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

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1
ABASAHEB BHIMARAO

SHEDEKAR
(0532904)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CEN.SCHOOL BELGUNDI
, GADHINGLAJ
(27341101101)

CENTRAL PRI
SCHOOL KANOLI

, AAJARA
(27341003901)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 ABASAHEB BHIMARAO SHEDEKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
CEN.SCHOOL BELGUNDI
(27341101101)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1
AJITKUMAR SHANKAR

MAGADUM
(0775125)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR HIRALAGE
, GADHINGLAJ
(27341103602)

VIDYA MANDIR
NOUKUD

, GADHINGLAJ
(27341107101)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 AJITKUMAR SHANKAR MAGADUM.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR HIRALAGE
(27341103602)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1 BALU BABURAO PATNE
(0684450)

Graduate
Teacher
std(6-8)

GIRLS VIDYA MANDIR
GIJAWANE , GADHINGLAJ

(27341102103)

CEN.SCHOOL HEBBAL
K.NUL , GADHINGLAJ

(27341103301)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 BALU BABURAO PATNE.
(Graduate Teacher std(6-8))
GIRLS VIDYA MANDIR GIJAWANE
(27341102103)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1
KALPANA MADHUKAR

YESANE
(0487507)

Graduate
Teacher
std(6-8)

KUMAR VIDYA MANDIR
GIJAWANE , GADHINGLAJ

(27341102102)

VIDYA MANDIR
SHIPPUR/NESARI

, GADHINGLAJ
(27341108001)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 KALPANA MADHUKAR YESANE.
(Graduate Teacher std(6-8))
KUMAR VIDYA MANDIR GIJAWANE
(27341102102)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1 MARUTI GANAPATI SABALE
(0535424)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR HIRALAGE
, GADHINGLAJ
(27341103602)

JEEVAN SHIKSHAN
MANDIR KOULAGE

, GADHINGLAJ
(27341105201)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 MARUTI GANAPATI SABALE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR HIRALAGE
(27341103602)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1
NANDAKUMAR TUKARAM

PATIL
(0511513)

Graduate
Teacher
std(6-8)

JEEVAN SHIKSHAN
MANDIR KOULAGE

, GADHINGLAJ
(27341105201)

KANYA VIDYA
MANDIR UTTUR

, AAJARA
(27341008902)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 NANDAKUMAR TUKARAM PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
JEEVAN SHIKSHAN MANDIR KOULAGE
(27341105201)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1 VILAS SHANKAR MALI
(0248269)

Graduate
Teacher
std(6-8)

JEEVAN SHIKSHAN
MANDIR KOULAGE

, GADHINGLAJ
(27341105201)

JEEVAN SHIKSHAN
V.M.VADARAGE
, GADHINGLAJ
(27341109001)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 VILAS SHANKAR MALI.
(Graduate Teacher std(6-8))
JEEVAN SHIKSHAN MANDIR KOULAGE
(27341105201)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1
ARUN RAMCHANDRA

DESHPANDE
(0468792)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR JARALI
, GADHINGLAJ
(27341104301)

CEN.SCHOOL HEBBAL
K.NUL , GADHINGLAJ

(27341103301)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 ARUN RAMCHANDRA DESHPANDE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR JARALI
(27341104301)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1
BALAKRISHNA YASHAVANT

SUTAR
(0534789)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
CHANNEKUPPI
, GADHINGLAJ
(27341101601)

CEN SCHOOL
SIRSANGI , AAJARA

(27341008201)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 BALAKRISHNA YASHAVANT SUTAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR CHANNEKUPPI
(27341101601)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1
BANDU RAMCHANDRA

JAMBHALE
(0777740)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CENTRAL SCHOOL
BHADGAON , GADHINGLAJ

(27341101201)

VIDYA MANDIR SULE
, AAJARA

(27341008501)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 BANDU RAMCHANDRA JAMBHALE.
(Graduate Teacher std(6-8))
CENTRAL SCHOOL BHADGAON
(27341101201)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1 IBRAHIM AHMED KAJI
(0510928)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDHYA MANDIR AURNAL
, GADHINGLAJ
(27341100504)

VIDYA MANDIR
YENECHVANDI
, GADHINGLAJ
(27341109401)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 IBRAHIM AHMED KAJI.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDHYA MANDIR AURNAL
(27341100504)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1 MINAKSHI VILAS JADHAV
(0535324)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDHYA MANDIR AURNAL
, GADHINGLAJ
(27341100504)

