
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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
DEEPMALA DEEPAK

DOUNDE
(0148252)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
SHIVNAKWADI , SHIROL

(27340403001)

CENTRAL SCHOOL
MAAN , SHAHUWADI

(27340101601)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 DEEPMALA DEEPAK DOUNDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR SHIVNAKWADI
(27340403001)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SADIK DILAVAR MULANI
(0027136)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR LAXMI
NAGAR , SHIROL
(27340402807)

VIDYA MANDIR
DHONDEWADI
, SHAHUWADI
(27340115402)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SADIK DILAVAR MULANI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR LAXMI NAGAR
(27340402807)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SUVARNA SHIVAJIRAO

GORE
(0682498)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
ABDULLAT , SHIROL

(27340402803)

VIDYA MANDIR
DHABOLKARWADI

, SHAHUWADI
(27340115802)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUVARNA SHIVAJIRAO GORE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR ABDULLAT
(27340402803)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 TRUSHA BIRU SHINAGARE
(0779406)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR BARGALE
VASAHAT , SHIROL

(27340402805)

VIDYAMANDIR
TALVADE

, SHAHUWADI
(27340104001)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 TRUSHA BIRU SHINAGARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR BARGALE VASAHAT
(27340402805)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 VARSHA SANJAY CHIGARE
(0680962)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
SHIRADWAD , SHIROL

(27340402908)

CENTRAL PARALE -
NINAI , SHAHUWADI

(27340105301)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. 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
उपिशक
UDISE NO.:

 VARSHA SANJAY CHIGARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR SHIRADWAD
(27340402908)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 GOURI MAHESH JANVEKAR
(0270168)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA
MANDIR,TAKALI , SHIROL

(27340404901)

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
उपिशक
UDISE NO.:

 GOURI MAHESH JANVEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR,TAKALI
(27340404901)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 MANISHA NAVNATH LAD
(0269963)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

Z.P. NO.2 KALMMAWADI
VASAHAT, AKIWAT

, SHIROL
(27340403708)

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
उपिशक
UDISE NO.:

 MANISHA NAVNATH LAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P. NO.2 KALMMAWADI VASAHAT, AKIWAT
(27340403708)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  SHIROL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  Z.P. NO.2 KALMMAWADI VASAHAT, AKIWAT

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SAVITA IRGONDA

BANDAGAR
(0001644)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
AKIWAT , SHIROL

(27340403703)

VIDYAMANDIR
JAMBUR

, SHAHUWADI
(27340113901)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SAVITA IRGONDA BANDAGAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR AKIWAT
(27340403703)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 ASHATAI GOVIND SHINDE
(0780261)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYAMANDIR
HATKANANGALE
, HATKALANGLE
(27340301402)

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
उपिशक
UDISE NO.:

 ASHATAI GOVIND SHINDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYAMANDIR HATKANANGALE
(27340301402)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
HEMLATA RAMESH

KUMBHAR
(0826202)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYAMANDIR
HATKANANGALE
, HATKALANGLE
(27340301402)

VIDYAMANDIR UCHAT
, SHAHUWADI
(27340101301)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 HEMLATA RAMESH KUMBHAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYAMANDIR HATKANANGALE
(27340301402)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
MANDAKINI SUNIL

MAGDUM
(0823322)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
HATKANGALE NO 3

, HATKALANGLE
(27340301411)

VIDYA MANDIR
VALUR , SHAHUWADI

(27340110501)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 MANDAKINI SUNIL MAGDUM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR HATKANGALE NO 3
(27340301411)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 NAJAMA ALLANUR MULLA
(0127736)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
TARDAL , HATKALANGLE

(27340305501)

KUMAR VIDYA
MANDIR

GANESHWADI
, SHIROL

(27340404302)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 NAJAMA ALLANUR MULLA.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR TARDAL
(27340305501)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SAPANA NARENDRA

KANOJE
(0802981)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

V M G K NAGAR TARDAL
, HATKALANGLE
(27340305507)

VIDYAMANDIR
POWARWADI
, SHAHUWADI
(27340108302)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SAPANA NARENDRA KANOJE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
V M G K NAGAR TARDAL
(27340305507)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  HATKALANGLE
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  V M G K NAGAR TARDAL

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SHILA RAMCHANDRA

KHOT
(0178783)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
BIRDEVWADI

, HATKALANGLE
(27340300701)

VIDYA MANDIR
AARUL , SHAHUWADI

(27340109101)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHILA RAMCHANDRA KHOT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR BIRDEVWADI
(27340300701)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SUVARNA BABASO

AVAGHADI
(0153437)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR MAJALE
, HATKALANGLE
(27340303001)

VIDYAMANDIR
TALAPWADI SHITTUR

, SHAHUWADI
(27340108705)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUVARNA BABASO AVAGHADI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR MAJALE
(27340303001)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SWATI ANIL PATIL
(0002856)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR KHOTWADI
, HATKALANGLE
(27340302701)

vidya mandir
harugadewadi
, SHAHUWADI
(27340106501)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SWATI ANIL PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR KHOTWADI
(27340302701)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 VANITA SHIVKUMAR MALI
(0779400)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
ALATE , HATKALANGLE

(27340300102)

VIDYAMANDIR
SAIDAPUR

, SHAHUWADI
(27340107401)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 VANITA SHIVKUMAR MALI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR ALATE
(27340300102)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 ASHWINI SHAMRAO PARIT
(0675160)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
SANGRUL , KARVEER

(27340510102)

VIDYA MANIDR
MUSALMANWADI

, PANHALA
(27340212602)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ASHWINI SHAMRAO PARIT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR SANGRUL
(27340510102)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SANDHYA DILIP

CHOUGULE
(0683273)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
SANGRUL , KARVEER

(27340510101)

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
उपिशक
UDISE NO.:

 SANDHYA DILIP CHOUGULE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR SANGRUL
(27340510101)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SHUBHANGI KAILAS SUTAR
(0676259)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
VAGOBACHIWADI

, KARVEER
(27340510601)

VIDYA MANDIR
SHIPEKARWADI

, KARVEER
(27340508601)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHUBHANGI KAILAS SUTAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR VAGOBACHIWADI
(27340510601)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SUSHAMA DEEPAK DAVARI
(0677573)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
SANGRUL , KARVEER

(27340510102)

VIDYA MANDIR
KODE(KHURDA)

, GAGANBAWADA
(27340601701)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUSHAMA DEEPAK DAVARI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR SANGRUL
(27340510102)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
LATA RAGHUNATH

HAGAVANE
(0683397)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
GANUCHIWADI
, CHANDGAD

(27341201201)

VIDYA MANDIR
SATTEWADI
, CHANDGAD

(27341200601)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 LATA RAGHUNATH HAGAVANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR GANUCHIWADI
(27341201201)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 ASMA ASIF PATHAN
(0030290)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
PORLETHANE , PANHALA

(27340206701)

VIDYAMANDIR
MHALSAVADE
, SHAHUWADI
(27340102301)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ASMA ASIF PATHAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR PORLETHANE
(27340206701)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SAMPADA BAPUSAHEB

PAWAR
(0030279)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
PORLETHANE , PANHALA

(27340206701)

VIDYA MANDIR PAL
KHURD

, RADHANAGARI
(27340708401)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SAMPADA BAPUSAHEB PAWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR PORLETHANE
(27340206701)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SHUBHANGI MALLIKARJUN

FADAKE
(0817959)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYAMANDIR CHARAN
, SHAHUWADI
(27340107501)

VIDYAMANDIR
AMBARDE

, SHAHUWADI
(27340109201)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHUBHANGI MALLIKARJUN FADAKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYAMANDIR CHARAN
(27340107501)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 MINAXI SURYAJI POTALE
(0676679)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CENTRAL SCHOOL BANAGE
, KAGAL

(27340803401)

VIDYA MANDIR
PADKHAMBE

, BHUDARGAD
(27340958701)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 MINAXI SURYAJI POTALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL SCHOOL BANAGE
(27340803401)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 PREMA ANIL DAVRI
(0422343)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

K.D.R.BHOSALE
V.M.BASTAWADE , KAGAL

(27340805201)

VIDYA MANDIR
HELEWADI

, BHUDARGAD
(27340954301)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 PREMA ANIL DAVRI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
K.D.R.BHOSALE V.M.BASTAWADE
(27340805201)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  KAGAL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  K.D.R.BHOSALE V.M.BASTAWADE

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SAMPADA SURESH

CHAVAREKAR
(0038408)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR MALAGE
KHURD , KAGAL
(27340803301)

VIDYA MANDIR
KUDTARWADI
, BHUDARGAD
(27340959901)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SAMPADA SURESH CHAVAREKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR MALAGE KHURD
(27340803301)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  KAGAL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  VIDYA MANDIR MALAGE 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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SHANTINATH PRAKASH

KANADE
(0387114)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR MHAKAVE
, KAGAL

(27340802801)

VIDYA MANDIR PHAYE
DHANGARWADA
, BHUDARGAD
(27340957204)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHANTINATH PRAKASH KANADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR MHAKAVE
(27340802801)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
ASHWINI SANDEEP

KUMBHAR
(0513202)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR AINAPUR
, GADHINGLAJ
(27341100101)

VIDYA MANDIR
CHALOBAWADI

, AAJARA
(27341004702)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ASHWINI SANDEEP KUMBHAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR AINAPUR
(27341100101)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
DIGAMBAR PANDURANG

GURAV
(0681964)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

PRI.VIDYA MANDIR
KARAMBALI , GADHINGLAJ

(27341105001)

MARATHI VIDYA
MANDIR HERE
, CHANDGAD

(27341213801)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 DIGAMBAR PANDURANG GURAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
PRI.VIDYA MANDIR KARAMBALI
(27341105001)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 LALITA TANAJI GADIWADD
(0673854)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

PRI.VIDYA MANDIR
KARAMBALI , GADHINGLAJ

(27341105001)

CENTRAL PRIMARY
SCHOOL GAVASE

, AAJARA
(27341002501)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 LALITA TANAJI GADIWADD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
PRI.VIDYA MANDIR KARAMBALI
(27341105001)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
MADHUMATI PRADEEP

PATIL
(0248234)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

MAHATMA PHULE V.M.
ATYAL , GADHINGLAJ

(27341100401)

VIDYA MANDIR
DUNDAGE NO 2
, GADHINGLAJ
(27341102002)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 MADHUMATI PRADEEP PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
MAHATMA PHULE V.M. ATYAL
(27341100401)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  GADHINGLAJ
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  MAHATMA PHULE V.M. ATYAL

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 MANISHA ANANDA SUTAR
(0525669)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

GAJANAN V.M. INCHANAL
, GADHINGLAJ
(27341104001)

VIDYA MANDIR
KHORATWADI

, AAJARA
(27341004601)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 MANISHA ANANDA SUTAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
GAJANAN V.M. INCHANAL
(27341104001)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
ARCHANA BACHARAM .

