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

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
MEGHA NARAYAN

BEDKIHALE
(0777342)

Graduate
Teacher
std(6-8)

KUMAR VIDYA MANDIR
SHIRADWAD , SHIROL

(27340402901)

KUMAR
V.M.GHALWAD

, SHIROL
(27340401201)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 MEGHA NARAYAN BEDKIHALE.
(Graduate Teacher std(6-8))
KUMAR VIDYA MANDIR SHIRADWAD
(27340402901)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 JOTIBA MARUTI MASKAR
(0821426)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR SATTEWADI
, CHANDGAD

(27341200601)

MARATHI VIDYA
MANDIR ISAPUR

, CHANDGAD
(27341214301)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 JOTIBA MARUTI MASKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR SATTEWADI
(27341200601)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SONALI KAILAS CHAVAN
(0780260)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CEN.PRIMARY SCHOOL
ALATE , HATKALANGLE

(27340300101)

KUMAR
V.M.GHALWAD

, SHIROL
(27340401201)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 SONALI KAILAS CHAVAN.
(Graduate Teacher std(6-8))
CEN.PRIMARY SCHOOL ALATE
(27340300101)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 BHUSHAN BHAGWAN KALE
(0539372)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR PASARDE
, KARVEER

(27340510701)

VIDYA MANDIR
DASAVWADI

, BHUDARGAD
(27340960801)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 BHUSHAN BHAGWAN KALE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR PASARDE
(27340510701)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
MAHADEV MALLAPPA

VHANKALI
(0684609)

Graduate
Teacher
std(6-8)

MARATHI VIDYA MANDIR
SATAWANE , CHANDGAD

(27341204101)

MARATHI VIDYA
MANDIR KHA GUDVA

, CHANDGAD
(27341214601)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 MAHADEV MALLAPPA VHANKALI.
(Graduate Teacher std(6-8))
MARATHI VIDYA MANDIR SATAWANE
(27341204101)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SAGAR SANTU KHADE
(0778592)

Graduate
Teacher
std(6-8)

MARATHI VIDYA MANDIR
KERAVADE , CHANDGAD

(27341204401)

VIDYA MANDIR
POLGAON , AAJARA

(27341007301)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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 SANTU KHADE.
(Graduate Teacher std(6-8))
MARATHI VIDYA MANDIR KERAVADE
(27341204401)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 BASANDAS HIRA NOLE .
(0327099)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR KUSHIRE/
THANE , PANHALA

(27340204401)

VIDYA MANDIR
PENDAKHALE
, SHAHUWADI
(27340116001)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 BASANDAS HIRA NOLE ..
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR KUSHIRE/ THANE
(27340204401)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SUDHIR BAPUSO

HONKHAMBE
(0821284)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR PAT
PANHALA , PANHALA

(27340206801)

VIDYA MANDIR
MANDUR

, GAGANBAWADA
(27340602101)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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 BAPUSO HONKHAMBE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR PAT PANHALA
(27340206801)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
DHEERAJKUMAR NARAYAN

ARDALKAR
(0534237)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CEN.SCHOOL BELGUNDI
, GADHINGLAJ
(27341101101)

VIDYA MANDIR
MATHGAON

, BHUDARGAD
(27340961801)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 DHEERAJKUMAR NARAYAN ARDALKAR.
(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.

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 KAVITA KRISHNAJI REPE
(0340927)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
UNDARWADI , KAGAL

(27340803501)

VIDYA MANDIR
BORAWADE , KAGAL

(27340803701)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 KAVITA KRISHNAJI REPE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR UNDARWADI
(27340803501)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
AMOL SHRIKANT

MAGADUM
(0470615)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
CHINCHWAD , SHIROL

(27340400801)

VIDYA MANDIR
ANDOOR

, GAGANBAWADA
(27340600101)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 AMOL SHRIKANT MAGADUM.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR CHINCHWAD
(27340400801)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SUNIL PANDURANG

KAMBLE
(0302949)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR SHELAP
, AAJARA

(27341008101)

VIDYA MANDIR
PALYACHA HUDA

, BHUDARGAD
(27340961402)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 SUNIL PANDURANG KAMBLE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR SHELAP
(27341008101)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
JAYSHRI PRAMOD

DESHMANE
(0042507)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
BANDIWADE NO 1

, PANHALA
(27340202601)

