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प्रस्तािनाः- 
विना अनुदावनत तत्त्िािरील शाळाांमधून अांशतः/ पूर्मतः अनुदावनत तत्त्िािरील शाळाांमधील बदलयाांना 

मान्यता देताना विचारात घ्याियाच्या अटी तसेच अशा बदलया िेंलयानांतर सदर वशक्षिंाांना अदा िेंलया       
जार्ा-या ितेनाबाबतची पद्धती ि त्याबाबतची तरतूद वदनाांिं 28.6.2016 रोजीच्या शासन पवरपत्रिंात नमूद 
िंरण्यात आली आहे. परांतु सदर शासन पवरपत्रिंातील तरतूदी या महाराष्ट्र खाजगी शाळाांमधील िंममचारी 
(सेिचे्या शती) वनयमािली, 1981 मधील वनयम- 41 मधील तरतूदींना विसांगत असलयाचा मुद्दा उपस्स्थत 
िंरून वदनाांिं 28.6.2016 रोजीच्या शासन पवरपत्रिंाविरोधात मा. उच्च न्यायालय, मुांबई येथे वरट यावचिंा 
क्र. 5313/2017 सह अन्य यावचिंा दाखल िंरण्यात आलया होत्या.  

विना अनुदावनत तत्त्िािरील शाळाांमधून अांशतः/ पूर्मतः अनुदावनत तत्त्िािरील शाळाांमधील 
बदलयाांबाबतच्या वदनाांिं 28.6.2016 रोजीच्या शासन पवरपत्रिंातील पवरच्छेद- 3 मधील मुद्दा (5) (अ) ि 5 (ब) 
अन्िये वशक्षिंाांच्या बदलीपूिी त्याांच्या ितेनाच्या अनुषांगाने वििंलप घेण्याची तरतूद िंरण्यात आली आहे. मुद्दा 
5 (अ) अन्िये विना अनुदावनत तत्त्िािर वशक्षिंाची वनयु्ती होनन 5 िषषांपपेक्षा िंमी िंालािधी ााला असेल ि 
अशा वशक्षिंाची बदलीने अनुदावनत शाळेिर वनयु्ती िंराियाची असेल तर सदरहू वशक्षिं 3 िषे वशक्षर् सेििं 
म्हर्नू मानधनािर िंाम िंरण्यास तयार असलयाचा वििंलप घेण्याची तरतूद िंरण्यात आली आहे. सदर मुद्दा 
5 (अ) तसेच मुद्दा 5 (ब) मधील तरतूदी या महाराष्ट्र खाजगी शाळाांमधील िंममचारी (सेिचे्या शती) वनयमािली, 
1981 मधील वनयम 41 मधील उप वनयम 3 मध्य े बदली िेंलया जार्ा-या िंममचा-याांच्या ितेनाबाबतच्या 
तरतूदींशी विसांगत असलयाचे स्पष्ट्ट होते.  

वरट यावचिंा क्र. 5313/2017 सह अन्य यावचिंा प्रिंरर्ी मा. उच्च न्यायालय, मुांबई याांनी वदनाांिं 
25.4.2019 रोजी वदलेले आदेश तसेच उपरो्त बाबी विचारात घेता विना अनुदावनत तत्त्िािरील शाळाांमधून 
अांशतः/ पूर्मतः अनुदावनत तत्त्िािरील शाळाांमधील बदलयाांबाबत महाराष्ट्र खाजगी शाळाांमधील िंममचारी 
(सेिचे्या शती) वनयमािली,1981 मधील वनयम 41 मध्ये सुधारर्ा िंरण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
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त्यानुषांगाने वशक्षिं सांिगातील वर्त पदाांिर िेंिळ सेिाज्येष्ट्ठतेचे पालन िंरून ि विषयाची गरज विचारात 
घेनन तसेच इतर अटींच्या अधीन राहून विना अनुदावनत किंिा अांशतः अनुदावनत शाळा/ तुिंडीमधून अनुक्रमे 
अांशतः अनुदावनत किंिा पूर्मतः अनुदावनत शाळा/ तुिंडीिर बदली िंरण्याबाबतची अवधसूचना वदनाांिं 
8.6.2020 रोजी प्रवसद्ध िंरण्यात आली आहे. सदर अवधसूचनेत वनयम 41 (1) (3) अन्िये बदली िेंलेलया 
वशक्षिंाांना शासन िळेोिळेी वनवित िंरेल त्यानुसार ितेन अनुञेयये राहील, अशी तरतूद िंरण्यात आली आहे. 
त्यानुसार ितेन वनवित िंरण्याची बाब तसेच वदनाांिं 28.6.2016 चे शासन पवरपत्रिं रद्द िंरून 
अवधसूचनेतील तरतूदी सिम सांबांधीताांच्या वनदशमनास आर्ण्यासाठी सूचना वनगमवमत िंरण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 