NILAKANTH
(0492575)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR JARALI
, GADHINGLAJ
(27341104301)

MARATHI VIDYA
MANDIR INAM

KOLINDRE
, CHANDGAD

(27341204001)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ARCHANA BACHARAM . NILAKANTH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR JARALI
(27341104301)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
GANGA SHIVAGONDA

KHAPARE
(0534818)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
CHANNEKUPPI
, GADHINGLAJ
(27341101601)

VIDYA MANDIR
DUNDAGE NO 2
, GADHINGLAJ
(27341102002)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 GANGA SHIVAGONDA KHAPARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR CHANNEKUPPI
(27341101601)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SAMBHAJI YALLAPA

KOKITAKAR
(0677048)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CENTRAL SCHOOL
BHADGAON , GADHINGLAJ

(27341101201)

VIDYA MANDIR
NANDURE

, CHANDGAD
(27341202602)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SAMBHAJI YALLAPA KOKITAKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL SCHOOL BHADGAON
(27341101201)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SANJAY BABURAO

JANGANURE
(0777396)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CENTRAL SCHOOL
BHADGAON , GADHINGLAJ

(27341101201)

MARATHI V. M. INAM
SAVARDE

, CHANDGAD
(27341202101)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SANJAY BABURAO JANGANURE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL SCHOOL BHADGAON
(27341101201)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SUBHASH ISHWARA

BARAMATI
(0533591)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
CHINCHEWADI
, GADHINGLAJ
(27341101701)

CENTRAL PRIMARY
SCHOOL KANUR

, CHANDGAD
(27341203001)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUBHASH ISHWARA BARAMATI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR CHINCHEWADI
(27341101701)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 VIDYA BABU SHITOLE
(0468952)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR JARALI
, GADHINGLAJ
(27341104301)

VIDYA MANDIR
DHANAGARMOLA

, AAJARA
(27341008602)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 VIDYA BABU SHITOLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR JARALI
(27341104301)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 GANI BABU KAVATHEKAR
(0497521)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYAMANDIR
VIKASNAGAR BHADOLE

, HATKALANGLE
(27340300504)

VIDYA MANDIR
KARAPEWADI
, SHAHUWADI
(27340109205)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 GANI BABU KAVATHEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYAMANDIR VIKASNAGAR BHADOLE
(27340300504)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 RAJARAM KRISHNA JADHAV
(0817140)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR DHAKALE
, HATKALANGLE
(27340300507)

VIDYAMANDIR
KHONGEWADI
, SHAHUWADI
(27340106602)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 RAJARAM KRISHNA JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR DHAKALE
(27340300507)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 RIJWANA AINUDDIN NADAF
(0677503)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

JEEVAN SHIKSHAN V.M.
VADGAON , HATKALANGLE

(27340306301)

VIDYA MANDIR
SADOLI , SHAHUWADI

(27340111901)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 RIJWANA AINUDDIN NADAF.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
JEEVAN SHIKSHAN V.M. VADGAON
(27340306301)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SUNITA JAYWANT SAWANT
(0416987)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
SONARLI(VADGAO)

, HATKALANGLE
(27340306322)

VIDYAMANDIR
KARANDEWADI
, SHAHUWADI
(27340106603)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUNITA JAYWANT SAWANT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR SONARLI(VADGAO)
(27340306322)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SUNITA MAHADEV

KUMBHAR
(0512510)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
LATVADE , HATKALANGLE

(27340302801)

VIDYAMANDIR
THAMAKEWADI
, SHAHUWADI
(27340109701)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUNITA MAHADEV KUMBHAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR LATVADE
(27340302801)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
ANITA BALWANT

KUMBHAR
(0138355)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
FARAKTEWADI , KAGAL

(27340803601)

VIDYA MANDIR NEW
KARANJE

, RADHANAGARI
(27340707901)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ANITA BALWANT KUMBHAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR FARAKTEWADI
(27340803601)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SUNITA UDAYSING

PADALKAR
(0411563)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
UNDARWADI , KAGAL

(27340803501)

VIDYA MANDIR
BUJAWADE

, RADHANAGARI
(27340701801)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUNITA UDAYSING PADALKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
ANJALI VITHAL
NANDYALKAR

(0774311)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDHYA MANDIR K
NUL , GADHINGLAJ

(27341105106)

CENTRAL PRIMARY
SCHOOL KANUR

, CHANDGAD
(27341203001)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ANJALI VITHAL NANDYALKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDHYA MANDIR K NUL
(27341105106)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
GANGARAM RAMCHANDRA

PATIL
(0777328)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
KHAMALEHATTE

, GADHINGLAJ
(27341105301)

MARATHI VIDYA
MANDIR ASAGAON

, CHANDGAD
(27341203701)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 GANGARAM RAMCHANDRA PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR KHAMALEHATTE
(27341105301)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
PADMAJA PANDURANG

KAKADE
(0538513)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDHYA MANDIR K
NUL , GADHINGLAJ

(27341105106)

VIDYA MANDIR
CHALOBAWADI

, AAJARA
(27341004702)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 PADMAJA PANDURANG KAKADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDHYA MANDIR K NUL
(27341105106)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
ROHINI MALLIKARJUN

NAIKWADI
(0535599)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDHYA MANDIR K
NUL , GADHINGLAJ

(27341105106)

VIDYA MANDIR
DALWEWADI

, RADHANAGARI
(27340708107)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. 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
उपिशक
UDISE NO.:

 ROHINI MALLIKARJUN NAIKWADI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDHYA MANDIR K NUL
(27341105106)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SHOBHA BHARAT PATIL
(0080084)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR KHANDAL
, GADHINGLAJ
(27341105401)

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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHOBHA BHARAT PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR KHANDAL
(27341105401)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
BAPUSAHEB SHIVAJI

MURAGI
(0165257)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
SHRUGARWADI , AAJARA

(27341008301)

KUMAR VIDYA
MANDIR KANADI

, CHANDGAD
(27341202001)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 BAPUSAHEB SHIVAJI MURAGI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR SHRUGARWADI
(27341008301)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 UJWALA ASHOK PATIL
(0476642)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
CHITRANAGAR , AAJARA

(27341001103)

VIDYA MANDIR
LINGWADI , AAJARA

(27341004802)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 UJWALA ASHOK PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR CHITRANAGAR
(27341001103)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 ARUNA RAJGONDA SUTAR
(0395427)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
TAMDALGE , SHIROL

(27340401701)

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
उपिशक
UDISE NO.:

 ARUNA RAJGONDA SUTAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR TAMDALGE
(27340401701)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
ASMITA MAHADEV

MALABADE
(0674662)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
CHIPARI , SHIROL

(27340401902)

VIDYA MANDIR
KALANKWADI

, RADHANAGARI
(27340704001)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ASMITA MAHADEV MALABADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR CHIPARI
(27340401902)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
DHANASHRI VITTHAL

HONMANE
(0805159)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
JAINAPUR , SHIROL

(27340400401)

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
उपिशक
UDISE NO.:

 DHANASHRI VITTHAL HONMANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR JAINAPUR
(27340400401)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
DHANSHREE SHITAL

YALGUDE
(0138410)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

DESAI VIDYA MANDIR
UDGAON , SHIROL

(27340400701)

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
उपिशक
UDISE NO.:

 DHANSHREE SHITAL YALGUDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
DESAI VIDYA MANDIR UDGAON
(27340400701)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  SHIROL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  DESAI VIDYA MANDIR 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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 RUPALI SADASHIV WAVARE
(0001949)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

DESAI VIDYA MANDIR
UDGAON , SHIROL

(27340400701)

VIDYAMANDIR
RETHRE

, SHAHUWADI
(27340106001)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 RUPALI SADASHIV WAVARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
DESAI VIDYA MANDIR UDGAON
(27340400701)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  SHIROL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  DESAI VIDYA MANDIR 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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SAVITA KALAYANI DHANGE
(0517665)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
HANUMANNAGAR , SHIROL

(27340400402)

CENTRAL SCHOOL
VIRALE , SHAHUWADI

(27340111201)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SAVITA KALAYANI DHANGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR HANUMANNAGAR
(27340400402)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
JYOTI CHANDRAKANT

KOLAP
(0068315)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
DANOLI , SHIROL

(27340400201)

VIDYA MANDIR
VENGRUL

, BHUDARGAD
(27340958801)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 JYOTI CHANDRAKANT KOLAP.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR DANOLI
(27340400201)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 MINAKSHI RAMESH DANG
(0290072)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
KOTHALI , SHIROL

(27340400302)

VIDYA MANDIR
KHEDE , SHAHUWADI

(27340111801)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 MINAKSHI RAMESH DANG.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR KOTHALI
(27340400302)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
PADMASHRI RAHUL

MADNAIK
(0149214)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
KOTHALI , SHIROL

(27340400302)

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
उपिशक
UDISE NO.:

 PADMASHRI RAHUL MADNAIK.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR KOTHALI
(27340400302)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 PRIYA SACHIN KOLE
(0048201)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
DANOLI , SHIROL

(27340400202)

VIDYA MANDIR
KADAVE

, SHAHUWADI
(27340103401)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 PRIYA SACHIN KOLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR DANOLI
(27340400202)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SACHIN ASHOK DHOKALE
(0684201)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
KOTHALI , SHIROL

(27340400302)

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
उपिशक
UDISE NO.:

 SACHIN ASHOK DHOKALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR KOTHALI
(27340400302)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SAVITA SUNIL HAJARE
(0680476)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

JEEVAN SHIKSHAN VIDYA
MANDIR DHARANGUTTI

, SHIROL
(27340402401)

