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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया 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 MANOHAR MAHADEV NAIK
(0303049)

Graduate
Teacher
std(6-8)

MARATHI VIDYA MANDIR
ASGOLI , CHANDGAD

(27341204301)

VIDYA MANDIR
GELAWADE

, SHAHUWADI
(27340102701)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 MANOHAR MAHADEV NAIK.
(Graduate Teacher std(6-8))
MARATHI VIDYA MANDIR ASGOLI
(27341204301)

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

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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया 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

1 TUKARAM BAPU PATIL
(0821323)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CENTRAL SCHOOL
NINGUDAGE , AAJARA

(27341006601)

VIDYAMANDIR NERLE
, SHAHUWADI
(27340106301)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 TUKARAM BAPU PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
CENTRAL SCHOOL NINGUDAGE
(27341006601)

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

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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया 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

1 VIJAY HINDURAO MORE
(0411700)

Graduate
Teacher
std(6-8)

V M DIGEWADI
, RADHANAGARI
(27340708109)

V. M. GIRGAON
DHANAGARWADA

, SHAHUWADI
(27340102503)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 VIJAY HINDURAO MORE.
(Graduate Teacher std(6-8))
V M DIGEWADI
(27340708109)

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

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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया 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 RAJU ABBAS MULLA
(0310219)

Graduate
Teacher
std(6-8)

SANJIVAN VIDYA MANDIR
MALBHAG , HATKALANGLE

(27340300806)

VIDYAMANDIR
MOSUM

, SHAHUWADI
(27340103101)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 RAJU ABBAS MULLA.
(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 : - 16/06/2018   

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 KRISHNA DAKARE
(0672188)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANIDR GHARPAN
, PANHALA

(27340211501)

KUAMR VIDYA
MANDIR CHIPARI

, SHIROL
(27340401901)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 JOTIBA KRISHNA DAKARE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANIDR GHARPAN
(27340211501)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया 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

1 RAJARAM DEVABA KAMBLE
(0462904)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
KANARIWADI , KARVEER

(27340504901)

VIDYAMANDIR
KUMBHVADE
, SHAHUWADI
(27340103201)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 RAJARAM DEVABA KAMBLE.
(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
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया 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

1 MARUTI BHIMRAO BHISE
(0414911)

Graduate
Teacher
std(6-8)

vidhya mandir bijur
, CHANDGAD

(27341202701)

VIDYAMANDIR
VISHALGAD

, SHAHUWADI
(27340104601)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 MARUTI BHIMRAO BHISE.
(Graduate Teacher std(6-8))
vidhya mandir bijur
(27341202701)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया 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
SUSHILKUMAR KERABA

SHETE
(0462023)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
KARANJAFEN , PANHALA

(27340205101)

VIDYAMANDIR
VISHALGAD

, SHAHUWADI
(27340104601)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 SUSHILKUMAR KERABA SHETE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR KARANJAFEN
(27340205101)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  PANHALA
 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 : - 16/06/2018   

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

1
DATTATRAY MARUTI

SUTAR
(0504847)

Graduate
Teacher
std(6-8)

PRI VIDYA MANDIR
LAKUDWADI , AAJARA

(27341003701)

CEN. SCHOOL
SHIVARE-MANGAON

, SHAHUWADI
(27340106801)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 DATTATRAY MARUTI SUTAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
PRI VIDYA MANDIR LAKUDWADI
(27341003701)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया 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 VISHNU DINKAR PARTE
(0184793)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR SO SHIROLI
, RADHANAGARI
(27340710601)

VIDYAMANDIR
UDAGIRI

, SHAHUWADI
(27340105901)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 VISHNU DINKAR PARTE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR SO SHIROLI
(27340710601)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.
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