
वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
MAHESH MANOHAR

JANVEKAR
(0257161)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

MARATHI VIDYA MANDIR
BASTWAD , SHIROL

(27340405601)

VIDYA MANDIR
BHARMALWADI
, BHUDARGAD
(27340961702)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 MAHESH MANOHAR JANVEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
MARATHI VIDYA MANDIR BASTWAD
(27340405601)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  SHIROL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  MARATHI VIDYA MANDIR BASTWAD

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.
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वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
BHIMRAO SAHADEV

KOTHAWALE
(0002881)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR KHOTWADI
, HATKALANGLE
(27340302701)

V.M. KITAVADE
DHANGARWADA

, AAJARA
(27341004804)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 BHIMRAO SAHADEV KOTHAWALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR KHOTWADI
(27340302701)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  HATKALANGLE
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  VIDYA MANDIR KHOTWADI

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.
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वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
MAHADEV PUNDALIK

ALANKAR
(0805909)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

Z.P.PS PHANASWADI
, PATAN

(27310816701)

VIDYAMANDIR
VISHALGAD

, SHAHUWADI
(27340104601)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 MAHADEV PUNDALIK ALANKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.PS PHANASWADI
(27310816701)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  PATAN
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  Z.P.PS PHANASWADI

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.
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वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 ASHA VILAS KAMBLE
(0369896)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

z p pri school naygaon
, SINNER

(27201208501)

VIDYAMANDIR
AYAREWADI

, SHAHUWADI
(27340104802)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 ASHA VILAS KAMBLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
z p pri school naygaon
(27201208501)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  SINNER
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  z p pri school naygaon

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.
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वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SUPRIYA DILIP MANE
(0044722)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)
Z.P.P.School Beloshi , JAOLI

(27310103301)

VIDYAMANDIR
BURAMBAL

, SHAHUWADI
(27340104801)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 SUPRIYA DILIP MANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.P.School Beloshi
(27310103301)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  JAOLI
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  Z.P.P.School Beloshi

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
VRINDAVAN VITTHAL

BHOSALE
(0056332)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR RAMNAGAR
LATAVADE , HATKALANGLE

(27340302806)

VIDYAMANDIR
DHANAGARWADI

, SHAHUWADI
(27340110702)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 VRINDAVAN VITTHAL BHOSALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR RAMNAGAR LATAVADE
(27340302806)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  HATKALANGLE
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  VIDYA MANDIR RAMNAGAR LATAVADE

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SUNIL BALIRAM GURAV
(0226417)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR BORAWADE
, KAGAL

(27340803701)

VIDYA MANDIR
PINGALE

DHANGARWADA
, SHAHUWADI
(27340117103)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 SUNIL BALIRAM GURAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR BORAWADE
(27340803701)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  KAGAL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  VIDYA MANDIR BORAWADE

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SATISH GOVINDRAO

CHAVAN
(0680310)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR MUGALI
, GADHINGLAJ
(27341106501)

VIDYAMANDIR
UDAGIRI

, SHAHUWADI
(27340105901)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 SATISH GOVINDRAO CHAVAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR MUGALI
(27341106501)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  GADHINGLAJ
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  VIDYA MANDIR MUGALI

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 PUSHPA PARISA PATIL
(0220135)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)
Z.P.PS PITEWADI , PATAN

(27310815101)

MARATHI VIDYA
MANDIR SULYE

, CHANDGAD
(27341212601)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 PUSHPA PARISA PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.PS PITEWADI
(27310815101)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  PATAN
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  Z.P.PS PITEWADI

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 DHANAJI VISHNU BHOPALE
(0486606)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)
Z.P.PS AATOLI , PATAN

(27310833101)

VIDYA MANDIR
MATHGAON

, BHUDARGAD
(27340961801)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 DHANAJI VISHNU BHOPALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.PS AATOLI
(27310833101)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  PATAN
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  Z.P.PS AATOLI

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
MAHADEVI SATISH

HEGANA
(0172741)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR DHAKATE
AGAR , SHIROL
(27340401005)