CENTRAL SCHOOL
NAGAON

, HATKALANGLE
(27340303701)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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 PRAMOD DESHMANE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR BANDIWADE NO 1
(27340202601)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
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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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 LATA LAXMAN PATIL
(0778863)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CENTRAL SCHOOL DATE
, CHANDGAD

(27341205201)

MARATHI VIDYA
MANDIR KALIWADE

, CHANDGAD
(27341213201)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 LATA LAXMAN PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
CENTRAL SCHOOL DATE
(27341205201)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
ABASAHEB KRISHNA

PASARE
(0068335)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR LAHAN
BARAVE , BHUDARGAD

(27340954401)

VIDYA MANDIR
ANAFWADI

, BHUDARGAD
(27340960902)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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 KRISHNA PASARE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR LAHAN BARAVE
(27340954401)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 KISHOR SHAMARAO PATIL
(0682326)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR PADALI
, RADHANAGARI
(27340708101)

VIDYAMANDIR
KUMBHVADE
, SHAHUWADI
(27340103201)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 KISHOR SHAMARAO PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR PADALI
(27340708101)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
DEVENDRA MANOHAR

UPADHYE
(0518085)

Graduate
Teacher
std(6-8)

KANYA VIDYA MANDIR
GADMUDSHING , KARVEER

(27340503602)

SHREE SARASWATI
VIDYA MANDIR

GAJARGAON , AAJARA
(27341002401)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 DEVENDRA MANOHAR UPADHYE.
(Graduate Teacher std(6-8))
KANYA VIDYA MANDIR GADMUDSHING
(27340503602)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 NAMADEO ANTU VHARKAT
(0101249)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
KARANJAFEN

, RADHANAGARI
(27340704501)

CENTRAL SCHOOL
MHASURLI

, RADHANAGARI
(27340707201)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 NAMADEO ANTU VHARKAT.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR KARANJAFEN
(27340704501)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 UDAY UTTAM KONDEKAR
(0293701)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
ARJUNWADA , KAGAL

(27340805901)

VIDYAMANDIR
AINWADI

, SHAHUWADI
(27340101101)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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 UTTAM KONDEKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR ARJUNWADA
(27340805901)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
ANKUSH VITHOBA

KAMBALE
(0038616)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR KADALAGE
, GADHINGLAJ
(27341104501)

KUMAR VIDYA
MANDIR GIJAWANE

, GADHINGLAJ
(27341102102)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 ANKUSH VITHOBA KAMBALE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR KADALAGE
(27341104501)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
BAJIRAO VITTHAL

KUMBHAR
(0299706)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR SONAL
, KARVEER

(27340509701)

VIDYA MANDIR
KANTE , SHAHUWADI

(27340104901)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 BAJIRAO VITTHAL KUMBHAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR SONAL
(27340509701)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
EKANATH BABURAO

POWAR
(0777888)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CENTRAL SCHOOL HASUR
DUMALA , KARVEER

(27340509501)

CENTRAL SCHOOL
KARANJFEN

, SHAHUWADI
(27340115901)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 EKANATH BABURAO POWAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
CENTRAL SCHOOL HASUR DUMALA
(27340509501)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
BHAGYASHREE VASANT

ADSULE
(0241409)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR MALE
, HATKALANGLE
(27340303101)

VIDYA MANDIR
BIRDEVWADI

, HATKALANGLE
(27340300701)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 BHAGYASHREE VASANT ADSULE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR MALE
(27340303101)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SACHIN VILAS DESAI
(0777289)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR NOUKUD
, GADHINGLAJ
(27341107101)

VIDYA MANDIR
ERANDAPE

, BHUDARGAD
(27340958101)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
VAIJANATH MANIKRAO

DARADE
(0802695)

Graduate
Teacher
std(6-8)

SANJIVAN VIDYA MANDIR
MALBHAG , HATKALANGLE

(27340300806)

VIDYA MANDIR
GANESHWADI MAL

, SHIROL
(27340404301)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 VAIJANATH MANIKRAO DARADE.
(Graduate Teacher std(6-8))
SANJIVAN VIDYA MANDIR MALBHAG
(27340300806)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 DHANAJI JOTI POTE
(0684375)

Graduate
Teacher
std(6-8)