VIDYAMANDIR
VEERWADI

, SHAHUWADI
(27340103403)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SAVITA SUNIL HAJARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
JEEVAN SHIKSHAN VIDYA MANDIR DHARANGUTTI
(27340402401)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SHILPRABHA MUKUND

MALI
(0165030)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR ARJUNWAD
, SHIROL

(27340401101)

VIDYA MANDIR
DHANAGARMOLA

, AAJARA
(27341008602)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHILPRABHA MUKUND MALI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR ARJUNWAD
(27340401101)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 VAISHALI LAXMAN MALI
(0674259)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CHATRAPATI VIDYA
MANDIR NO.3 , SHIROL

(27340400903)

VIDYA MANDIR
SADOLI , SHAHUWADI

(27340111901)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 VAISHALI LAXMAN MALI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CHATRAPATI VIDYA MANDIR NO.3
(27340400903)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
DHANASHRI SAMEER

SHINDE
(0821575)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
UJALAIWADI , KARVEER

(27340504201)

SHRI MADHAV
VIDHYALAY

, GAGANBAWADA
(27340600702)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 DHANASHRI SAMEER SHINDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR UJALAIWADI
(27340504201)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
DHRUPATA JAGANNATH

MARASKOLHE
(0415908)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

V.M.SHANTINAGAR
, KARVEER

(27340512803)

SHRI MADHAV
VIDHYALAY

, GAGANBAWADA
(27340600702)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 DHRUPATA JAGANNATH MARASKOLHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
V.M.SHANTINAGAR
(27340512803)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
NANDKUMAR MAHADEV

VADD
(0148406)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIKAS VIDYA MANDIR
SARNOBATWADI , KARVEER

(27340504101)

V M GHUNGURWADI B
, SHAHUWADI
(27340115408)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 NANDKUMAR MAHADEV VADD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIKAS VIDYA MANDIR SARNOBATWADI
(27340504101)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 NAZARE MAYURI MAHESH
(0037279)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
SANGAVDEWADI

, KARVEER
(27340503901)

VIDYA MANDIR ASLAJ
, GAGANBAWADA

(27340620101)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 NAZARE MAYURI MAHESH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR SANGAVDEWADI
(27340503901)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
POOJA GANGARAM

KUTPELLI
(0148412)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIKAS VIDYA MANDIR
SARNOBATWADI , KARVEER

(27340504101)

VIDYA MANDIR
MALAPUDE

, SHAHUWADI
(27340116101)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 POOJA GANGARAM KUTPELLI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIKAS VIDYA MANDIR SARNOBATWADI
(27340504101)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 RESHMA AKRAM TAMBOLI
(0535483)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
VASAGDE , KARVEER

(27340503701)

VIDYA MANDIR
VETAWADE

, GAGANBAWADA
(27340603901)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 RESHMA AKRAM TAMBOLI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR VASAGDE
(27340503701)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SANYOGITA RAHUL

MAHAJAN
(0678194)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
GADMUDSHING , KARVEER

(27340503602)

VIDHYAMANDIR
SHINDEWADI

, GAGANBAWADA
(27340600304)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SANYOGITA RAHUL MAHAJAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SHUBHANGI SHANKARRAO

METHEPATIL
(0775336)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
GADMUDSHING , KARVEER

(27340503602)

VIDYA MANDIR
PALSAMBE

, GAGANBAWADA
(27340670101)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHUBHANGI SHANKARRAO METHEPATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SNEHAL PRASAD PISE
(0054345)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIKAS VIDYA MANDIR
SARNOBATWADI , KARVEER

(27340504101)

VIDYA MANDIR NILE
, SHAHUWADI
(27340117101)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SNEHAL PRASAD PISE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIKAS VIDYA MANDIR SARNOBATWADI
(27340504101)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SUSHAMA MADHAVRAO

MUSALE
(0684253)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
SHAHUNAGAR , KARVEER

(27340503605)

VIDYAMANDIR
YELANE

, SHAHUWADI
(27340106901)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUSHAMA MADHAVRAO MUSALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR SHAHUNAGAR
(27340503605)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
USMAN AHMAD

MAHALDAR
(0037391)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
SANGAVDEWADI

, KARVEER
(27340503901)

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
उपिशक
UDISE NO.:

 USMAN AHMAD MAHALDAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR SANGAVDEWADI
(27340503901)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 VIJAY LAXMAN MALADHARI
(0334802)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
SANGAVDEWADI

, KARVEER
(27340503901)

VIDYA MANDIR
KALAKEWADI
, SHAHUWADI
(27340109403)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 VIJAY LAXMAN MALADHARI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR SANGAVDEWADI
(27340503901)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 YOGITA AMOL GAIKWAD
(0518157)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
GADMUDSHING , KARVEER

(27340503602)

VIDYA MANDIR
SULERAN , AAJARA

(27341008603)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 YOGITA AMOL GAIKWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 POOJA PANDITRAO SHINDE
(0507118)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR KHANAPUR
, BHUDARGAD
(27340953701)

VIDYA MANDIR
CHOTA ANAF
, BHUDARGAD
(27340961301)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 POOJA PANDITRAO SHINDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR KHANAPUR
(27340953701)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 MINAKSHI SHARAD POWAR
(0823198)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR AANAJE
, RADHANAGARI
(27340700501)

VIDYA MANDIR
PIMPARICHIWADI

(KE) , RADHANAGARI
(27340705103)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 MINAKSHI SHARAD POWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR AANAJE
(27340700501)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 PRAKASH SHANKAR PATIL
(0685501)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
GUDALWADI

, RADHANAGARI
(27340703801)

V M JONDHALEWADI
, RADHANAGARI
(27340708110)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. 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
उपिशक
UDISE NO.:

 PRAKASH SHANKAR PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR GUDALWADI
(27340703801)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 DIPTI DILIPKUMAR PATIL
(0450035)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR KUMMARI
, GADHINGLAJ
(27341105501)

MARATHI V. M. INAM
SAVARDE

, CHANDGAD
(27341202101)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 DIPTI DILIPKUMAR PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR KUMMARI
(27341105501)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SIDRAM RAGHU PATIL
(0469086)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR TAREWADI
, GADHINGLAJ
(27341108301)

MARATHI VIDYA
MANDIR KALYANPUR

, CHANDGAD
(27341209302)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SIDRAM RAGHU PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR TAREWADI
(27341108301)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SUNIL YASHAVANT JADHAV
(0517519)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CENTRAL SCHOOL V.M.
HALADI , KAGAL
(27340805801)

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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUNIL YASHAVANT JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL SCHOOL V.M. HALADI
(27340805801)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 JYOTIKA SHANKAR PATIL
(0074597)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

MARATHI VIDYA MANDIR
TERANI , GADHINGLAJ

(27341108601)

VIDYA MANDIR
BONJURDI

, CHANDGAD
(27341201101)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 JYOTIKA SHANKAR PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
MARATHI VIDYA MANDIR TERANI
(27341108601)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
ANNAPURNA KEDARI

KERUJI
(0254396)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
HASURCHAMPU
, GADHINGLAJ
(27341102901)

VIDYA MANDIR
MOUJE JATTEWADI

, CHANDGAD
(27341205501)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ANNAPURNA KEDARI KERUJI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR HASURCHAMPU
(27341102901)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
ARCHANA SHANKAR

KORAVI
(0678459)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR MADYAL
K.NUL , GADHINGLAJ

(27341105901)

VIDYA MANDIR
DEVKANDAGAONWADI

, AAJARA
(27341001902)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ARCHANA SHANKAR KORAVI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR MADYAL K.NUL
(27341105901)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
DADASAHEB VITTHAL

PATIL
(0254382)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
HASURCHAMPU
, GADHINGLAJ
(27341102901)

V.M.DHANGARWADA
NO.1 , AAJARA
(27341003602)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 DADASAHEB VITTHAL PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR HASURCHAMPU
(27341102901)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 KAVITA SUNIL MANE
(0533962)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR H.
K.NUL , GADHINGLAJ

(27341103303)

CENTRAL PRIMARY
SCHOOL ADKUR

, CHANDGAD
(27341201701)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 KAVITA SUNIL MANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR H. K.NUL
(27341103303)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 PANDIT HARI SUTAR
(0516927)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR HITANII
, GADHINGLAJ
(27341103701)

VIDYA MANDIR
MOREWADI

, CHANDGAD
(27341200901)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 PANDIT HARI SUTAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR HITANII
(27341103701)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SOMSHEKHAR SHIVPUTRA

HIREMATH
(0251761)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDHYA MANDIR GAVLI
VASAHAT , GADHINGLAJ

(27341105107)

PRY VIDYA MANDIR
PARPOLI , AAJARA

(27341006801)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SOMSHEKHAR SHIVPUTRA HIREMATH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDHYA MANDIR GAVLI VASAHAT
(27341105107)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SUPRIYA NETAJI GURAV
(0397025)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR DUNDAGE
NO 1 , GADHINGLAJ

(27341102001)

VIDYA MANDIR
NAGVE , CHANDGAD

(27341213901)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUPRIYA NETAJI GURAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR DUNDAGE NO 1
(27341102001)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 JYOTI NARAYAN DOIFODE
(0484886)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR HALONDI
, HATKALANGLE
(27340301301)

VIDYA MANDIR
POMBARE , PANHALA

(27340209601)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 JYOTI NARAYAN DOIFODE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR HALONDI
(27340301301)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 NAIM BADSHAH ATTAR
(0668961)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

SCHOOL NO.2 HERLE
, HATKALANGLE
(27340301502)

VIDYA MANDIR
YELWADI

, SHAHUWADI
(27340115701)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 NAIM BADSHAH ATTAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
SCHOOL NO.2 HERLE
(27340301502)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 UJWALA SUNIL KOLI
(0440899)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
HERLE , HATKALANGLE

(27340301503)

VIDYA MANDIR
SURVEWADI
, PANHALA

(27340206405)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 UJWALA SUNIL KOLI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR HERLE
(27340301503)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
RAMESHWAR RAHU

RATHOD
(0526525)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

SARASWATI VIDYALAY
JAMBHULWADI
, GADHINGLAJ
(27341104201)