MARATHI
VIDYAMANDIR

DHAMAPUR
, CHANDGAD

(27341200103)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 MAHADEVI SATISH HEGANA.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR DHAKATE AGAR
(27340401005)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  SHIROL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  VIDYA MANDIR DHAKATE AGAR

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
GOPAL RAVALU
VADDEBAILKAR

(0590790)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

ZILHA PARISHAD UPPER
PRIMARY SCHOOL

KARAPEWADI , PATAN
(27310837802)

Vidya Mandir
KHOPECHA

DHANAGARWADA
, RADHANAGARI
(27340708205)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 GOPAL RAVALU VADDEBAILKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZILHA PARISHAD UPPER PRIMARY SCHOOL
KARAPEWADI
(27310837802)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  PATAN
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

 ZILHA PARISHAD UPPER PRIMARY SCHOOL
KARAPEWADI

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
RAJGONDA RAVSAHEB

KAGALE
(0559802)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)
Z.P.PS.PATILWADI , PATAN

(27310835402)

Vidya Mandir
KHOPECHA

DHANAGARWADA
, RADHANAGARI
(27340708205)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 RAJGONDA RAVSAHEB KAGALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.PS.PATILWADI
(27310835402)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  PATAN
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  Z.P.PS.PATILWADI

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SADASHIV SHRIPATI

SHINDE
(0819041)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA V.M.GANDHINAGAR
NO6 , KARVEER
(27340512901)

VIDYA MANDIR
AAMBEWADI

, SHAHUWADI
(27340109202)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 SADASHIV SHRIPATI SHINDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA V.M.GANDHINAGAR NO6
(27340512901)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  KARVEER
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  KANYA V.M.GANDHINAGAR NO6

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
BHAIRAVNATH SATAPPA

JIRAGE
(0802907)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
HAMIDWADA , KAGAL

(27340805501)

PRY V.M. PARPOLI
GAONTHAN , AAJARA

(27341006802)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 BHAIRAVNATH SATAPPA JIRAGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR HAMIDWADA
(27340805501)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  KAGAL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  VIDYA MANDIR HAMIDWADA

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
MAHADEV LAXMAN

SAMBAREKAR
(0047648)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

Z.P.P.S.KALKEWADI
, PATAN

(27310830301)

M.V. KALIWADE
DHANGARWADA

, CHANDGAD
(27341213202)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 MAHADEV LAXMAN SAMBAREKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.P.S.KALKEWADI
(27310830301)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  PATAN
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  Z.P.P.S.KALKEWADI

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
CHHAYA KUNDALIK

SHINDE
(0540243)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

Z.P.PS KADVE KHURD
, PATAN

(27310810001)

MARATHI VIDYA
MANDIR ISAPUR

, CHANDGAD
(27341214301)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 CHHAYA KUNDALIK SHINDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.PS KADVE KHURD
(27310810001)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  PATAN
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  Z.P.PS KADVE KHURD

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SANJAY BABASAHEB PATIL
(0670194)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

SCHOOL NO.2 HERLE
, HATKALANGLE
(27340301502)

VIDYA MANDIR
PUSARLE

DHANGARWADA
, SHAHUWADI
(27340105402)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 SANJAY BABASAHEB PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
SCHOOL NO.2 HERLE
(27340301502)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  HATKALANGLE
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  SCHOOL NO.2 HERLE

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
RAJENDRA MADHUKAR

JAMANIK
(0720759)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)
ZPPS ZODGA , WASHIM

(27060612202)

BUZHAWADE
DHANGARWADA

, CHANDGAD
(27341200203)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 RAJENDRA MADHUKAR JAMANIK.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ZODGA
(27060612202)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  WASHIM
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  ZPPS ZODGA

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SACHIN KUNDLIK DESAI
(0015815)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

Z.P.CPS.MATREWADI
, PATAN

(27310835801)

V.M.AWANDI
DHANGARWADA NO.3

, AAJARA
(27341003603)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 SACHIN KUNDLIK DESAI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.CPS.MATREWADI
(27310835801)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  PATAN
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  Z.P.CPS.MATREWADI