शासन वनर्मयः-  
राज्यातील खाजगी विना अनुदावनत किंिा अांशतः अनुदावनत शाळा/ तुिंडीमधील िंायमरत वशक्षिं 

िंममचा-याांची अनुक्रमे अांशतः अनुदावनत किंिा पूर्मतः अनुदावनत शाळा/ तुिंडीमधील वर्त पदाांिर बदली 
िंरण्याबाबत महाराष्ट्र खाजगी शाळाांमधील िंममचारी (सेिचे्या शती) वनयमािली, 1981 मधील वनयम 41 मध्ये 
वदनाांिं 8.6.2020 रोजीच्या शासन अवधसूचनेन्िये तरतूद िंरण्यात आली आहे. सदर तरतूदींच्या अनुषांगाने 
खालील प्रमारे् सूचना देण्यात येत आहेतः-  

1. पूर्मतः अनुदावनत शाळा/ तुिंडी मधील वर्त पदािर वनयु्तीिंवरता, विषयाच्या गरजेनुसार अवतवर्त 
वशक्षिं समायोजनाने वनयु्तीसाठी उपलब्ध असूनही, अवतवर्त वशक्षिंाांना समायोवजत िंरून न घेता, 
विना अनुदावनत किंिा अांशतः अनुदावनत शाळेतून/ तुिंडीतून अशा वर्त पदािर बदली िंरण्याची 
उदाहररे् आढळून आली आहेत. त्यामुळे शासनािर आर्थथिं बोजा िाढतो. अवतवर्त वशक्षिंाांचे ितेन 
सािमजवनिं विश्वस्त वनधीमधून वदले जाते. त्यामुळे त्याांचे समायोजन िंरण्यास शासनाने प्राथवमिंता 
वदली आहे. त्यामुळे अशी बदली िंरण्यापूिी, महाराष्ट्र खाजगी शाळाांमधील िंममचारी (सेिचे्या शती) 
अवधवनयम, 1977 मधील िंलम 5 (1) मधील तरतूदीच्या अनुषांगाने सांबांधीत यवयिस्थापन ि 
वशक्षर्ावधिंारी/ विभागीय वशक्षर् उपसांचालिं याांनी अवतवर्त वशक्षिं उपलब्ध नसतील याची खात्री 
िंरािी. अवतरी्त िंममचारी उपलब्ध असलयास यवयिस्थापिं िगम याांनी िंोर्त्याही िंममचाऱ्याची बदली 
वर्त पदािर िंरू नये. 

2. शालेय वशक्षर् विभागाांतगमत एिंाच यवयिस्थापनाच्या विविध प्रिंारच्या शाळा/ तुिंडी, उदाहरर्ाथम 
पूर्मतः अनुदावनत, अांशतः अनुदावनत, विना अनुदावनत ि स्ियां- अथमसहास्ययत िंायमरत आहेत. स्ियां- 
अथमसहास्ययत शाळाांना शासनामार्फम त िंोर्तेही अनुदान वदले जात नाही. तसेच भविष्ट्यात देखील 
त्याांना अनुदान वमळर्ार नसलयाने, स्ियां अथमसहास्ययत शाळाांमधील िंममचा-याांची बदली, 
यवयिस्थापनाांनी विना अनुदावनत/ अांशतः अनुदावनत/ अनुदावनत शाळा/ तुिंडीिर िंरू नये.                    
स्ियां- अथमसहास्ययत शाळा/ तुिंडीिर िंायमरत िंममचा-याांचा सांिगम स्ितांत्र ठेिण्यात यािा.  
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3. अशी बदली िंरण्यापूिी िंममचा-याने सदर यवयिस्थापनाच्या विना अनुदावनत/ अांशतः अनुदावनत 
शाळेमध्ये अथिा तुिंडीमध्ये िंमीत िंमी 5 िषे सेिा पूर्म िेंलेली असािी. 

4. प्राथवमिं/ उच्च प्राथवमिं/ माध्यवमिं/ उच्च माध्यवमिं शाळेत िंायमरत असललेया वशक्षिंाांची असमान 
पदािर बदली िेंलयास ितेनश्रेर्ी िाढत असलयास शासनािर आर्थथिं भार िाढतो, तसेच ितेनश्रेर्ी 
िंमी ाालयास ते सांबांधीत वशक्षिंाच्या दृष्ट्टीने अन्यायिंारिं आहे. त्यामुळे अशी बदली िंरताना 
प्राथवमिं िंडून उच्च प्राथवमिं, उच्च प्राथवमिं िंडून माध्यवमिं, माध्यवमिं िंडून उच्च माध्यवमिं, 
उच्च माध्यवमिं िंडून अध्यापिं महाविद्यालय अशी अथिा उलट क्रमाने असमान पदािर बदली िंरू 
नये. 