VIDYA MANIDR
ADHAVWADI
, PANHALA

(27340209102)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 RAMESHWAR RAHU RATHOD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
SARASWATI VIDYALAY JAMBHULWADI
(27341104201)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
ANITA BALAVANT ANITA

BALAVANT MALAGE
(0498287)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA V.M. HUPRI NO.2
, HATKALANGLE
(27340301705)

VIDYA MANDIR
SURVEWADI
, PANHALA

(27340206405)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ANITA BALAVANT ANITA BALAVANT MALAGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA V.M. HUPRI NO.2
(27340301705)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  HATKALANGLE
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  KANYA V.M. HUPRI NO.2

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
APARNA KUBER APARNA

KUBER MALI
(0490889)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
RANGOLI , HATKALANGLE

(27340304501)

VIDYA MANIDR
BALAPAWADI

, PANHALA
(27340213002)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 APARNA KUBER APARNA KUBER MALI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR RANGOLI
(27340304501)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
DATTA NIVRUTTI

SOLANKAR
(0534350)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
RANGOLI , HATKALANGLE

(27340304502)

VIDYA MANDIR
BACHANKAR

VASAHAT
, RADHANAGARI
(27340705706)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 DATTA NIVRUTTI SOLANKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR RANGOLI
(27340304502)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  HATKALANGLE
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  KANYA VIDYA MANDIR RANGOLI
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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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
DIPALI KAMALAKAR

KAMBLE
(0490917)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

V.M. BIRDEV NAGAR
RENDAL , HATKALANGLE

(27340304609)

VIDYA MANIDR
GOTHANE , PANHALA

(27340209501)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 DIPALI KAMALAKAR KAMBLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
V.M. BIRDEV NAGAR RENDAL
(27340304609)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  HATKALANGLE
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  V.M. BIRDEV NAGAR RENDAL

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 NIGAR RAMAJAN KARADE
(0240444)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

V.M. GIRIMALI VASAHAT
HUPARI , HATKALANGLE

(27340301716)

VIDYA MANDIR
BERADWADI , KAGAL

(27340807701)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 NIGAR RAMAJAN KARADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
V.M. GIRIMALI VASAHAT HUPARI
(27340301716)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  HATKALANGLE
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  V.M. GIRIMALI VASAHAT HUPARI

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
RAHUL POPAT RAHUL

POPAT PADADUNE
(0521264)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

V. M. GANGANAGAR
HUPARI , HATKALANGLE

(27340301715)

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
उपिशक
UDISE NO.:

 RAHUL POPAT RAHUL POPAT PADADUNE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
V. M. GANGANAGAR HUPARI
(27340301715)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SANGEETA VALLABH
SANGEETA VALLABH

MHETRE
(0499134)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
RENDAL , HATKALANGLE

(27340304601)

V.M. VASTAINAGAR
RAJAPUR , SHIROL

(27340405004)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SANGEETA VALLABH SANGEETA VALLABH MHETRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR RENDAL
(27340304601)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SHIVALILA KUBER
SHIVALILA KUBER

NANGANURE
(0517018)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
RANGOLI , HATKALANGLE

(27340304501)

VIDYA MANDIR
JAMBHULANEWADI
, GAGANBAWADA

(27340600701)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHIVALILA KUBER SHIVALILA KUBER NANGANURE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR RANGOLI
(27340304501)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SHUBHANGI PRAKASH
SHUBHANGI PRAKASH

JADHAV
(0498298)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA V.M. HUPRI NO.2
, HATKALANGLE
(27340301705)

VIDYA MANDIR
PADKHAMBE
KHOTWADI

, BHUDARGAD
(27340958702)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHUBHANGI PRAKASH SHUBHANGI PRAKASH JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA V.M. HUPRI NO.2
(27340301705)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  HATKALANGLE
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  KANYA V.M. HUPRI NO.2

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
GURUDAS CHANDRAKANT

BADAVE
(0138000)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

SANJIVAN VIDYA MANDIR
MALBHAG , HATKALANGLE

(27340300806)

VIDYA MANDIR
KALAKEWADI
, SHAHUWADI
(27340109403)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 GURUDAS CHANDRAKANT BADAVE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
SANJIVAN VIDYA MANDIR MALBHAG
(27340300806)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
JAYASHREE SUBHASH

JADHAV
(0495924)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

MALEBHAG VIDYA MANDIR
CHANDUR , HATKALANGLE

(27340300802)

VIDYA MANDIR
BHENDAI

DHANGARWADA
, PANHALA

(27340212606)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 JAYASHREE SUBHASH JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
MALEBHAG VIDYA MANDIR CHANDUR
(27340300802)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
PRASHANT SHRIKANT

KAMBLE
(0292696)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

RAJ SHAHU V M
MASOBAMAL RUI
, HATKALANGLE
(27340304706)

VIDYA MANDIR
SIMALWADI

, BHUDARGAD
(27340960302)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 PRASHANT SHRIKANT KAMBLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
RAJ SHAHU V M MASOBAMAL RUI
(27340304706)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  HATKALANGLE
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  RAJ SHAHU V M MASOBAMAL RUI

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SANJAYKUMAR APPASO

JALIHALE
(0437568)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
CHANDUR , HATKALANGLE

(27340300801)

VIDYAMANDIR
JAMBUR

, SHAHUWADI
(27340113901)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SANJAYKUMAR APPASO JALIHALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR CHANDUR
(27340300801)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SARITA GAUTAM MADHALE
(0819118)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
KOROCHI , HATKALANGLE

(27340302402)

VIDYAMANDIR PERID
, SHAHUWADI
(27340103601)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SARITA GAUTAM MADHALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR KOROCHI
(27340302402)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SAROJ SHASHKIRAN WALI
(0295807)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

K S R PATIL V M
SAHARANAGAR RU

, HATKALANGLE
(27340304705)

BAJIPRABHU
VIDYAMANDIR
, SHAHUWADI
(27340104701)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SAROJ SHASHKIRAN WALI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
K S R PATIL V M SAHARANAGAR RU
(27340304705)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  HATKALANGLE
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  K S R PATIL V M SAHARANAGAR RU

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SUSHAMA RAJARAM

KOTHAWALE
(0381958)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR RUI
, HATKALANGLE
(27340304702)

CEN. PRI. SCHOOL
AAMBA , SHAHUWADI

(27340104201)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUSHAMA RAJARAM KOTHAWALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR RUI
(27340304702)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SUVARNA SACHIN

DHOTARE
(0450863)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

K S R PATIL V M
SAHARANAGAR RU

, HATKALANGLE
(27340304705)

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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUVARNA SACHIN DHOTARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
K S R PATIL V M SAHARANAGAR RU
(27340304705)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  HATKALANGLE
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  K S R PATIL V M SAHARANAGAR RU

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 UJWALA SUBHASH JADHAV
(0138023)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

SANJIVAN VIDYA MANDIR
MALBHAG , HATKALANGLE

(27340300806)

VIDYA MANDIR
MALAPUDE

, SHAHUWADI
(27340116101)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 UJWALA SUBHASH JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
SANJIVAN VIDYA MANDIR MALBHAG
(27340300806)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
YOJANA HEMANTKUMAR

DESHMUKH
(0381969)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR RUI
, HATKALANGLE
(27340304702)

CENTRAL PRY
SCHOOL VARUL
, SHAHUWADI
(27340114501)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 YOJANA HEMANTKUMAR DESHMUKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR RUI
(27340304702)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
KRISHNAT PANDURANG

PATIL
(0122563)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYAMANDIR
DEWULWADI , SHAHUWADI

(27340103303)

VIDYAMANDIR
AALTUR

, SHAHUWADI
(27340105502)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 KRISHNAT PANDURANG PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYAMANDIR DEWULWADI
(27340103303)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
RAVINDRA VITTHAL

POWAR
(0496424)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR TIRAWADE
, BHUDARGAD
(27340959401)

VIDYA MANDIR
KARIWADE

, BHUDARGAD
(27340960301)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 RAVINDRA VITTHAL POWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR TIRAWADE
(27340959401)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
ARCHANA ANANTRAV

BHASME
(0777002)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
KALE , PANHALA

(27340210702)

VIDYA MANDIR PAL
, SHAHUWADI
(27340116301)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ARCHANA ANANTRAV BHASME.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR KALE
(27340210702)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SANJAY BANDU BHOSLE
(0668238)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR MARALI
, PANHALA

(27340210601)

VIDYA MANDIR
POMBARE , PANHALA

(27340209601)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SANJAY BANDU BHOSLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR MARALI
(27340210601)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 VITTHAL NAMDEV RATHOD
(0522151)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANIDR
KHERIWADE , PANHALA

(27340210801)

VIDYA MANDIR
SAVATWADI

, RADHANAGARI
(27340710301)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 VITTHAL NAMDEV RATHOD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANIDR KHERIWADE
(27340210801)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

1 MANOHAR MARUTI PATIL
(0306532)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

MARATHI VIDYAMANDIR
KAGANI , CHANDGAD

(27341209301)

KUMAR
VIDYAMANDIRDHAKOLIBUDRUK

, CHANDGAD
(27341211601)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 MANOHAR MARUTI PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
MARATHI VIDYAMANDIR KAGANI
(27341209301)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
ASHVINI MALLAPPA

KUMBHAR
(0528704)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
GOKULSHIRGAON NO 1

, KARVEER
(27340504501)

VIDYA MANDIR
MUDEKARWADI

, PANHALA
(27340206406)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ASHVINI MALLAPPA KUMBHAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR GOKULSHIRGAON NO 1
(27340504501)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 DIPALI BHARAT KATGAR
(0825125)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
KANARIWADI , KARVEER

(27340504901)

VIDYA MANDIR
PADAVALWADI

, GAGANBAWADA
(27340620202)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 DIPALI BHARAT KATGAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
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 : - 11/06/2018   

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

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 MAHADEV KALLAPPA KOLI
(0212598)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
HALSAVADE , KARVEER

(27340504001)

VIDYA MANIDR
GOTHANE , PANHALA

(27340209501)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 MAHADEV KALLAPPA KOLI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR HALSAVADE
(27340504001)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 NAMRATA SHIVAJI PATIL
(0211467)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR TAMGAON
, KARVEER

(27340504601)

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
उपिशक
UDISE NO.:

 NAMRATA SHIVAJI PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR TAMGAON
(27340504601)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
PRAMILA SUBHASH

