये जवद्यार्थ्यांचे िैक्षजणक जहत जवचारात घेता, अंतगयत नेमणकूादं्वारे जिक्षकाचंी व्यवस्था 
करावी. यानंतरही जरक्त पदाबंाबत प्रश्न उपक्स्थत झाल्यास पयायी व्यवस्थेचा जवचार करता 
येईल.  

6) राज्यातील िाळामंधील जिक्षकाचं्या जरक्त पदाबंाबत मा.उच्च न्यायालयात सुमोर्ो िनजहत 
याजचका क्र.02/2022 दाखल झाली असून सदर िनजहत याजचका प्रकरणी जिक्षण संचालक 
(प्राथजमक) कायालयामाफय त दाखल केलेल्या प्रजत्ापत्रानुसार िालेय जिक्षण जवभागाफय त पजवत्र 
प्रणालीमाफय त राज्यातील जिल्हा पजरषदाचं्या जिक्षकाचंी जरक्त पदे भरण्याची काययवाही 
प्रस्ताजवत असल्याने, आपल्या जिल्यातील जरक्त पदाचंी संख्या पजवत्र प्रणालीवर अचकूपणे 
नोंदवावी.  

7) जिक्षक भरती संदभात िालेय जिक्षण जवभागामाफय त तयार करण्यात आलेल्या प्रणालीवर 
जिक्षकाचंी जरक्त पदे नोंदवताना, असे बदली झालेले व काययमुक्त करण्यात येत असलेले जिक्षक 
ज्या जिल्हा पजरषदेमध्ये काययरत आहेत, त्यानंी अिा सवय जिक्षकाचंी पदे जरक्त पदे म्हणनू 
दियवाजवत. िेणेकरुन संबंजधत जिल्हा पजरषदेस मंिूर पदसंख्येप्रमाणे जिक्षक उपलब्ध होतील.  

8) तसेच, असे जिक्षक बदलीने ज्या जिल्हा पजरषदेमध्ये िाणार आहे, त्या जिल्हा पजरषदानंी 
त्याचं्याकिील जरक्त पदे दियवताना, सदर पदे भरण्यात आली असल्याचे गृजहत धरुनच जरक्त 
पदे दियवाजवत. िेणेकरुन अिा जिल्हा पजरषदामंध्ये अजतजरक्त जिक्षकाचंा प्रश्न जनमाण होणार 
नाही. 

9) सन 2017 पासून िासनामाफय त जवकजसत करण्यात आलेल्या संगणकीय प्रणालीद्वारे राबजवण्यात 
आलेल्या बदली प्रजक्रयेतून अिा जिक्षकाचं्या बदल्या झालेल्या असल्यामुळे, अिा जिक्षकानंा 
काययरत जिल्हा पजरषदेने काययमुक्त करणे, तसेच समोरील जिल्हा पजरषदेने हिर करुन घेणे 
क्रमप्राप्पत आहे. त्यामुळे अिा जिक्षकानंा काययमुक्त न केल्यामुळे, तसेच हिर करुन न घेतल्यामुळे 
काही न्यायालयीन प्रकरण उद्भवल्यास त्याची सवयस्वी िबाबदारी संबंजधत जिल्हा पजरषदेची 
राहील.    



िासन जनणयय क्रमांकः संकीणय-2022/प्र.क्र.538/आस्था-14 
 

पषृ्ठ 4 पैकी 4 

10) जवद्यार्थ्यांचे जहत जवचारात घेता जद.01/04/2023 ते जद.30/04/2023 पयंत जिक्षकाचं्या 
काययमुक्तीबाबतचे प्रिासकीय आदेि जनगयजमत करावते व कोणत्याही पजरक्स्थतीत 
जद.01/05/2023 ते जद.31/05/2023 या कालावधीत अिा जिक्षकानंा प्रत्यक्ष काययमुक्त 
करण्याबाबतची काययवाही करावी. 

11) सदरची जनयमावली सन 2017 ते सन 2022 या कालावधीत केवळ संगणकीय पध्दतीने पार 
पिलेल्या आंतरजिल्हा बदली प्रजक्रयेसाठी लागू राहील.      

12) सदर सवय सचूनाचंे तंतोतंत पालन कराव.े अन्यथा संबंजधतावंर िबाबदारी जनजित करुन 
त्याचं्याजवरुध्द जिस्तभगंजवषयक कारवाई प्रस्ताजवत करण्यात येईल. 

सदर िासन जनणयय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक 202212021556517420 असा आहे. हा 
आदेि जििीर्ल स्वाक्षरीने साक्षाजंकत करुन जनगयजमत करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेिानुसार व नांवाने.       

 

   (अच्युत इप्पपर) 
  कक्ष अजधकारी, महाराष्ट्र िासन 

प्रजत, 
1) मा.राज्यपाल महोदय याचंे सजचव, मलबार जहल, मंुबई. 
2) मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य याचंे अपर मुख्य सजचव, मंत्रालय, मंुबई. 
3) मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य याचंे सजचव, मंत्रालय, मंुबई 
4) मा.मंत्री (ग्रामजवकास) महाराष्ट्र राज्य याचंे खािगी सजचव, मंत्रालय, मंुबई. 
5) मा.जवरोधी पक्षनेता, जवधानपजरषद / जवधानसभा, महाराष्ट्र जवधानमंिळ सजचवालय, मंुबई. 
6) सवय सन्माननीय जवधानपजरषद सदस्य / जवधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र जवधानमंिळ सजचवालय, 

मंुबई. 
7) मा.मुख्य सजचव याचंे सह सजचव, मंत्रालय, मंुबई 
8) अपर मुख्य सजचव / प्रधान सजचव / सजचव, सवय मंत्रालयीन जवभाग 
9) सजचव (िालेय जिक्षण), िालेय जिक्षण व क्रीिा जवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
10) सवय जवभागीय आयुक्त, 
11) सवय मुख्य काययकारी अजधकारी, जिल्हा पजरषद 
12) उपायुक्त (आस्थापना), जवभागीय आयुक्त कायालये (सवय जवभाग) 
13) सवय जिक्षण अजधकारी (प्राथजमक), जिल्हा पजरषद 
14) जनविनस्ती कायासन आस्था.14, ग्रामजवकास जवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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