VIDYA MANDIR
HASURWADI

, GADHINGLAJ
(27341103101)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 MINAKSHI VILAS JADHAV.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDHYA MANDIR AURNAL
(27341100504)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1
PUNDALIK SHIVAJI

KHANDEKAR
(0517116)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR JARALI
, GADHINGLAJ
(27341104301)

VIDYA MANDIR
HANABARWADI

, KAGAL
(27340807702)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 PUNDALIK SHIVAJI KHANDEKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR JARALI
(27341104301)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1
SAMBHAJI NILKANTH

JADHAV
(0534807)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
CHANNEKUPPI
, GADHINGLAJ
(27341101601)

VIDYA MANDIR JARALI
, GADHINGLAJ
(27341104301)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 SAMBHAJI NILKANTH JADHAV.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR CHANNEKUPPI
(27341101601)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1 SUNANDA SANJAY CHALAK
(0777371)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CENTRAL SCHOOL
BHADGAON , GADHINGLAJ

(27341101201)

VIDYA MANDIR
MADYAL K.NUL
, GADHINGLAJ
(27341105901)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 SUNANDA SANJAY CHALAK.
(Graduate Teacher std(6-8))
CENTRAL SCHOOL BHADGAON
(27341101201)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1 SURESH BHIMAPPA HULI
(0775651)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
CHANNEKUPPI
, GADHINGLAJ
(27341101601)

VIDYA MANDIR
MANAWAD

, GADHINGLAJ
(27341106301)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 SURESH BHIMAPPA HULI.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR CHANNEKUPPI
(27341101601)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1
SURYAKANT APPASAHEB

CHOUGULE
(0468738)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR JARALI
, GADHINGLAJ
(27341104301)

GIRLS VIDYA MANDIR
GIJAWANE

, GADHINGLAJ
(27341102103)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 SURYAKANT APPASAHEB CHOUGULE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR JARALI
(27341104301)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1
BHARAMA PARASU

TAKKEKAR
(0082489)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR YEMEHATTI
, GADHINGLAJ
(27341109301)

VIDYA MANDIR
SAROLI , GADHINGLAJ

(27341107501)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 BHARAMA PARASU TAKKEKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR YEMEHATTI
(27341109301)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1 BHARAMU VITHOBA PATIL
(0485751)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR SAMBARE
, GADHINGLAJ
(27341107401)

MARATHI V .M.
RAJGOLI BUDRUK

, CHANDGAD
(27341207801)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 BHARAMU VITHOBA PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR SAMBARE
(27341107401)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1 EKNATH APPA PATIL
(0677100)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR KUMMARI
, GADHINGLAJ
(27341105501)

VIDYA MANDIR
YEMEHATTI

, GADHINGLAJ
(27341109301)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 EKNATH APPA PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR KUMMARI
(27341105501)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1 PRIYANKA PRAKASH DESAI
(0676155)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR SAMBARE
, GADHINGLAJ
(27341107401)

VIDYA MANDIR
KUMMARI

, GADHINGLAJ
(27341105501)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 PRIYANKA PRAKASH DESAI.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR SAMBARE
(27341107401)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1 SAGAR JOTIBA PATIL
(0082547)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR YEMEHATTI
, GADHINGLAJ
(27341109301)

MARATHI VIDYA
MANDIR KITAWAD

, CHANDGAD
(27341209101)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 SAGAR JOTIBA PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR YEMEHATTI
(27341109301)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1 VANDANA NAMDEV DALAVI
(0082527)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR YEMEHATTI
, GADHINGLAJ
(27341109301)

VIDYA MANDIR
ARJUNWADI

, GADHINGLAJ
(27341100301)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 VANDANA NAMDEV DALAVI.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR YEMEHATTI
(27341109301)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1
ANANDKUMAR SHANKAR

NILAVE
(0669952)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
KALAVIKATTE
, GADHINGLAJ
(27341104801)

VIDYA MANDIR
NANDANWAD
, GADHINGLAJ
(27341106801)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 ANANDKUMAR SHANKAR NILAVE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR KALAVIKATTE
(27341104801)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1
DEELIPKUMAR
GUNDOPANT

HODAGEPATIL
(0682983)

Graduate
Teacher
std(6-8)