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

CENTRAL SCHOOL V
M BELEWADIMA

, KAGAL
(27340807201)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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 JOTI POTE.
(Graduate Teacher std(6-8))
JEEVAN SHIKSHAN V.M.VADARAGE
(27341109001)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 KRISHNA DNYANU SUTAR
(0679345)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR KOGIL
KHURD , KARVEER

(27340505201)

VIDYA MANDIR
UKHALU

, SHAHUWADI
(27340111501)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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 DNYANU SUTAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR KOGIL KHURD
(27340505201)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 MANISHA MAHESH SAPATE
(0682407)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR KOGIL
KHURD , KARVEER

(27340505201)

VIDYA MANDIR PHAYE
, BHUDARGAD
(27340957201)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 MANISHA MAHESH SAPATE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR KOGIL KHURD
(27340505201)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
RAVINDRA BHIKAJI

WALVEKAR
(0526343)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
GOKULSHIRGAON NO 1

, KARVEER
(27340504501)

VIDYA MANDIR
SAVARDI

, SHAHUWADI
(27340117001)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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 BHIKAJI WALVEKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR GOKULSHIRGAON NO 1
(27340504501)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns
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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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
VIJAY DINKARRAO

CHOUGALE
(0207894)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CENTRAL PRY SCHOOL
KANERI , KARVEER

(27340505001)

VIDYA MANDIR
BAJARBHOGAON

, PANHALA
(27340207001)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 VIJAY DINKARRAO CHOUGALE.
(Graduate Teacher std(6-8))
CENTRAL PRY SCHOOL KANERI
(27340505001)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
VISHWANATH SHIVAJI

SHETAKE
(0462948)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
KANARIWADI , KARVEER

(27340504901)

ASHRAMSHALA
PALSAMBE

, GAGANBAWADA
(27340670102)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 VISHWANATH SHIVAJI SHETAKE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR KANARIWADI
(27340504901)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
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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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SUNITA VIDYADHAR

MOKASHI
(0680710)

Graduate
Teacher
std(6-8)

KANYA VIDYA MANDIR
GHOSARWAD , SHIROL

(27340404702)

RAJARAM
VIDYAMANDIR

SHIROL NO2 , SHIROL
(27340400902)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 SUNITA VIDYADHAR MOKASHI.
(Graduate Teacher std(6-8))
KANYA VIDYA MANDIR GHOSARWAD
(27340404702)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SANJAY SADASHIV SHINDE
(0499336)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CEN.VIDYA MANDIR
KHADKEWADA , KAGAL

(27340806202)

VIDYA MANDIR
BHATWADI

, BHUDARGAD
(27340962502)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 SANJAY SADASHIV SHINDE.
(Graduate Teacher std(6-8))
CEN.VIDYA MANDIR KHADKEWADA
(27340806202)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 VAISHALI ANANDA SUTAR
(0680492)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR MALAWADI
, PANHALA

(27340205701)

VIDYA MANDIR
NANDARIWADI
, SHAHUWADI
(27340115602)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 VAISHALI ANANDA SUTAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR MALAWADI
(27340205701)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
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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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SUMITRA PRADEEP

SAVARATKAR
(0817215)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CENTRAL PRI SCHOOL
KANOLI , AAJARA

(27341003901)

PRI VIDYA MANDIR
LAKUDWADI , AAJARA

(27341003701)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 SUMITRA PRADEEP SAVARATKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
CENTRAL PRI SCHOOL KANOLI
(27341003901)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SANJAY DATTATRAY PATIL
(0518407)

Graduate
Teacher
std(6-8)

KUMAR VIDYA MANDIR
DUNDAGE , CHANDGAD

(27341208301)

vidya mandir waghotre
, CHANDGAD

(27341214501)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 SANJAY DATTATRAY PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
KUMAR VIDYA MANDIR DUNDAGE
(27341208301)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
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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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 RAVINDRA PUNDALIK VEER
(0684749)

Graduate
Teacher
std(6-8)

MARATHI V. M.
DINDOLKOP , CHANDGAD

(27341208001)

VIDYA MANDIR
YEMEHATTI

, GADHINGLAJ
(27341109301)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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 PUNDALIK VEER.
(Graduate Teacher std(6-8))
MARATHI V. M. DINDOLKOP
(27341208001)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  CHANDGAD
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  MARATHI V. M. DINDOLKOP

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 TUKARAM JANABA PATIL
(0468050)

Graduate
Teacher
std(6-8)