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
NARENDRA GANPAT

KANOJE
(0307019)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

SANJIVAN VIDYA MANDIR
MALBHAG , HATKALANGLE

(27340300806)

VIDYA MANDIR
PINGALE

DHANGARWADA
, SHAHUWADI
(27340117103)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 NARENDRA GANPAT KANOJE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
SANJIVAN VIDYA MANDIR MALBHAG
(27340300806)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  HATKALANGLE
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  SANJIVAN VIDYA MANDIR MALBHAG

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 TEJPAL ANNAPPA SHIROTE
(0196462)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
TILAWANI , HATKALANGLE

(27340305701)

VIDYA MANDIR
BHARMALWADI
, BHUDARGAD
(27340961702)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 TEJPAL ANNAPPA SHIROTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR TILAWANI
(27340305701)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  HATKALANGLE
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  KUMAR VIDYA MANDIR TILAWANI

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SUSHAMA PUNDLIK

ALANKAR
(0090926)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)
Z.P.CPS MORGIRI , PATAN

(27310827701)
VIDYA MANIDR KOLIK

, PANHALA
(27340209401)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 SUSHAMA PUNDLIK ALANKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.CPS MORGIRI
(27310827701)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  PATAN
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  Z.P.CPS MORGIRI

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
BHAGATSINGH

GANPATRAO KANASE
(0021875)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
GOKULSHIRGAON NO 1

, KARVEER
(27340504501)

VIDYA MANDIR
SHIVADAV BUDRUK

, BHUDARGAD
(27340962001)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 BHAGATSINGH GANPATRAO KANASE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR GOKULSHIRGAON NO 1
(27340504501)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  KARVEER
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  VIDYA MANDIR GOKULSHIRGAON NO 1

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 ANURADHA SUHAS SUTAR
(0221436)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)
Z.P.PS.BHAMBE , KARAD

(27310202201)

VIDYA MANDIR
SADEGUDAWALE

, CHANDGAD
(27341203101)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 ANURADHA SUHAS SUTAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.PS.BHAMBE
(27310202201)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  KARAD
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  Z.P.PS.BHAMBE

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SANDIP BHIKAJI SARVANDE
(0720762)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)
ZPPS ZODGA , WASHIM

(27060612202)

VIDYA MANDIR
DHANGARWADA

, CHANDGAD
(27341203004)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 SANDIP BHIKAJI SARVANDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ZODGA
(27060612202)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  WASHIM
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  ZPPS ZODGA

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
CHHAYA SAMBHAGIRAO

JADHAV
(0682520)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYAMANDIR
LAXMINAGAR KOTHALI

, SHIROL
(27340400303)

VIDYA MANDIR
HARIJANWADA
, SHAHUWADI
(27340111604)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 CHHAYA SAMBHAGIRAO JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYAMANDIR LAXMINAGAR KOTHALI
(27340400303)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  SHIROL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  VIDYAMANDIR LAXMINAGAR KOTHALI

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SUNIL SHRIKANT SHINTRE
(0150775)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR BELUNKI
, KAGAL

(27340806201)

VIDYAMANDIR
DHAVALEWADI
, SHAHUWADI
(27340105801)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 SUNIL SHRIKANT SHINTRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR BELUNKI
(27340806201)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  KAGAL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  VIDYA MANDIR BELUNKI

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 JAMIR SHAFIK ATTAR
(0672192)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR ADUR
, KARVEER

(27340500401)

VIDYA MANDIR
ZITREWADI

, BHUDARGAD
(27340961102)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 JAMIR SHAFIK ATTAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR ADUR
(27340500401)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  KARVEER
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  VIDYA MANDIR ADUR

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 VARSHA NITIN PHALAKE
(0679497)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR KUDITRE
NO 1 , KARVEER
(27340501702)

VIDYA MANDIR
DHUMAKWADI
, SHAHUWADI
(27340102903)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 VARSHA NITIN PHALAKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR KUDITRE NO 1
(27340501702)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  KARVEER
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  VIDYA MANDIR KUDITRE NO 1