MOHITE
(0672960)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
HALSAVADE , KARVEER

(27340504001)

KANYA VIDYA
MANDIR MALKAPUR

, SHAHUWADI
(27340113503)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 PRAMILA SUBHASH MOHITE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR HALSAVADE
(27340504001)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SEEMA RANGRAO PATIL
(0211478)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR TAMGAON
, KARVEER

(27340504601)

VIDYA MANDIR
PADAVALWADI

, GAGANBAWADA
(27340620202)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SEEMA RANGRAO PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR TAMGAON
(27340504601)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SHITAL SANTOSH SHELAR
(0679868)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR VIKASWADI
, KARVEER

(27340504801)

VIDYA MANDIR
TALAYE BUDRUK
, GAGANBAWADA

(27340603401)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHITAL SANTOSH SHELAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR VIKASWADI
(27340504801)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 UJJWALA SUBHASH TIKE
(0184242)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
SIDDHGIRIMATH

, KARVEER
(27340505002)

VIDYA MANDIR
KATLEWADI

, SHAHUWADI
(27340116401)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 UJJWALA SUBHASH TIKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR SIDDHGIRIMATH
(27340505002)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
VAISHALI RAJENDRA

GHOLAP
(0679491)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
SIDDHGIRIMATH

, KARVEER
(27340505002)

VIDYA MANIDR
BALAPAWADI

, PANHALA
(27340213002)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 VAISHALI RAJENDRA GHOLAP.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR SIDDHGIRIMATH
(27340505002)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
JAYSHRI DATTATRAY

KACHARE
(0393595)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
DATTAWAD , SHIROL

(27340405401)

V.M. LAXMI DEVALYA
DANWAD , SHIROL

(27340405306)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 JAYSHRI DATTATRAY KACHARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR DATTAWAD
(27340405401)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
MAHESH SHANKAR

KAMBLE
(0466170)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
HERWAD , SHIROL

(27340403202)

VIDYA MANDIR
BHAIREWADI
, SHAHUWADI
(27340115403)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 MAHESH SHANKAR KAMBLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR HERWAD
(27340403202)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
JAYSHRI RAJARAM

BAHIRAM
(0805465)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR NIGDEWADI
, KARVEER

(27340512808)

VIDYA MANDIR
BHUTALWADI

, GAGANBAWADA
(27340603103)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 JAYSHRI RAJARAM BAHIRAM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR NIGDEWADI
(27340512808)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 MAYA DHARMARAJ KHOT
(0046963)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
, KARVEER

(27340512802)

vidhya mandir
chavanwadi
, PANHALA

(27340209602)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 MAYA DHARMARAJ KHOT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR
(27340512802)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 MAYA NAMDEO BURLE
(0046989)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
VALIVDE , KARVEER

(27340503402)

CENTRAL SCHOOL
MAAN , SHAHUWADI

(27340101601)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 MAYA NAMDEO BURLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR VALIVDE
(27340503402)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 RENUKA KETAN SHINDE
(0535606)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR V.M.UCHGAON
, KARVEER

(27340512801)

VIDYAMANDIR PARLE
, SHAHUWADI
(27340101501)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 RENUKA KETAN SHINDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR V.M.UCHGAON
(27340512801)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 RESHAMA VIVEK SANGAR
(0776001)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
CHINCHWAD , KARVEER

(27340503501)

VIDYAMANDIR
INGAVALEWADI
, SHAHUWADI
(27340106103)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 RESHAMA VIVEK SANGAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR CHINCHWAD
(27340503501)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
ROHINI RAVINDRA

VIBHUTE
(0681499)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
VALIVDE , KARVEER

(27340503401)

VIDYAMANDIR
YELANE

, SHAHUWADI
(27340106901)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ROHINI RAVINDRA VIBHUTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR VALIVDE
(27340503401)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SANGITA BALASO DIVATE
(0683532)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
VALIVDE , KARVEER

(27340503401)

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
उपिशक
UDISE NO.:

 SANGITA BALASO DIVATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR VALIVDE
(27340503401)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 NETAJI RAVSO PATIL
(0683519)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR NIDHORI
, KAGAL

(27340804001)

VIDYA MANDIR
BONGARDEWADI

, BHUDARGAD
(27340952103)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 NETAJI RAVSO PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR NIDHORI
(27340804001)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
PUSHPALATA PANDITRAO

KHOT
(0265415)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR CHOUNDAL
, KAGAL

(27340803101)

VIDYA MANDIR
KALAMAWADI
, BHUDARGAD
(27340956203)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 PUSHPALATA PANDITRAO KHOT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR CHOUNDAL
(27340803101)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 CHHAYA JANARDAN MORE
(0435652)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
CHIKHALI , KAGAL

(27340805402)

CENTRAL SCHOOL
SANGASHI

, GAGANBAWADA
(27340603101)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 CHHAYA JANARDAN MORE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR CHIKHALI
(27340805402)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
NUTAN BHAUSAHEB

SAKAT
(0139292)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
CHIKHALI , KAGAL

(27340805401)

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
उपिशक
UDISE NO.:

 NUTAN BHAUSAHEB SAKAT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR CHIKHALI
(27340805401)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
PRABHAKAR RAMCHANDRA

GANGADHARE
(0518449)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
KADAMWADI , KAGAL

(27340806204)

VIDYA MANDIR
CHOTA ANAF
, BHUDARGAD
(27340961301)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 PRABHAKAR RAMCHANDRA GANGADHARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR KADAMWADI
(27340806204)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SARIKA KIRAN KORE
(0254775)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

DR.BABASAHEB
AMBEDKAR V.M.CHIKHALI

, KAGAL
(27340805404)

VIDYA MANDIR
MAMADAPUR
, BHUDARGAD
(27340958901)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SARIKA KIRAN KORE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
DR.BABASAHEB AMBEDKAR V.M.CHIKHALI
(27340805404)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  KAGAL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  DR.BABASAHEB AMBEDKAR V.M.CHIKHALI

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SAVITA VILAS KURLUPE
(0822908)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CEN.VIDYA MANDIR
KHADKEWADA , KAGAL

(27340806202)

VIDYA MANDIR
MADYAL HUDA

, KAGAL
(27340808602)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SAVITA VILAS KURLUPE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 VIJAYA VAMDEV CHAVAN
(0254751)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CEN.VIDYA MANDIR
KHADKEWADA , KAGAL

(27340806202)

VIDYA MANDIR
MADYAL HUDA

, KAGAL
(27340808602)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 VIJAYA VAMDEV CHAVAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SANGITA VIKAS PAWAR
(0429644)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
KODOLI , PANHALA

(27340200402)

VIDYA MANDIR
VALUR , SHAHUWADI

(27340110501)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SANGITA VIKAS PAWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR KODOLI
(27340200402)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 AFRIN DASTAGIR MOMIN
(0397640)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR DIGAWADE
, PANHALA

(27340205901)

VIDYA MANDIR
,GHUNGUR

, SHAHUWADI
(27340115201)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 AFRIN DASTAGIR MOMIN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR DIGAWADE
(27340205901)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
ASHABAI MAHADEO

NAGARGOJE
(0306103)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

JEEVAN SHIKSHAN VIDYA
MANDIR , PANHALA

(27340205601)

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
उपिशक
UDISE NO.:

 ASHABAI MAHADEO NAGARGOJE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
JEEVAN SHIKSHAN VIDYA MANDIR
(27340205601)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

1
BABURAO YALLAPA

NANDIWALE
(0822978)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
RASHIWADE B

, RADHANAGARI
(27340709702)

VIDHYA MANDIR
SHELOSHI(DHANGARWAD)

, GAGANBAWADA
(27340603203)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 BABURAO YALLAPA NANDIWALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR RASHIWADE B
(27340709702)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SANJAY HARISHCHANDRA

SONWANE
(0780845)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
RASHIWADE B

, RADHANAGARI
(27340709702)

VIDYA MANDIR
GAVASHI GAONTHAN

, RADHANAGARI
(27340703201)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SANJAY HARISHCHANDRA SONWANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR RASHIWADE B
(27340709702)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
PUNDLIK LAXMAN

CHOPADE
(0386307)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

MARATHI VIDYA MANDIR
KAMEWADI , CHANDGAD

(27341207501)

MARATHI VIDYA
MANDIR AMBEWADI

, CHANDGAD
(27341213301)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 PUNDLIK LAXMAN CHOPADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
MARATHI VIDYA MANDIR KAMEWADI
(27341207501)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
ARATI PRASADKUMAR

SUTAR
(0229780)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CEN PRY SCHOOL KUDITRE
FACT , KARVEER
(27340501701)

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
उपिशक
UDISE NO.:

 ARATI PRASADKUMAR SUTAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CEN PRY SCHOOL KUDITRE FACT
(27340501701)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
ASHWINI BHASKAR

GHATAGE
(0046961)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CEN PRY SCHOOL KUDITRE
FACT , KARVEER
(27340501701)

VIDYA MANDIR
KATLEWADI

, SHAHUWADI
(27340116401)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ASHWINI BHASKAR GHATAGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CEN PRY SCHOOL KUDITRE FACT
(27340501701)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SHARIFA MANSOOR

MANER
(0424100)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR KOPARDE
, KARVEER

(27340500501)

VIDYA MANDIR
KAMBALWADI

, RADHANAGARI
(27340704101)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHARIFA MANSOOR MANER.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR KOPARDE
(27340500501)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SHIVAJI TUKARAM SUTAR
(0322043)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR AAVANDI
, AAJARA

(27341000401)

PRY VIDYA MANDIR
PARPOLI , AAJARA

(27341006801)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHIVAJI TUKARAM SUTAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR AAVANDI
(27341000401)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 KAVITA YALLAPA METKUPI
(0518319)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
CHANDGAD , CHANDGAD

(27341203402)

MARATHI VIDYA
MANDIR HERE
, CHANDGAD

(27341213801)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 KAVITA YALLAPA METKUPI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR CHANDGAD
(27341203402)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 DIPALI RAJESH KIRULKAR
(0525107)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
SHELKEWADI , KARVEER

(27340506801)

VIDYA MANDIR
MANEWADI

, RADHANAGARI
(27340706901)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 DIPALI RAJESH KIRULKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SAVITA RAVINDRA