MARATHI V .M. RAJGOLI
BUDRUK , CHANDGAD

(27341207801)

KUMAR VIDYA
MANDIR

MAHIPALGAD
, CHANDGAD

(27341210101)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 TUKARAM JANABA PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
MARATHI V .M. RAJGOLI BUDRUK
(27341207801)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  CHANDGAD
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  MARATHI V .M. RAJGOLI BUDRUK

Tra
ns

fer



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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 ANIL GOVIND SHENDE
(0365984)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR KASAR
KANDGAON , AAJARA

(27341004201)

VIDYA MANDIR
JAMBARE

, CHANDGAD
(27341214201)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 ANIL GOVIND SHENDE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR KASAR KANDGAON
(27341004201)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
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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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
GANPATI LAXMAN

DIVEKAR
(0365969)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR KASAR
KANDGAON , AAJARA

(27341004201)

VIDYA MANDIR
YEMEHATTI

, GADHINGLAJ
(27341109301)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 GANPATI LAXMAN DIVEKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR KASAR KANDGAON
(27341004201)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SUVARNA VASANT PAWAR
(0308399)

Graduate
Teacher
std(6-8)

PRATHMIC VIDYA MANDIR
KHEDE , AAJARA
(27341004501)

V.M. KITAVADE
DHANGARWADA

, AAJARA
(27341004804)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 SUVARNA VASANT PAWAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
PRATHMIC VIDYA MANDIR KHEDE
(27341004501)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 DIPTI DILIP KAMBLE
(0342230)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR KANDGAON
, KARVEER

(27340506901)

VIDYA MANIDR
HARPAVADE
, PANHALA

(27340212801)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 DIPTI DILIP KAMBLE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR KANDGAON
(27340506901)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 HIRABAI JAYRAM BHOYE
(0780533)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR NANDWAL
, KARVEER

(27340507001)

VIDYA MANDIR
BORAWADE , KAGAL

(27340803701)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 HIRABAI JAYRAM BHOYE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR NANDWAL
(27340507001)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
MADHAVI BHAUSAHEB

PATIL
(0472619)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
SHELKEWADI , KARVEER

(27340506801)

VIDYA MANIDR
PISATRI , PANHALA

(27340209001)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 MADHAVI BHAUSAHEB PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR SHELKEWADI
(27340506801)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 VIJAYA SHANKAR NULE
(0457237)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR JAITAL
, KARVEER

(27340507101)

CENTRAL PRY SCOOL
MANDUKLEE

, GAGANBAWADA
(27340620602)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 VIJAYA SHANKAR NULE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR JAITAL
(27340507101)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
YOGITA YASHWANT

GAIKWAD
(0394218)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR DEVALE
, KARVEER

(27340507201)

KANYA VIDYA
MANDIR VADANGE

, KARVEER
(27340503002)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 YOGITA YASHWANT GAIKWAD.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR DEVALE
(27340507201)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
ASHWINI SANDIP

VARDHAN
(0495004)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
VATHAR/UDGAON
, HATKALANGLE
(27340306001)

KANYA VIDYA
MANDIR CHANDUR

, HATKALANGLE
(27340300803)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 ASHWINI SANDIP VARDHAN.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR VATHAR/UDGAON
(27340306001)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SMABHAJI SADASHIV

HALADAKAR
(0510444)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR NADAVADE
, BHUDARGAD
(27340951701)

VIDYA MANDIR
ANTIWADE

, BHUDARGAD
(27340961501)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 SMABHAJI SADASHIV HALADAKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR NADAVADE
(27340951701)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 UTTAM GANPATI PATIL
(0285880)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR BELE
, KARVEER

(27340507701)

VIDYA MANDIR
SHELOSHI

, GAGANBAWADA
(27340603201)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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 GANPATI PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR BELE
(27340507701)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
HANAMANT BALWANT

PATIL
(0513095)

Graduate
Teacher
std(6-8)

MARATHI VIDYA MANDIR
KAREKUNDI , CHANDGAD

(27341209801)

VIDYA MANDIR
PILANI , CHANDGAD

(27341203201)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 HANAMANT BALWANT PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
MARATHI VIDYA MANDIR KAREKUNDI
(27341209801)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SHRIPATI PARASU CHAVAN
(0399930)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYAMANDIR
SHEMBAVANE
, SHAHUWADI
(27340102901)