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 ANANDI NIVAS POWALE
(0079420)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR KANDGAON
, KARVEER

(27340506901)

VIDYA MANDIR
MHASRANG

, BHUDARGAD
(27340960501)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 ANANDI NIVAS POWALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR KANDGAON
(27340506901)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  KARVEER
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  VIDYA MANDIR KANDGAON

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
DATTATRAYA RAJARAM

SHINDE
(0494998)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
HINGANGAON

, HATKALANGLE
(27340301601)

VIDYA MANDIR
TALICHAWADA
, SHAHUWADI
(27340111608)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 DATTATRAYA RAJARAM SHINDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR HINGANGAON
(27340301601)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  HATKALANGLE
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  VIDYA MANDIR HINGANGAON

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 CHHAYA KERBA PATIL
(0558641)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)
Z.P.PS MULGAON , PATAN

(27310828201)

VIDYAMANDIR
KUMBHVADE
, SHAHUWADI
(27340103201)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 CHHAYA KERBA PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.PS MULGAON
(27310828201)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  PATAN
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  Z.P.PS MULGAON

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
DADASO SAKHARAM

BANDGAR
(0275735)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

ZILLA PARISHAD PRIMARY
SCHOOL TIWATGHYAL

, CHAKUR
(27281003501)

VIDYA MANDIR
HUMBEWADA

, RADHANAGARI
(27340705604)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 DADASO SAKHARAM BANDGAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZILLA PARISHAD PRIMARY SCHOOL TIWATGHYAL
(27281003501)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  CHAKUR
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  ZILLA PARISHAD PRIMARY SCHOOL TIWATGHYAL

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 RANJIT SURESH BAGADI
(0516541)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)
ZPPS SURWAD , VELHE

(27251305301)

NIYAMIT
PRI.SCH.MADHALA

DHANGARWAD
, RADHANAGARI
(27340707209)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 RANJIT SURESH BAGADI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SURWAD
(27251305301)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  VELHE
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  ZPPS SURWAD

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SHARAD SUKUMAR

BUKASHETE
(0349780)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)
Z.P.PS.TETALIMURA , JAOLI

(27310103001)

VIDYA MANDIR
HUMBEWADA

, RADHANAGARI
(27340705604)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 SHARAD SUKUMAR BUKASHETE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.PS.TETALIMURA
(27310103001)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  JAOLI
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  Z.P.PS.TETALIMURA

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SURESH MACHHINDRA

KAMBALE
(0634134)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

ZPPS NARHE COLONY
, BHOR

(27250315003)

NIYAMIT
PRI.SCH.MADHALA

DHANGARWAD
, RADHANAGARI
(27340707209)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 SURESH MACHHINDRA KAMBALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NARHE COLONY
(27250315003)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  BHOR
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  ZPPS NARHE COLONY

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
LAXMAN BABURAO

PADALKAR
(0827248)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
SAMBHAPUR

, HATKALANGLE
(27340305001)

VIDYA MANDIR
SUKAMAL

, SHAHUWADI
(27340102204)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 LAXMAN BABURAO PADALKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR SAMBHAPUR
(27340305001)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  HATKALANGLE
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  VIDYA MANDIR SAMBHAPUR

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SURESH ANNA BHANUSE
(0219388)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR SHIROLI
NO.4 , HATKALANGLE

(27340305204)

VIDYA MANDIR
KHOTWADA UKHALU

, SHAHUWADI
(27340111504)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 SURESH ANNA BHANUSE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR SHIROLI NO.4
(27340305204)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  HATKALANGLE
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  VIDYA MANDIR SHIROLI NO.4

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
MARUTI SHAMRAO

CHAVAN
(0168042)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR MAHE
, KARVEER

(27340508201)

VIDYA MANIDR VASHI
, PANHALA

(27340209201)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 MARUTI SHAMRAO CHAVAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR MAHE
(27340508201)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  KARVEER
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  VIDYA MANDIR MAHE