KAI.SHANKARRAO
NADGONDE V.M. BASARGE

BK , GADHINGLAJ
(27341100701)

VIDYA MANDIR
HANIMNAL

, GADHINGLAJ
(27341102501)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 DEELIPKUMAR GUNDOPANT HODAGEPATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
KAI.SHANKARRAO NADGONDE V.M. BASARGE BK
(27341100701)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  GADHINGLAJ
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  KAI.SHANKARRAO NADGONDE V.M. BASARGE BK

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1 KRISHNA TUKARAM GURAV
(0467856)

Graduate
Teacher
std(6-8)

KAI.SHANKARRAO
NADGONDE V.M. BASARGE

BK , GADHINGLAJ
(27341100701)

PR.VIDYA MANDIR
MUMEWADI , AAJARA

(27341006301)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 KRISHNA TUKARAM GURAV.
(Graduate Teacher std(6-8))
KAI.SHANKARRAO NADGONDE V.M. BASARGE BK
(27341100701)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  GADHINGLAJ
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  KAI.SHANKARRAO NADGONDE V.M. BASARGE BK

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1 RAVINDRA RAMU PATIL
(0443600)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
NANDANWAD
, GADHINGLAJ
(27341106801)

VIDYA MANDIR
MANAWAD

, GADHINGLAJ
(27341106301)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 RAVINDRA RAMU PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR NANDANWAD
(27341106801)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1
SANDIP DNYANADEO

KADAM
(0445060)

Graduate
Teacher
std(6-8)

KUMAR VIDYA MANDIR
EDARGUCHCHI
, GADHINGLAJ
(27341103901)

MARATHI VIDYA
MANDIR UTSALI

, CHANDGAD
(27341201801)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 SANDIP DNYANADEO KADAM.
(Graduate Teacher std(6-8))
KUMAR VIDYA MANDIR EDARGUCHCHI
(27341103901)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1
SUDHIR BHAVKU

MUTKEKAR
(0074653)

Graduate
Teacher
std(6-8)

MARATHI VIDYA MANDIR
TERANI , GADHINGLAJ

(27341108601)

MARATHI V .M.
RAJGOLI BUDRUK

, CHANDGAD
(27341207801)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 SUDHIR BHAVKU MUTKEKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
MARATHI VIDYA MANDIR TERANI
(27341108601)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1
JAYASHREE BHIMAGONDA

PATIL
(0684292)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR HANIMNAL
, GADHINGLAJ
(27341102501)

PR.VIDYA MANDIR
CHANVANWADI

, AAJARA
(27341001401)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 JAYASHREE BHIMAGONDA PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR HANIMNAL
(27341102501)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1
JAYSHRI MADHUKAR

JAMBHALE
(0449890)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR NILAJI
, GADHINGLAJ
(27341107301)

VIDYA MANDIR JARALI
, GADHINGLAJ
(27341104301)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 JAYSHRI MADHUKAR JAMBHALE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR NILAJI
(27341107301)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1
KRISHNATH ANANDRAO

PATIL
(0674925)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CEN.SCHOOL HEBBAL
K.NUL , GADHINGLAJ

(27341103301)

PRATHMIC VIDYA
MANDIR VAZARE

, AAJARA
(27341009101)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 KRISHNATH ANANDRAO PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
CEN.SCHOOL HEBBAL K.NUL
(27341103301)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  GADHINGLAJ
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  CEN.SCHOOL HEBBAL K.NUL

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1
MADHUKAR PARASU

JAMBHALE
(0396866)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CEN.SCHOOL HEBBAL
K.NUL , GADHINGLAJ

(27341103301)

VIDHYA MANDIR
AURNAL

, GADHINGLAJ
(27341100504)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 MADHUKAR PARASU JAMBHALE.
(Graduate Teacher std(6-8))
CEN.SCHOOL HEBBAL K.NUL
(27341103301)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  GADHINGLAJ
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  CEN.SCHOOL HEBBAL K.NUL

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1
SHRIDHAR BHIMARAO

MANGALE
(0251746)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CEN.SCHOOL HEBBAL
K.NUL , GADHINGLAJ

(27341103301)

SHRI.VITTAL VIDYA
MANDIR , AAJARA

(27341006901)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 SHRIDHAR BHIMARAO MANGALE.
(Graduate Teacher std(6-8))
CEN.SCHOOL HEBBAL K.NUL
(27341103301)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  GADHINGLAJ
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  CEN.SCHOOL HEBBAL K.NUL