VIDYA MANDIR
MANDAVKARWADI

, SHAHUWADI
(27340115304)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 SHRIPATI PARASU CHAVAN.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYAMANDIR SHEMBAVANE
(27340102901)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SALIMJAVED YASIN

KAGAWADE
(0779057)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR SHIROLI
NO.4 , HATKALANGLE

(27340305204)

VIDYA MANDIR
ANUSKURA

, SHAHUWADI
(27340105001)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 SALIMJAVED YASIN KAGAWADE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR SHIROLI NO.4
(27340305204)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SHASHIKALA ANANTRAO

SARAWARI
(0168046)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR MAHE
, KARVEER

(27340508201)

CEN.PRY.SCHOOL
PARGAON NO.65
, HATKALANGLE
(27340304301)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 SHASHIKALA ANANTRAO SARAWARI.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR MAHE
(27340508201)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
UTTAM MAHADEV

KOKITKAR
(0373724)

Graduate
Teacher
std(6-8)

MARATHI VIDYA MANDIR
KONEWADI , CHANDGAD

(27341205001)

V.M. KITAVADE
DHANGARWADA

, AAJARA
(27341004804)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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 MAHADEV KOKITKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
MARATHI VIDYA MANDIR KONEWADI
(27341205001)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SAVITA RAMCHANDRA

DESAI
(0154585)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR DARACHE
VADGAONyache vadagoan

, KARVEER
(27340505501)

KUMAR VIDYA
MANDIR KASBA

THANE , PANHALA
(27340208101)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 SAVITA RAMCHANDRA DESAI.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR DARACHE VADGAONyache vadagoan
(27340505501)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 MARUTI BHIVA GURAV
(0290908)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYAMANDIR
MHALSAVADE
, SHAHUWADI
(27340102301)

VIDYAMANDIR
SAMBU , SHAHUWADI

(27340100701)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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 BHIVA GURAV.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYAMANDIR MHALSAVADE
(27340102301)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
ARUN SAMBHAJIRAO

BASWANTE
(0503520)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANIDR WARNUL
, PANHALA

(27340207401)

VIDYA MANDIR
MANAWALE

, BHUDARGAD
(27340955101)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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 SAMBHAJIRAO BASWANTE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANIDR WARNUL
(27340207401)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 VIJAY SHRIPATI PATIL
(0823369)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR RASHIVADE
KHURD , RADHANAGARI

(27340709801)

CENTRAL SCHOOL
MANJARE

, SHAHUWADI
(27340102801)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 VIJAY SHRIPATI PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR RASHIVADE KHURD
(27340709801)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SHARAD SHRIPATI

CHOUGALE
(0527414)

Graduate
Teacher
std(6-8)

KUMAR VIDYA MANDIR
RADHANAGARI

, RADHANAGARI
(27340709301)

CENTRAL PRIMERY
SCHOOL PANUNDRE

, SHAHUWADI
(27340102201)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 SHARAD SHRIPATI CHOUGALE.
(Graduate Teacher std(6-8))
KUMAR VIDYA MANDIR RADHANAGARI
(27340709301)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
VITTHAL RAMCHANDRA

WAGARE
(0527423)

Graduate
Teacher
std(6-8)

KUMAR VIDYA MANDIR
RADHANAGARI

, RADHANAGARI
(27340709301)

VIDYA MANDIR
CHAUKEWADI

, RADHANAGARI
(27340706802)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 VITTHAL RAMCHANDRA WAGARE.
(Graduate Teacher std(6-8))
KUMAR VIDYA MANDIR RADHANAGARI
(27340709301)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
ARATI KRISHNAKUMAR

DESAI
(0207371)

Graduate
Teacher
std(6-8)

J. S. V. M. WADIRATNAGIRI
, PANHALA

(27340204101)

VIDYA MANDIR
MANDUKLI

, GAGANBAWADA
(27340620601)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 ARATI KRISHNAKUMAR DESAI.
(Graduate Teacher std(6-8))
J. S. V. M. WADIRATNAGIRI
(27340204101)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  PANHALA
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  J. S. V. M. WADIRATNAGIRI

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SAMBHAJI GANPATI

GAVADE
(0303313)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
DHABADHABEWADI

, PANHALA
(27340203601)