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
YUVARAJ MARUTI

KUMBHAR
(0213814)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
SABALEWADI , KARVEER

(27340501101)

V.M.KEDARLINGWADI
, SHAHUWADI
(27340105802)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 YUVARAJ MARUTI KUMBHAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR SABALEWADI
(27340501101)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  KARVEER
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  VIDYA MANDIR SABALEWADI

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
BAJARANG MAHADEV

MANE
(0010888)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CENTRAL SCHOOL
NANDANI , SHIROL

(27340402301)

V M JONDHALEWADI
, RADHANAGARI
(27340708110)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 BAJARANG MAHADEV MANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL SCHOOL NANDANI
(27340402301)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  SHIROL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  CENTRAL SCHOOL NANDANI

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
RAJARAM SHANKAR KOLE

PATIL
(0197961)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

V.M.
SHANTINAGAR,PACHGAON.

, KARVEER
(27340513108)

VIDYA MANDIR
SUKYACHIWADI
, BHUDARGAD
(27340962901)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 RAJARAM SHANKAR KOLE PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
V.M. SHANTINAGAR,PACHGAON.
(27340513108)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  KARVEER
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  V.M. SHANTINAGAR,PACHGAON.

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 DIPAK BHIMRAO POWAR
(0013107)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

JAVAHAR VIDYA MANDIR
BORIWADE , PANHALA

(27340202301)

VIDYA MANDIR
DALWEWADI

, RADHANAGARI
(27340708107)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 DIPAK BHIMRAO POWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
JAVAHAR VIDYA MANDIR BORIWADE
(27340202301)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  PANHALA
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  JAVAHAR VIDYA MANDIR BORIWADE

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
DHANASHRI VITTHAL

KAMBALE
(0415025)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

Z.P.PS.PAWARWADI
, PATAN

(27310839601)

CENTRAL PARALE -
NINAI , SHAHUWADI

(27340105301)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 DHANASHRI VITTHAL KAMBALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.PS.PAWARWADI
(27310839601)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  PATAN
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  Z.P.PS.PAWARWADI

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SWATI MUKUND KAMBALE
(0238392)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

Z. P. SCHOOL, BURZAD
, DHULE

(27020104601)

VIDYAMANDIR
BHENDWADE
, SHAHUWADI
(27340105201)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 SWATI MUKUND KAMBALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z. P. SCHOOL, BURZAD
(27020104601)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  DHULE
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  Z. P. SCHOOL, BURZAD

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 DHANAJI GANGARAM KENE
(0560744)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)
ZP.PS.JUNGATI , PATAN

(27310815402)

VIDYA MANDIR
BANDRAI CHANDGAD

, CHANDGAD
(27341215505)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 DHANAJI GANGARAM KENE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZP.PS.JUNGATI
(27310815402)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  PATAN
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  ZP.PS.JUNGATI

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 MILIND BALWANT KAMBLE
(0539571)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

Z.P.SCHOOL KALUNE
, PEINT

(27201106801)

MARATHI VIDYA
MANDIR NAGARGAON

, CHANDGAD
(27341215503)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 MILIND BALWANT KAMBLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.SCHOOL KALUNE
(27201106801)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  PEINT
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  Z.P.SCHOOL KALUNE

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
ANIL RAMCHANDRA

MANGAVE
(0165912)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)
Z. P. CPS. WATHAR , KARAD

(27310213101)
VIDYA MANDIR MANI

, BHUDARGAD
(27340961901)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 ANIL RAMCHANDRA MANGAVE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z. P. CPS. WATHAR
(27310213101)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  KARAD
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  Z. P. CPS. WATHAR

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 JOTIBA BABU PITUK
(0822634)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

Z.P.P.SCHOOL BONDE
, KORCHI

(27121002701)

VIDYA MANDIR
TALIWADI

, BHUDARGAD
(27340962501)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 JOTIBA BABU PITUK.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.P.SCHOOL BONDE
(27121002701)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  KORCHI
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  Z.P.P.SCHOOL BONDE

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
JAYENDRA CHANDRAKANT

LATANE
(0400102)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR NEW
RAJAPUR , HATKALANGLE