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1
SUNANDA DATTATRAY

DORUGADE
(0397095)

Graduate
Teacher
std(6-8)

KANYA VIDYA MANDIR H.
K.NUL , GADHINGLAJ

(27341103303)

VIDYA MANDIR JARALI
, GADHINGLAJ
(27341104301)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 SUNANDA DATTATRAY DORUGADE.
(Graduate Teacher std(6-8))
KANYA VIDYA MANDIR H. K.NUL
(27341103303)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1
SURESH TUKARAM

NANDAVADE
(0675200)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR MADYAL
K.NUL , GADHINGLAJ

(27341105901)

VIDYA MANDIR
HIRALAGE

, GADHINGLAJ
(27341103602)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 SURESH TUKARAM NANDAVADE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR MADYAL K.NUL
(27341105901)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1
SUSHAMA ARUN

LOKHANDE
(0535473)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR HITANII
, GADHINGLAJ
(27341103701)

CEN.SCHOOL
BELGUNDI

, GADHINGLAJ
(27341101101)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 SUSHAMA ARUN LOKHANDE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR HITANII
(27341103701)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1 BHASKAR BHIMRAO PATIL
(0777837)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR MANAWAD
, GADHINGLAJ
(27341106301)

MARATHI VIDYA
MANDIR TERANI

, GADHINGLAJ
(27341108601)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 BHASKAR BHIMRAO PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR MANAWAD
(27341106301)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1
PUSHPA RAMCHANDRA

WAGHARALKAR
(0777294)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR NOUKUD
, GADHINGLAJ
(27341107101)

VIDYA MANDIR
HASURWADI

, GADHINGLAJ
(27341103101)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 PUSHPA RAMCHANDRA WAGHARALKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR NOUKUD
(27341107101)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1 SACHIN VILAS DESAI
(0777289)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR NOUKUD
, GADHINGLAJ
(27341107101)

VIDYA MANDIR TITVE
, RADHANAGARI
(27340711501)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 SACHIN VILAS DESAI.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR NOUKUD
(27341107101)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1 SNEHA VIKAS PATIL
(0057274)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR MANAWAD
, GADHINGLAJ
(27341106301)

CEN.SCHOOL
BELGUNDI

, GADHINGLAJ
(27341101101)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 SNEHA VIKAS PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR MANAWAD
(27341106301)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns
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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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1
SUDHAKAR KRISHNA

SUTAR
(0057271)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VM BUGDIKKTTI
, GADHINGLAJ
(27341101401)

KAI.SHANKARRAO
NADGONDE V.M.

BASARGE BK
, GADHINGLAJ
(27341100701)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 SUDHAKAR KRISHNA SUTAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
VM BUGDIKKTTI
(27341101401)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1
SOMANATH ANNAPPA

PATIL
(0680228)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYAMANDIR SHENDRI
, GADHINGLAJ
(27341107701)

VIDYA MANDIR
DEVKANDAGAON

, AAJARA
(27341001901)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 SOMANATH ANNAPPA PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYAMANDIR SHENDRI
(27341107701)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1 SUREKHA DILIP MOTE
(0681208)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
SHIPPUR/AJARA
, GADHINGLAJ
(27341107901)

VIDYA MANDIR
BHADAVANWADI

, AAJARA
(27341000901)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 SUREKHA DILIP MOTE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR SHIPPUR/AJARA
(27341107901)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1 UDAY BASAPA NAIKWADI
(0674250)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR BEKANAL
, GADHINGLAJ
(27341101001)

VIDYA MANDIR
HITANII

, GADHINGLAJ
(27341103701)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 UDAY BASAPA NAIKWADI.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR BEKANAL
(27341101001)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1 ASALAM GAJABAR MULLA
(0522739)

Graduate
Teacher
std(6-8)

SHIVRAJ V.M.
MA/SAWATWADI
, GADHINGLAJ
(27341106201)

KAI.SHANKARRAO
NADGONDE V.M.