VIDYAMANDIR
SHIMPE

, SHAHUWADI
(27340109902)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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 GANPATI GAVADE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR DHABADHABEWADI
(27340203601)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SAGAR SHRIPATI PATIL
(0776299)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR BACHANI
, KARVEER

(27340509201)

VIDYA MANDIR
DHUNDAWADE

, GAGANBAWADA
(27340600603)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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 SHRIPATI PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR BACHANI
(27340509201)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SANGITA SADASHIV

KAVADE
(0533856)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR MANGOLI
, RADHANAGARI
(27340707101)

VIDYA MANDIR
KAPILESHWAR

, RADHANAGARI
(27340704401)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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 SADASHIV KAVADE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR MANGOLI
(27340707101)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
KEDARI PARASU

BORCHATE
(0822579)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR MOHARE
, PANHALA

(27340200601)

VIDYAMANDIR
MALGAON

, SHAHUWADI
(27340110801)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 KEDARI PARASU BORCHATE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR MOHARE
(27340200601)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
MANSING HINDURAO

KAMBLE
(0826026)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYAMANDIR MOLAWADE
, SHAHUWADI
(27340100601)

CENTRAL SCHOOL NO
155 , SHAHUWADI

(27340111601)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 MANSING HINDURAO KAMBLE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYAMANDIR MOLAWADE
(27340100601)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SAKHARAM VITTHAL

RAJUGADE
(0246654)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR SAKE
, KAGAL

(27340802101)

VIDYA MANDIR
HALSAVADE
, KARVEER

(27340504001)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 SAKHARAM VITTHAL RAJUGADE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR SAKE
(27340802101)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SADANAND VIDYASAGAR

BHUTALE
(0525094)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR KHEDE
, SHAHUWADI
(27340111801)

VIDYAMANDIR
MALGAON

, SHAHUWADI
(27340110801)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 SADANAND VIDYASAGAR BHUTALE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR KHEDE
(27340111801)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 NILOFAR SAMEER ATTAR
(0684369)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR SHYE NO
3RAMNAGAR , KARVEER

(27340502703)

CENTRAL PRY
SCHOOL NO.147

, SHAHUWADI
(27340113501)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 NILOFAR SAMEER ATTAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR SHYE NO 3RAMNAGAR
(27340502703)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
DANIEL PHILIP

BARDESKAR
(0820416)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
HANABARWADI , KAGAL

(27340807702)

VIDYAMANDIR
KARUNGALE

, SHAHUWADI
(27340103301)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 DANIEL PHILIP BARDESKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR HANABARWADI
(27340807702)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
BABURAO TUKARAM

KHADAKE
(0256829)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CENTRAL SCHOOL TARALE
KHURD , RADHANAGARI

(27340711301)

CENTRAL SCHOOL
SAVARDE

, RADHANAGARI
(27340710001)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 BABURAO TUKARAM KHADAKE.
(Graduate Teacher std(6-8))
CENTRAL SCHOOL TARALE KHURD
(27340711301)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
MADHUKAR SHIVAJI

MUSALE
(0474350)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CENTRAL SCHOOL TARALE
KHURD , RADHANAGARI

(27340711301)

VIDYA MANDIR
BAVELI

, GAGANBAWADA
(27340600402)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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 SHIVAJI MUSALE.
(Graduate Teacher std(6-8))
CENTRAL SCHOOL TARALE KHURD
(27340711301)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
RAGHUNATH KRISHNA

KAMBLE
(0515657)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR AVALI
KHURD , RADHANAGARI

(27340701101)

VIDYAMANDIR AMENI
, SHAHUWADI
(27340106601)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 RAGHUNATH KRISHNA KAMBLE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR AVALI KHURD
(27340701101)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur    
िदनांक : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 DILIP AKARAM CHOUGALE
(0132202)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
BARADWADI

, RADHANAGARI
(27340701401)

VIDYAMANDIR
TURUKWADI

, SHAHUWADI
(27340106201)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 DILIP AKARAM CHOUGALE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR BARADWADI
(27340701401)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
JUNED HARUN
KOLHAPURE

(0673227)

Graduate
Teacher
std(6-8)

URDU V.M.
KAVATHEGULAND , SHIROL

(27340404105)

URDU VIDYA MANDIR
RAJAPUR , SHIROL

(27340405002)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 JUNED HARUN KOLHAPURE.
(Graduate Teacher std(6-8))
URDU V.M. KAVATHEGULAND
(27340404105)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  SHIROL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  URDU V.M. KAVATHEGULAND