(27340304403)

VIDYA MANDIR
SAVARDE

DHANGARWADA
, SHAHUWADI
(27340108802)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 JAYENDRA CHANDRAKANT LATANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR NEW RAJAPUR
(27340304403)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  HATKALANGLE
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  VIDYA MANDIR NEW RAJAPUR

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
MAHADEV JAGNNATH

GAIKWAD
(0189278)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
INGALI , HATKALANGLE

(27340301801)

VIDYA MANDIR AADE
, BHUDARGAD
(27340962503)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 MAHADEV JAGNNATH GAIKWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR INGALI
(27340301801)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  HATKALANGLE
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  KUMAR VIDYA MANDIR INGALI

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
PADMAVATI MAHAVIR

PATIL
(0777486)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
TALANDAGE

, HATKALANGLE
(27340305301)

VIDYA MANDIR
BAVELI

, GAGANBAWADA
(27340600402)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 PADMAVATI MAHAVIR PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR TALANDAGE
(27340305301)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  HATKALANGLE
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  KUMAR VIDYA MANDIR TALANDAGE

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.
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वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
ALAKA DATTATRAY

ASWALE
(0679456)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CENTRAL SCHOOL KANYA
VIDYAMAND , KAGAL

(27340800303)

VIDYA MANDIR
KATALI

, GAGANBAWADA
(27340601101)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 ALAKA DATTATRAY ASWALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL SCHOOL KANYA VIDYAMAND
(27340800303)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  KAGAL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  CENTRAL SCHOOL KANYA VIDYAMAND

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.
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वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SWAPNALI PRADIP

KATAGAR
(0159112)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR JIVAN SHIKSHAN
VIDYA MANDIR SULKUD

, KAGAL
(27340800502)

VIDYAMANDIR
PARIVANE

, SHAHUWADI
(27340102601)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 SWAPNALI PRADIP KATAGAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR JIVAN SHIKSHAN VIDYA MANDIR SULKUD
(27340800502)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  KAGAL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  KUMAR JIVAN SHIKSHAN VIDYA MANDIR SULKUD

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.
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वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 VANITA VIJAY PATIL
(0461484)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

Z.P.PS.CHORMARWADI
, KARAD

(27310218401)

VIDYA MANDIR
DHUNDAWADE

, GAGANBAWADA
(27340600603)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 VANITA VIJAY PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.PS.CHORMARWADI
(27310218401)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  KARAD
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  Z.P.PS.CHORMARWADI

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.
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वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
BALASAHEB DATTATRAYA

SUTAR
(0049408)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR BAMANI
, KAGAL

(27340801501)

VIDYA MANDIR
BHATWADI

, BHUDARGAD
(27340962502)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 BALASAHEB DATTATRAYA SUTAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR BAMANI
(27340801501)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  KAGAL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  VIDYA MANDIR BAMANI

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 DIPALI YOGESH BHORE
(0526023)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR MADALE
, KARVEER

(27340502501)

VIDYAMANDIR
PALSAVADE

, SHAHUWADI
(27340111101)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 DIPALI YOGESH BHORE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR MADALE
(27340502501)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  KARVEER
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  VIDYA MANDIR MADALE

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
MAHADEV SHRIPATI

SHINDE
(0520345)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR SHYE NO
3RAMNAGAR , KARVEER

(27340502703)

VIDYA MANDIR
MEGHOLI

DHANGARWADA
, BHUDARGAD
(27340959102)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 MAHADEV SHRIPATI SHINDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR SHYE NO 3RAMNAGAR
(27340502703)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  KARVEER
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  VIDYA MANDIR SHYE NO 3RAMNAGAR

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SATAPPA CHANDRAKANT

BIRAMBOLE
(0025204)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

Z.P.PS.NINAIWADI(KASANI)
, PATAN

(27310837002)

V.M.KEDARLINGWADI
, SHAHUWADI
(27340105802)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 SATAPPA CHANDRAKANT BIRAMBOLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.PS.NINAIWADI(KASANI)
(27310837002)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  PATAN
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  Z.P.PS.NINAIWADI(KASANI)

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 VIJAY RAMCHANDRA PATIL
(0805896)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

Z.P.PRI. SCH. KALYANE KH.
, DHARANGAON
(27030704701)

VIDYAMANDIR
GURAVWADI

, SHAHUWADI
(27340105902)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 VIJAY RAMCHANDRA PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.PRI. SCH. KALYANE KH.
(27030704701)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  DHARANGAON
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  Z.P.PRI. SCH. KALYANE KH.