BASARGE BK
, GADHINGLAJ
(27341100701)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 ASALAM GAJABAR MULLA.
(Graduate Teacher std(6-8))
SHIVRAJ V.M. MA/SAWATWADI
(27341106201)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  GADHINGLAJ
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  SHIVRAJ V.M. MA/SAWATWADI

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1 SHANTA JOTIBA SHINTRE
(0034041)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
HASURWADI , GADHINGLAJ

(27341103101)

VIDYA MANDIR
SHIPPUR/NESARI

, GADHINGLAJ
(27341108001)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 SHANTA JOTIBA SHINTRE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR HASURWADI
(27341103101)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1 SUDHIR SHIVAJI GHATAGE
(0034044)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
HASURWADI , GADHINGLAJ

(27341103101)

VIDYA MANDIR
KALAVIKATTE
, GADHINGLAJ
(27341104801)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 SUDHIR SHIVAJI GHATAGE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR HASURWADI
(27341103101)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1
DHANAJI BHIMRAO

KESARKAR
(0676164)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR ARJUNWADI
, GADHINGLAJ
(27341100301)

VIDYA MANDIR
WATANGI , AAJARA

(27341009401)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 DHANAJI BHIMRAO KESARKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR ARJUNWADI
(27341100301)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1
JANARDAN TUKARAM

PATIL
(0679201)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
SHIPPUR/NESARI

, GADHINGLAJ
(27341108001)

KUMAR VIDYA
MANDIR

SARAMBALWAD
, AAJARA

(27341007701)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 JANARDAN TUKARAM PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR SHIPPUR/NESARI
(27341108001)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1 LAXMAN NARAYAN SUTAR
(0681991)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR SAROLI
, GADHINGLAJ
(27341107501)

PR.VIDYA
MANDIR,ARDAL

, AAJARA
(27341000301)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 LAXMAN NARAYAN SUTAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR SAROLI
(27341107501)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1
MANOHAR SHANKAR

KURADE
(0677663)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
SHIPPUR/NESARI

, GADHINGLAJ
(27341108001)

Vidya Mandir
Hanmantwadi

, KARVEER
(27340500901)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 MANOHAR SHANKAR KURADE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR SHIPPUR/NESARI
(27341108001)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1 SANGITA AVINASH PUNDE
(0681150)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR SAROLI
, GADHINGLAJ
(27341107501)

VIDYA MANDIR NILAJI
, GADHINGLAJ
(27341107301)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 SANGITA AVINASH PUNDE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR SAROLI
(27341107501)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1
SNEHA JAYAVANT

KSHIRSAGR
(0684301)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYAMANDIR WAGHARALI
, GADHINGLAJ
(27341109101)

VIDYA MANDIR
PERANOLI , AAJARA

(27341007101)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 SNEHA JAYAVANT KSHIRSAGR.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYAMANDIR WAGHARALI
(27341109101)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1
UTTAM BHAGOJI

YAMAGEKAR
(0072799)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR ARJUNWADI
, GADHINGLAJ
(27341100301)

KENDRIYA
PRATHAMIK SHALA

AMROLI , CHANDGAD
(27341201601)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 UTTAM BHAGOJI YAMAGEKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR ARJUNWADI
(27341100301)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1
BALAKRISHNA SANTARAM

KADAM
(0190711)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR KHANDAL
, GADHINGLAJ
(27341105401)

VIDYA MANDIR
CHANNEKUPPI
, GADHINGLAJ
(27341101601)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 BALAKRISHNA SANTARAM KADAM.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR KHANDAL
(27341105401)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1
LAXMAN SHANKAR

KAGILKAR
(0524054)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
YENECHVANDI
, GADHINGLAJ
(27341109401)

VIDYA MANDIR
KHANDAL

, GADHINGLAJ
(27341105401)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 LAXMAN SHANKAR KAGILKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR YENECHVANDI
(27341109401)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1 MARUTI APPA GODASE
(0523642)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
YENECHVANDI
, GADHINGLAJ
(27341109401)

VIDYA MANDIR
ARALGUNDI

, GADHINGLAJ
(27341100201)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 MARUTI APPA GODASE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR YENECHVANDI
(27341109401)

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

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 : - 28/05/2018   

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

अ. . िशकाच ेनाव पद सयाची शाळा व तालकुा बदली झाललेी शाळा व
तालकुा

1
VIJAYKUMAR SHRIKANT

KORE
(0467819)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
ARALGUNDI , GADHINGLAJ

(27341100201)

VIDYA MANDIR
SATTEWADI
, CHANDGAD

(27341200601)

     वर नमदू केलेया बदली 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 केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर 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
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 VIJAYKUMAR SHRIKANT KORE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR ARALGUNDI
(27341100201)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer