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
BAJARANG VISHNU

PUNDPAL
(0775335)

Graduate
Teacher
std(6-8)

PR.VIDYA MANDIR
MUMEWADI , AAJARA

(27341006301)

KUMAR VIDYA
MANDIR YALGUD
, HATKALANGLE
(27340306201)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 BAJARANG VISHNU PUNDPAL.
(Graduate Teacher std(6-8))
PR.VIDYA MANDIR MUMEWADI
(27341006301)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
PRAKASH GOPALRAO

DESHPANDE
(0684414)

Graduate
Teacher
std(6-8)

KANYA VIDYA MANDIR
UTTUR , AAJARA
(27341008902)

VIDYA MANDIR
KALASAGADE
, CHANDGAD

(27341215401)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 PRAKASH GOPALRAO DESHPANDE.
(Graduate Teacher std(6-8))
KANYA VIDYA MANDIR UTTUR
(27341008902)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 RAVIINDRA HARI PATIL
(0680857)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CENTRAL SCHOOL UTTUR
, AAJARA

(27341008901)

KUMAR V.M.KUTWAD
, SHIROL

(27340401401)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 RAVIINDRA HARI PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
CENTRAL SCHOOL UTTUR
(27341008901)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SHANKAR PANDURANG

GOSAVI
(0683443)

Graduate
Teacher
std(6-8)

KUMAR VIDYA MANDIR
KERLI , KARVEER

(27340502201)

VIDYA MANDIR
BAVELI

, GAGANBAWADA
(27340600402)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 SHANKAR PANDURANG GOSAVI.
(Graduate Teacher std(6-8))
KUMAR VIDYA MANDIR KERLI
(27340502201)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 TANAJI RANGRAO SHINDE
(0369005)

Graduate
Teacher
std(6-8)

KANYA VIDYA MANDIR
VADANGE , KARVEER

(27340503002)

CEN. SCHOOL
SHIRALE MALKAPUR

, SHAHUWADI
(27340109401)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 TANAJI RANGRAO SHINDE.
(Graduate Teacher std(6-8))
KANYA VIDYA MANDIR VADANGE
(27340503002)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SINDHUTAI KALLAPPA

KAMBALE
(0681285)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANIDR
MALHARPETH , PANHALA

(27340211301)

CENTRAL PRY
SCHOOL VADANGE

, KARVEER
(27340503001)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 SINDHUTAI KALLAPPA KAMBALE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANIDR MALHARPETH
(27340211301)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 UDAY BHASKAR KAMBLE
(0087372)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANIDR PANORE
, PANHALA

(27340213001)

VIDYA MANDIR AADE
, BHUDARGAD
(27340962503)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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 BHASKAR KAMBLE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANIDR PANORE
(27340213001)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 ALKA SUNIL KARANJAKAR
(0779698)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR YEVTI
, KARVEER

(27340507801)

CENTRAL SCHOOL
NAGAON

, HATKALANGLE
(27340303701)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 ALKA SUNIL KARANJAKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR YEVTI
(27340507801)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
BALASAHEB GANPATI

DESHMUKH
(0142195)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR NAGAON
, KARVEER

(27340506001)

CENTRAL PRY
SCHOOL ABDULAT

161 , SHIROL
(27340402801)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 BALASAHEB GANPATI DESHMUKH.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR NAGAON
(27340506001)

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

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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 GITANJALI VILAS PATIL
(0508215)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR ALAWE
, PANHALA

(27340206001)

CENTRAL PRIMARY
SCHOOL SONURLE
159 , SHAHUWADI

(27340115401)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 GITANJALI VILAS PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR ALAWE
(27340206001)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
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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 : - 11/06/2018   

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 पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
MAROTI GANGARAM

SHETTEWAD
(0777695)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR GELAWADE
, SHAHUWADI
(27340102701)

V. M. MATHGAJAPUR
, SHAHUWADI
(27340104703)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंधंीत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमदू केयापमाण ेबदली झालेया शाळेत ताकाळ जू
     हावयाच ेआहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी सबंधंीत कमचायाया अिजत रजेमये
    समािवट करयात यईेल.
६. सबंधंीत 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 झालले े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.:

 MAROTI GANGARAM SHETTEWAD.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR GELAWADE
(27340102701)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.
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