KUMBHAR
(0777062)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR PIRWADI
, KARVEER

(27340506601)

VIDYA MANDIR
SHENWADE

, GAGANBAWADA
(27340603301)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SAVITA RAVINDRA KUMBHAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR PIRWADI
(27340506601)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SUREKHA DIVAKAR

DAHOTRE
(0779409)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
VASHI , KARVEER

(27340506702)

VIDYA MANDIR
KODAWADE

, RADHANAGARI
(27340705401)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUREKHA DIVAKAR DAHOTRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR VASHI
(27340506702)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SWATI SAMBHAJI

KUMBHAR
(0515290)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
VASHI , KARVEER

(27340506701)

KANYA VIDYA
MANDIR VADGAON

, HATKALANGLE
(27340306302)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SWATI SAMBHAJI KUMBHAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR VASHI
(27340506701)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 RAMESH VASANT DANG
(0153128)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CEN.PRY SCHOOL
KUMBHOJ NO.62
, HATKALANGLE
(27340302501)

VIDYA MANDIR
KHEDE , SHAHUWADI

(27340111801)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 RAMESH VASANT DANG.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CEN.PRY SCHOOL KUMBHOJ NO.62
(27340302501)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  HATKALANGLE
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  CEN.PRY SCHOOL KUMBHOJ NO.62

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 REKHA ATUL TORGALE
(0495339)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR BAHUBALI
, HATKALANGLE
(27340302505)

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
उपिशक
UDISE NO.:

 REKHA ATUL TORGALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR BAHUBALI
(27340302505)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SAVITA VASANT KAMBLE
(0453957)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR SHIVAPUR
, HATKALANGLE
(27340303902)

VIDYA MANDIR
KADAVE

, SHAHUWADI
(27340103401)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SAVITA VASANT KAMBLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR SHIVAPUR
(27340303902)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SUSHIL SAMBHAJI TOGARE
(0406309)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR TANALI
, HATKALANGLE
(27340303803)

VIDYA MANDIR
NARAVELI

, GAGANBAWADA
(27340602501)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUSHIL SAMBHAJI TOGARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR TANALI
(27340303803)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 ARCHANA SANTOSH PARIT
(0029918)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CENTRAL SCHOOL KUR
, BHUDARGAD
(27340951501)

VIDYA MANDIR
SALAPEWADI
, BHUDARGAD
(27340956701)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ARCHANA SANTOSH PARIT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL SCHOOL KUR
(27340951501)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SHOBHA SHIVAJI PATIL
(0779176)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR ADMAPUR
, BHUDARGAD
(27340951101)

VIDYA MANDIR
KUMBHARWADI
, BHUDARGAD
(27340957901)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHOBHA SHIVAJI PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR ADMAPUR
(27340951101)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 JAYAMALA ASHOK PATIL
(0184224)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR KOTHALI
, KARVEER

(27340507501)

VIDYA MANDIR
RASHIVADE KHURD

, RADHANAGARI
(27340709801)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 JAYAMALA ASHOK PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR KOTHALI
(27340507501)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SUVARNA SUNIL MASKE
(0307250)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR BELE
, KARVEER

(27340507701)

VIDYA MANDIR
PENDURKARWADI

, KARVEER
(27340510803)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUVARNA SUNIL MASKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SAVITA SANJAY GURAV
(0679621)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
PUSHPNAGAR
, BHUDARGAD
(27340956901)

VIDYA MANDIR
BASHYACHA MOLA

, BHUDARGAD
(27340961403)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SAVITA SANJAY GURAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR PUSHPNAGAR
(27340956901)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SACHIN SURESH MATKAR
(0673946)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
VAIRAGWADI , GADHINGLAJ

(27341109201)

MARATHI VIDYA
MANDIR

CHURANICHAWADA
, CHANDGAD

(27341203801)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SACHIN SURESH MATKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR VAIRAGWADI
(27341109201)

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

Tra
ns
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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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SUNANDA MARUTI

CHAVAN
(0397023)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CEN.SCHOOL KUMAR
,MAHAGAON , GADHINGLAJ

(27341106001)

VIDYA MANDIR
BHANDEBAMBAR

, BHUDARGAD
(27340955102)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUNANDA MARUTI CHAVAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CEN.SCHOOL KUMAR ,MAHAGAON
(27341106001)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
VAISHALI CHANDRAKANT

KOSHTI
(0523329)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

Kanya Vidya Mandir
Mahagaon , GADHINGLAJ

(27341106002)

VIDYA MANDIR
DARDEWADI , AAJARA

(27341001801)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 VAISHALI CHANDRAKANT KOSHTI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Kanya Vidya Mandir Mahagaon
(27341106002)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  GADHINGLAJ
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  Kanya Vidya Mandir Mahagaon

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 VAISHALI JOTIBA GURAV
(0674172)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR HARALI
KURDA , GADHINGLAJ

(27341102801)

VIDYA MANDIR
GHATKARWADI

, AAJARA
(27341008601)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 VAISHALI JOTIBA GURAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR HARALI KURDA
(27341102801)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SHUBANGINI ANANDA

GENGE
(0673133)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR HALEWADI
, AAJARA

(27341002801)

Vidya Mandir Bhatwadi
, AAJARA

(27341001102)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHUBANGINI ANANDA GENGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR HALEWADI
(27341002801)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
ASHWINI SANJAY

GHORPADE
(0503896)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA V.M.KURUNDWAD
NO.2 , SHIROL
(27340403402)

VIDYAMANDIR
MALEWADI

, SHAHUWADI
(27340111401)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ASHWINI SANJAY GHORPADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA V.M.KURUNDWAD NO.2
(27340403402)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  SHIROL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  KANYA V.M.KURUNDWAD NO.2

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SHARADA MALLAPPA PATIL
(0424564)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR V.M.KURUNDWAD
NO.3 , SHIROL
(27340403406)

SHANTISAGAR
V.M.SHIRATI , SHIROL

(27340401303)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHARADA MALLAPPA PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR V.M.KURUNDWAD NO.3
(27340403406)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  SHIROL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  KUMAR V.M.KURUNDWAD NO.3

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 VIDYA NARASGONDA PATIL
(0325521)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
SHIRDHON , SHIROL

(27340402701)

VIDYA MANDIR
KADAVE

, SHAHUWADI
(27340103401)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 VIDYA NARASGONDA PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR SHIRDHON
(27340402701)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
VISHWANATH

RAMACHANDRA PATIL
(0525531)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

MARATHI VIDYA MANDIR
KAREKUNDI , CHANDGAD

(27341209801)

DOULAT MARATHI
VIDYA MANDIR

DOULAT HALKARNI
, CHANDGAD

(27341213002)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 VISHWANATH RAMACHANDRA PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SUNIL PUNDALIK TIKUTE
(0531117)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR GAVASHI
PATILWADI

, RADHANAGARI
(27340703202)

VIDYA MANDIR
MALWADI(K)

, RADHANAGARI
(27340705009)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUNIL PUNDALIK TIKUTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR GAVASHI PATILWADI
(27340703202)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SARITA DATTATRAY NAIK
(0776102)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CEN. PRY .SCHOOL
NAGANWADI , CHANDGAD

(27341204601)

VIDYA MANDIR
SHIROLI , CHANDGAD

(27341200501)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SARITA DATTATRAY NAIK.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CEN. PRY .SCHOOL NAGANWADI
(27341204601)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 ANURADHA SACHIN RAVAL
(0157571)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

Vidya Mandir Hanmantwadi
, KARVEER

(27340500901)

VIDYA MANDIR
MALLEWADI
, KARVEER

(27340512204)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ANURADHA SACHIN RAVAL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Vidya Mandir Hanmantwadi
(27340500901)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 MANISHA SHIVAJI GURAV
(0686121)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYAMANDIR
PADALI KHU. , KARVEER

(27340501401)

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
उपिशक
UDISE NO.:

 MANISHA SHIVAJI GURAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYAMANDIR PADALI KHU.
(27340501401)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  KARVEER
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  KUMAR VIDYAMANDIR PADALI KHU.

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 MOHAN MAHADEV PATIL
(0536112)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR MAHE
, KARVEER

(27340508201)

V M NAGADEVWADI
, RADHANAGARI
(27340705707)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 MOHAN MAHADEV PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR MAHE
(27340508201)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 RAJENDRA BAPU PATIL
(0466135)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
KOGE , KARVEER

(27340508102)

VIDYA MDNDIR
WADACHIWADI
, SHAHUWADI
(27340115905)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 RAJENDRA BAPU PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR KOGE
(27340508102)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SNEHAL VISHWAS BHOI
(0686059)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYAMANDIR
PADALI KHU. , KARVEER

(27340501401)

VIDYA MANDIR
WESRAF

, GAGANBAWADA
(27340603701)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SNEHAL VISHWAS BHOI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYAMANDIR PADALI KHU.
(27340501401)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  KARVEER
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  KUMAR VIDYAMANDIR PADALI KHU.