5. वर्त पदाच्या विषयाची गरज लक्षात घेनन उपलब्ध िंममचा-याांपैिंी िेंिळ सेिाज्येष्ट्ठ यवय्तीची  बदली 
अशा प्रिंारे िंरता येईल. 

6. अशी बदली वर्त पदािरच िंरता येईल. 

7. अशी बदली िंरण्यापूिी सदर वशक्षिंाच्या वनयु्तीस प्रिंरर्परत्ि े वशक्षर्ावधिंारी अथिा विभागीय 
वशक्षर् उपसांचालिं याांनी मान्यता वदलेली असािी. अशा प्रिंारे ियैस््तिं मान्यता वदललेया विना 
अनुदावनत/ अांशतः अनुदावनत शाळा/ तुिंडीमधील वशक्षिंाांनाच बदलीसाठी पात्र समजण्यात याि.े 
बदली िेंलयानांतर विभागीय वशक्षर् उप सांचालिं अथिा प्रिंरर्परत्ि े वशक्षर्ावधिंारी याांनी बदलीने 
िेंलेलया वनयु्तीस पुन्हा ियैस््तिं मान्यता देरे् आिश्यिं राहील. तशी ियैस््तिं मान्यता देताना 
यवयिस्थापनाने सिम आिश्यिं वनयम ि िरील अटी- शतींच े पालन िेंल े असलयाची खात्री िंरािी. 
ियैस््तिं मान्यता  ाालयावशिाय बदलीच्या वठिंार्ी ितेन अनुञेयये असर्ार नाही. 

2. महाराष्ट्र खाजगी शाळाांमधील िंममचारी (सेिचे्या शती) वनयमािली, 1981 मधील वनयम 41 (1) (3) 
नुसार अशा प्रिंारे बदली िेंलेलया िंममचा-यास, शासन िळेोिळेी वनवित िंरेल त्यानुसार ितेन अनुदान देय 
राहील, अशी तरतूद आहे. त्यानुसार अशा प्रिंारे अनुदावनत अथिा अांशतः अनुदावनत शाळेत/ तुिंडीिर 
बदली िेंललेया िंममचाऱ्यास त्याच्या वनयवमत ितेनानुसार अनुञेयये असलेले ितेन यवयिस्थापनािंडून देय 
राहील. मात्र, सदर शाळा/ तुिंडी अनुदानाच्या ज्या टप्पप्पयािर आहेत त्या टप्पप्पयानुसार ितेन अनुदान 
शासनामार्फम त देय असेल, असा वनर्मय शासनाने घेतलेला आहे. उदाहरर्ाथम, 20% अनुदावनत शाळा/ 
तुिंडीसाठी सांबांधीत िंममचा-याांना वनयवमत ितेनानुसार अनुञेयये ितेनाच्या 20% अनुदान शासनामार्फम त देय 
राहील ि उिमरीत 80% ितेन यवयिस्थापनािंडून देय राहील.  
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3.  िाचा-1 येथे नमूद िेंललेे वदनाांिं 28.6.2016 चे शासन पवरपत्रिं हे िाचा-2 येथील वदनाांिं 
8.6.2020 ची शासन अवधसूचना अस्स्तत्त्िात आलयापासून अवधक्रवमत ाालयाचे समजण्यात याि.े 

सदर शासन वनर्मय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांिेंतस्थळािर उपलब्ध 
िंरण्यात आला असून त्याचा सांिेंतािं 202104011514047421 असा आहे. हा आदेश वडजीटल स्िाक्षरीने 
साक्षाांविंत िंरुन िंाढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  

 (इस्म्तयाज िंााी) 
 सह सवचि, महाराष्ट्र शासन  
प्रत, 

1. आयु्त (वशक्षर्), महाराष्ट्र राज्य, पुरे्  
2. मुख्य िंायमिंारी अवधिंारी, वजलहा पवरषद (सिम) 
3. वशक्षर् सांचालिं (माध्यवमिं ि उच्च माध्यवमिं), महाराष्ट्र राज्य, पुरे् 
4. वशक्षर् सांचालिं (प्राथवमिं), महाराष्ट्र राज्य, पुरे् 
5. विभागीय वशक्षर् उपसांचालिं (सिम) 
6. वशक्षर्ावधिंारी (माध्यवमिं) (सिम) 
7. वशक्षर्ावधिंारी (प्राथवमिं) (सिम) 
8. वशक्षर्ावधिंारी (वनरांतर) (सिम) 
9. वशक्षर् वनरीक्षिं, बृहन्मुांबई (उत्तर/ दवक्षर्/ पविम), मुांबई 
10. प्रशासन अवधिंारी, महानगरपावलिंा/ नगर पवरषद/ नगर पांचायत (सिम) 
11. सिम सह सवचि/ उप सवचि, शालेय वशक्षर् ि क्रीडा विभाग, मांत्रालय, मुांबई 
12. वनिडनस्ती (टीएनटी-1) 

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