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 MEGHA YASHWANT PATIL
(0808590)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

Z.P.PS.BELWADE BUDRUK
, KARAD

(27310213301)

MARATHI VIDYA
MANDIR KOKRE

, CHANDGAD
(27341212401)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 MEGHA YASHWANT PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.PS.BELWADE BUDRUK
(27310213301)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  KARAD
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  Z.P.PS.BELWADE BUDRUK

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 PRAMILA SUKARYA KOKANI
(0518068)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CENTRAL PRI SCHOOL
VAGHURDE , PANHALA

(27340212001)

MARATHI VIDYA
MANDIR VARGAON

, CHANDGAD
(27341205301)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 PRAMILA SUKARYA KOKANI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL PRI SCHOOL VAGHURDE
(27340212001)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  PANHALA
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  CENTRAL PRI SCHOOL VAGHURDE

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SHRIDHAR SATAPA PATIL
(0590167)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

Z.P.PS.TETMEWADI(KALGAON)
, PATAN

(27310833701)

VIDYA MANDIR
REVALEWADI
, BHUDARGAD
(27340960502)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 SHRIDHAR SATAPA PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.PS.TETMEWADI(KALGAON)
(27310833701)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  PATAN
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  Z.P.PS.TETMEWADI(KALGAON)

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SUNANDA NAMDEV

KUMBHAR
(0702556)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

Z.P. SCHOOL AJANADGAON
TAL-SHIRPUR DIST-DHULE

, SHIRPUR
(27020418301)

VIDYA MANDIR
KOLEWADI

, BHUDARGAD
(27340960202)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 SUNANDA NAMDEV KUMBHAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P. SCHOOL AJANADGAON TAL-SHIRPUR DIST-DHULE
(27020418301)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  SHIRPUR
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  Z.P. SCHOOL AJANADGAON TAL-SHIRPUR DIST-DHULE

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
PRAKASH BANDU

CHOUGALE
(0008142)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR KHABVDE
, KARVEER

(27340505901)

VIDYA MANDIR
PALYACHA HUDA

, BHUDARGAD
(27340961402)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 PRAKASH BANDU CHOUGALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR KHABVDE
(27340505901)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  KARVEER
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  VIDYA MANDIR KHABVDE

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SANDHYARANI MOHAN

KASAR
(0678851)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
HANBARWADI , KARVEER

(27340505601)

VIDYA MANDIR
KANDALGAON

, RADHANAGARI
(27340704201)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 SANDHYARANI MOHAN KASAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR HANBARWADI
(27340505601)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  KARVEER
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  VIDYA MANDIR HANBARWADI

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.
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वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
NARESH SAMPATRAV

DASRE
(0507647)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR ALAWE
, PANHALA

(27340206001)

VIDYA MANDIR
MANBET

, RADHANAGARI
(27340706801)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 NARESH SAMPATRAV DASRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR ALAWE
(27340206001)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  PANHALA
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  VIDYA MANDIR ALAWE

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.
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वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 16/06/2018   

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा
बदलीने पदथापना

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 TANAJI BALU SHINDE
(0675068)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR MANEWADI
, PANHALA

(27340206402)

VIDYA MANDIR
KAVALTEK

, GAGANBAWADA
(27340600601)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. बदली झालले ेउपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर ज ूहोयासाठी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर िदलेया कालावधीत हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 TANAJI BALU SHINDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR MANEWADI
(27340206402)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  PANHALA
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  VIDYA MANDIR MANEWADI

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.
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