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
BALASO JAYWANT

ALATEKAR
(0036972)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
SAMBHAPUR

, HATKALANGLE
(27340305001)

VIDYA MANIDR VASHI
, PANHALA

(27340209201)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. 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
उपिशक
UDISE NO.:

 BALASO JAYWANT ALATEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR SAMBHAPUR
(27340305001)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SAVITA ANANDA KAMBLE
(0683863)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYAMANDIR
SHIROLI NO.2

, HATKALANGLE
(27340305206)

VIDYA MANDIR
PADKHAMBE

, BHUDARGAD
(27340958701)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SAVITA ANANDA KAMBLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYAMANDIR SHIROLI NO.2
(27340305206)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SHILPA RAVINDRA

SURYAVANSHI
(0685655)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYAMANDIR
SHIROLI NO.1

, HATKALANGLE
(27340305201)

VIDYA MANDIR
MUDEKARWADI

, PANHALA
(27340206406)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHILPA RAVINDRA SURYAVANSHI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYAMANDIR SHIROLI NO.1
(27340305201)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  HATKALANGLE
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  KUMAR VIDYAMANDIR SHIROLI NO.1

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 AMITA KUMAR KOLI
(0019765)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

SHAHA T.N. KANYA VIDYA
MANDIR , SHIROL

(27340402302)

VIDYAMANDIR
YELANE

, SHAHUWADI
(27340106901)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 AMITA KUMAR KOLI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
SHAHA T.N. KANYA VIDYA MANDIR
(27340402302)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
ANITA VASANTRAO

JADHAVAR
(0035690)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
HAROLI , SHIROL

(27340402201)

VIDYA MANDIR
SHIRGAON NEW

, SHAHUWADI
(27340100102)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ANITA VASANTRAO JADHAVAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR HAROLI
(27340402201)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
MAHESH RAOSAHEB

KHADKEKAR
(0670895)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
YADRAV , SHIROL

(27340402502)

VIDYA MNDIR
KONDOSHI

, BHUDARGAD
(27340960701)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 MAHESH RAOSAHEB KHADKEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR YADRAV
(27340402502)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SAPANA RAMESH

HINGMIRE
(0669990)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
TAKVADE , SHIROL

(27340402601)

VIDYAMANDIR
GADEWADI

, SHAHUWADI
(27340103701)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SAPANA RAMESH HINGMIRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR TAKVADE
(27340402601)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SARITA B. NARATE
(0522205)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
TAKAVADE , SHIROL

(27340402602)

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
उपिशक
UDISE NO.:

 SARITA B. NARATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR TAKAVADE
(27340402602)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SARITA VIRPAKSH PATIL
(0670762)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
YADRAV , SHIROL

(27340402502)

VIDYA MANDIR
DORUGADEWADI

, AAJARA
(27341008402)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SARITA VIRPAKSH PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR YADRAV
(27340402502)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SUNITA SIDGONDA NEJE
(0010885)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
HAROLI , SHIROL

(27340402201)

CENTRAL SCHOOL
VIRALE , SHAHUWADI

(27340111201)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUNITA SIDGONDA NEJE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR HAROLI
(27340402201)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
TEJASHRI JAYANT

DANGARE
(0669988)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
TAKVADE , SHIROL

(27340402601)

VIDYA MANDIR
SULERAN , AAJARA

(27341008603)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 TEJASHRI JAYANT DANGARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR TAKVADE
(27340402601)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 PRADNYA MARUTI PATIL
(0679964)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
NESARI , GADHINGLAJ

(27341107202)

VIDYA MANDIR
MEDHEWADI , AAJARA

(27341002902)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 PRADNYA MARUTI PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR NESARI
(27341107202)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SARIKA JAYSINGRAO DESAI
(0683479)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

PRATAP V. M SAWATWADI
Tarf NESARI , GADHINGLAJ

(27341107601)

VIDYA MANDIR
DINDEWADI

, BHUDARGAD
(27340954901)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SARIKA JAYSINGRAO DESAI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
PRATAP V. M SAWATWADI Tarf NESARI
(27341107601)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
ANIL LAXMAN
SHIVANGEKAR

(0483341)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CENTRAL SCHOOL
PACHGAON , KARVEER

(27340513101)

MARATHI
VIDYAMANDIR
HUMBARWADI
, CHANDGAD

(27341206601)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ANIL LAXMAN SHIVANGEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL SCHOOL PACHGAON
(27340513101)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
GANPAT RAMCHANDRA

SUTAR
(0679501)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR GIRGAON
, KARVEER

(27340505301)

VIDYA MANDIR
NANDARI

, SHAHUWADI
(27340115601)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 GANPAT RAMCHANDRA SUTAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR GIRGAON
(27340505301)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SHRIDHAR PRAKASH

BUDHALE
(0313571)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR DARACHE
VADGAONyache vadagoan

, KARVEER
(27340505501)

VIDYAMANDIR
CHALANWADI
, SHAHUWADI
(27340104301)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHRIDHAR PRAKASH BUDHALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 VISHWAS MARUTI CHAVAN
(0027720)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR GIRGAON
, KARVEER

(27340505301)

V M NAGADEVWADI
, RADHANAGARI
(27340705707)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 VISHWAS MARUTI CHAVAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR GIRGAON
(27340505301)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 ANANDARAO DINKAR NALE
(0280353)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CENTRAL SCHOOL PADAL
, PANHALA

(27340210301)

VIDYA MANDIR
PATAREWADI

, RADHANAGARI
(27340703203)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ANANDARAO DINKAR NALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL SCHOOL PADAL
(27340210301)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 TANYA TUSHAR MANDLE
(0428742)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR MAJGAON
, PANHALA

(27340210101)

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
उपिशक
UDISE NO.:

 TANYA TUSHAR MANDLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR MAJGAON
(27340210101)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
MANISHA KRUSHNAT

KOKARE
(0165144)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR AWALI
, PANHALA

(27340201601)

VIDYA MANDIR
POWARWADI
, PANHALA

(27340205304)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 MANISHA KRUSHNAT KOKARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR AWALI
(27340201601)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 KAVITA HUWANNA KOTE
(0225808)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR RAVIWAR
PETH , PANHALA

(27340203004)

VIDYAMANDIR
JADHAVWADI
, SHAHUWADI
(27340102203)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 KAVITA HUWANNA KOTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR RAVIWAR PETH
(27340203004)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
ASMITA GANAPATI

SURYAVANSHI
(0819917)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

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

CENTRAL SCHOOL
SATAWE , PANHALA

(27340200201)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ASMITA GANAPATI SURYAVANSHI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CEN.PRY.SCHOOL PARGAON NO.65
(27340304301)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  HATKALANGLE
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  CEN.PRY.SCHOOL PARGAON NO.65

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SHARADA SHAMRAO

JADHAV
(0826070)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
PARASHARNAGAR, NAVE

PARAGAON
, HATKALANGLE
(27340304307)

VIDYAMANDIR
YELANE

, SHAHUWADI
(27340106901)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHARADA SHAMRAO JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR PARASHARNAGAR, NAVE PARAGAON
(27340304307)

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

Tra
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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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SUMAN SAMBHAJI

KUMBHAR
(0514724)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

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

VIDYAMANDIR
TALAPWADI GOGAVE

, SHAHUWADI
(27340107202)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUMAN SAMBHAJI KUMBHAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CEN.PRY.SCHOOL PARGAON NO.65
(27340304301)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  HATKALANGLE
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  CEN.PRY.SCHOOL PARGAON NO.65

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SUNITA DHANANJAY MANE
(0409538)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
TALSANDE , HATKALANGLE

(27340305402)

KUMAR VIDYA
MANDIR NO.2

, HATKALANGLE
(27340301404)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUNITA DHANANJAY MANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR TALSANDE
(27340305402)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 INDRA ARVIND BANDARE
(0162107)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
TALANDAGE

, HATKALANGLE
(27340305302)

VIIDYA MANDIR
VASNOLI JOGEWADI

, BHUDARGAD
(27340959602)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 INDRA ARVIND BANDARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR TALANDAGE
(27340305302)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SHAILA DILIP MALSHIKARE
(0414125)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CENTRAL PRI SCHOOL P
KODOLI , HATKALANGLE

(27340304401)

VIDYAMANDIR
KELEWADI

, SHAHUWADI
(27340108402)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHAILA DILIP MALSHIKARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL PRI SCHOOL P KODOLI
(27340304401)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SHITAL BABAN GAVALI
(0300056)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR ALATWADI
, HATKALANGLE
(27340304402)

VIDYA MANDIR
WANEWADI

, SHAHUWADI
(27340109404)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHITAL BABAN GAVALI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR ALATWADI
(27340304402)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SIKANDAR ANWAR MULLA
(0527902)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR NEW
RAJAPUR , HATKALANGLE

(27340304403)

VIDYA MANDIR
RAVANWADI

, BHUDARGAD
(27340958602)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SIKANDAR ANWAR MULLA.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR NEW RAJAPUR
(27340304403)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SWATI PRAKASH PAVEKAR
(0027157)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
YALGUD , HATKALANGLE

(27340306201)

VIDYA MANDIR
THANEWADI

, SHAHUWADI
(27340101702)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SWATI PRAKASH PAVEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR YALGUD
(27340306201)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 VIJAY BABURAO TELI
(0529018)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
YALGUD , HATKALANGLE

(27340306202)

VIDYA MANDIR
GADADUWADI
, BHUDARGAD
(27340958803)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 VIJAY BABURAO TELI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR YALGUD
(27340306202)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 RAJESH JOTI GHOTANE
(0679556)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CENTRAL SCHOOL
PIMPALGAON
, BHUDARGAD
(27340954801)

VIDYA MANDIR BEDIV
DHANGARWADA
, BHUDARGAD
(27340955503)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 RAJESH JOTI GHOTANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL SCHOOL PIMPALGAON
(27340954801)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
ANIL KRISHANAT ANIL

KRUSHNAT MORE
(0068819)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR AMBEWADI
, KARVEER

(27340503301)

VIDYA MADIR
CHAFEWADI
, PANHALA

(27340209402)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ANIL KRISHANAT ANIL KRUSHNAT MORE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR AMBEWADI
(27340503301)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 ARCHANA AMIT GURAV
(0269606)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR VARANGE
, KARVEER

(27340502101)

VIDYA MANIDR
BHOGALEWADI

, PANHALA
(27340209802)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ARCHANA AMIT GURAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR VARANGE
(27340502101)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
ARCHANA PRAMOD

KORANE
(0271214)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KIUMAR VIDYA MANDIR
KERLE , KARVEER

(27340501901)

VIDYA MANDIR
PALEWADI

, BHUDARGAD
(27340956101)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ARCHANA PRAMOD KORANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KIUMAR VIDYA MANDIR KERLE
(27340501901)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
MADHURI SURESH

SHENDE
(0192198)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KIUMAR VIDYA MANDIR
KERLE , KARVEER

(27340501901)

KANYA VIDYA
MANDIR MALKAPUR

, SHAHUWADI
(27340113503)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 MADHURI SURESH SHENDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KIUMAR VIDYA MANDIR KERLE
(27340501901)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
MAITRALI KIRAN

KHATAVKAR
(0271220)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KIUMAR VIDYA MANDIR
KERLE , KARVEER

(27340501901)

KANYA VIDYA
MANDIR MALKAPUR

, SHAHUWADI
(27340113503)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 MAITRALI KIRAN KHATAVKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KIUMAR VIDYA MANDIR KERLE
(27340501901)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
NIRMALAN PANDURANG

GODE
(0081617)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR AMBEWADI
, KARVEER

(27340503301)

VIDYA MANDIR
SHENWADE

, GAGANBAWADA
(27340603301)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 NIRMALAN PANDURANG GODE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR AMBEWADI
(27340503301)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SANGEETA KRUSHNAT

PATIL
(0192457)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CENTRAL PRY SCHOOL
CHIKHALI , KARVEER

(27340503201)

VIDYA MANDIR
PATAREWADI

, RADHANAGARI
(27340703203)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SANGEETA KRUSHNAT PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL PRY SCHOOL CHIKHALI
(27340503201)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SHOBHA LALASAHEB PATIL
(0210172)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR PADALI
BUDRUK , KARVEER

(27340500801)

CENTRAL SCHOOL
SANGASHI

, GAGANBAWADA
(27340603101)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHOBHA LALASAHEB PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR PADALI BUDRUK
(27340500801)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
PRAMILA ANANDA

MAHAJAN
(0819268)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CENTRAL SCHOOL PUNAL
, PANHALA

(27340207701)

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
उपिशक
UDISE NO.:

 PRAMILA ANANDA MAHAJAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL SCHOOL PUNAL
(27340207701)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
TULSHIDAS BAPUSO

SATPUTE
(0382341)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR MHALUNGE
, PANHALA

(27340207901)

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
उपिशक
UDISE NO.:

 TULSHIDAS BAPUSO SATPUTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR MHALUNGE
(27340207901)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
PRIYADARSHANI

CHANDRAKANT PATIL
(0820976)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
YELAWADE

, RADHANAGARI
(27340712101)

VIDYA MANDIR PAL
BUDRUK

, RADHANAGARI
(27340708301)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 PRIYADARSHANI CHANDRAKANT PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR YELAWADE
(27340712101)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
KALPANA SIDDHARAM

SUNAGAR
(0677646)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR AMBAWADE
, PANHALA

(27340203301)

VIDYAMANDIR
JULEWADI

, SHAHUWADI
(27340100902)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 KALPANA SIDDHARAM SUNAGAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR AMBAWADE
(27340203301)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
DARSHANI VIJAY

SHINAGARE
(0049147)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
RUKADIWADI

, HATKALANGLE
(27340304811)

VIDYA MANDIR
THANEWADI

, SHAHUWADI
(27340101702)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 DARSHANI VIJAY SHINAGARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR RUKADIWADI
(27340304811)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 KALPANA SALIL KHARAGE
(0199143)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR ATTIGRE
, HATKALANGLE
(27340300401)

VIDYAMANDIR
KHOTWADI

, SHAHUWADI
(27340108501)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 KALPANA SALIL KHARAGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR ATTIGRE
(27340300401)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 ROHINI GORAKSHA BADE
(0401288)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
RUKADI NO.2

, HATKALANGLE
(27340304802)

VIDYAMANDIR
TEKOLI , SHAHUWADI

(27340102001)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ROHINI GORAKSHA BADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR RUKADI NO.2
(27340304802)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 RUPALI GAJANAN UKIRDE
(0489121)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR CHOKAK
, HATKALANGLE
(27340301001)

VIDYA MANDIR
KHAMAKARWADI

, SHAHUWADI
(27340109504)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 RUPALI GAJANAN UKIRDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR CHOKAK
(27340301001)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 ARTI AMARSHINH LOKARE
(0281650)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

cen pry school sadoli khalsa
, KARVEER

(27340509301)

VIDYA MANIDR
AMBARDE , PANHALA

(27340212701)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ARTI AMARSHINH LOKARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
cen pry school sadoli khalsa
(27340509301)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  KARVEER
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  cen pry school sadoli khalsa

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
DILIP PANDURANG

HARALE
(0471040)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR ARE
, KARVEER

(27340508801)

VIDYA MANDIR
KHERIVADE

, GAGANBAWADA
(27340601301)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 DILIP PANDURANG HARALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR ARE
(27340508801)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 RANJIT PANDURANG PATIL
(0113148)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR DEULWADI
, KARVEER

(27340509202)

VIDYA MANDIR
RAMANWADI

, RADHANAGARI
(27340709601)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 RANJIT PANDURANG PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR DEULWADI
(27340509202)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
BHARATI SHANTINATH

UPADHE
(0255382)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR JIVAN SHIKSHAN
VIDYA MANDIR SULKUD

, KAGAL
(27340800502)

VIDYA MANDIR
THANEWADI , KAGAL

(27340807001)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 BHARATI SHANTINATH UPADHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR JIVAN SHIKSHAN VIDYA MANDIR SULKUD
(27340800502)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
DEELIP KHANDERAO

CHOUGULE
(0212160)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR JIVAN SHIKSHAN
VIDYA MANDIR SULKUD

, KAGAL
(27340800502)

VIDYA MANDIR
CHITALE DHANGAR

, AAJARA
(27341001603)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 DEELIP KHANDERAO CHOUGULE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR JIVAN SHIKSHAN VIDYA MANDIR SULKUD
(27340800502)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 KANCHAN TANAJI DESAI
(0404362)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

ADARSH VIDYA MANDIR
YADAVWADI , KAGAL

(27340800103)

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
उपिशक
UDISE NO.:

 KANCHAN TANAJI DESAI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ADARSH VIDYA MANDIR YADAVWADI
(27340800103)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SANJAY MALAGONDA

BHIKAPPAPATIL
(0212232)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR M
SANGAON , KAGAL

(27340800601)

MARATHI VIDYA
MANDIR HAMBERE

, CHANDGAD
(27341203901)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SANJAY MALAGONDA BHIKAPPAPATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR M SANGAON
(27340800601)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
RANJANA DATTATRAY

KUMBHAR
(0533847)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR MANGOLI
, RADHANAGARI
(27340707101)

VIDYA MANDIR
KARANJAFEN

, RADHANAGARI
(27340704501)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 RANJANA DATTATRAY KUMBHAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
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.

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 VIJAY KESHVRAO RATHOD
(0070116)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
NARTAWADE

, RADHANAGARI
(27340707802)

VIDYA MANDIR
RAMANWADI

, RADHANAGARI
(27340709601)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 VIJAY KESHVRAO RATHOD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR NARTAWADE
(27340707802)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 ARCHANA SANJAY JADHAV
(0780937)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
AMATEWADI , PANHALA

(27340200801)

VIDYA MANDIR
SOMAWAR PETH

, PANHALA
(27340203005)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ARCHANA SANJAY JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR AMATEWADI
(27340200801)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
BHARATI PRABHAKAR

CHOPADE B P
(0307965)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
BORPADALE , PANHALA

(27340201801)

VIDYAMANDIR UCHAT
, SHAHUWADI
(27340101301)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 BHARATI PRABHAKAR CHOPADE B P.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR BORPADALE
(27340201801)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
MANISHA MUKUND

PARISHVAD
(0490255)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
SAVARDE , HATKALANGLE

(27340305105)

VIDYAMANDIR
KUMBHARWADI
, SHAHUWADI
(27340108403)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 MANISHA MUKUND PARISHVAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR SAVARDE
(27340305105)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 MANISHA SURESH GAVADE
(0056770)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDHYA MANDIR MINCHE
, HATKALANGLE
(27340303501)

VIDYA MANDIR SAVE
, SHAHUWADI
(27340100401)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 MANISHA SURESH GAVADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDHYA MANDIR MINCHE
(27340303501)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 GITA GOUTAM BADAVE
(0826218)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR
V.M.KAVATHEGULAND(GAON)

, SHIROL
(27340404101)

VIDYA MANDIR
MALAPUDE

, SHAHUWADI
(27340116101)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 GITA GOUTAM BADAVE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR V.M.KAVATHEGULAND(GAON)
(27340404101)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 BHAGYESH BALU KAMBLE
(0141101)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
SIDDHANERLI , KAGAL

(27340801101)

VIDYA MANDIR
SHINDEWADI

, RADHANAGARI
(27340705004)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 BHAGYESH BALU KAMBLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR SIDDHANERLI
(27340801101)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
CHANDRAKANT ANANDA

HINGE
(0152352)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR SAKE
, KAGAL

(27340802101)

VIDYA MANDIR
RAMANWADI

DHANGARWADA
, RADHANAGARI
(27340708905)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 CHANDRAKANT ANANDA HINGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 GOVIND PRABHAKAR GAVIT
(0443930)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR SAKE
, KAGAL

(27340802101)

VIDYA MANDIR
APATAL

, RADHANAGARI
(27340700601)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 GOVIND PRABHAKAR GAVIT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
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
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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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
JAYSHRI PANDURANG

BAMANE
(0358002)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR EKONDI
, KAGAL

(27340801001)

VIDYA MANDIR
KUDTARWADI
, BHUDARGAD
(27340959901)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 JAYSHRI PANDURANG BAMANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR EKONDI
(27340801001)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
MANISHA SUNIL

CHOUGULE
(0241633)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
SIDDHANERLI , KAGAL

(27340801101)

VIDYA MANDIR
BHALEKARWADI
, BHUDARGAD
(27340959801)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 MANISHA SUNIL CHOUGULE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR SIDDHANERLI
(27340801101)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
POOJA DADASAHEB

MURALI
(0459658)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR VANDUR
, KAGAL

(27340801201)

VIDYA MANDIR
RABBEWADI

, BHUDARGAD
(27340959202)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 POOJA DADASAHEB MURALI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR VANDUR
(27340801201)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SARITA ASHOK PANDAV
(0403945)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR EKONDI
, KAGAL

(27340801001)

VIDYA MANDIR
GAVASHI GAONTHAN

, RADHANAGARI
(27340703201)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SARITA ASHOK PANDAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR EKONDI
(27340801001)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SHARWARI ARVIND

BHANDARE
(0166412)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR SAKE
, KAGAL

(27340802101)

VIDYA MANDIR
KOLVAN

, BHUDARGAD
(27340956001)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHARWARI ARVIND BHANDARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SHUBHANGI SAHADEV

KAMBALE
(0326849)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR EKONDI
, KAGAL

(27340801001)

VIDYA MANDIR
PADKHAMBE
KHOTWADI

, BHUDARGAD
(27340958702)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHUBHANGI SAHADEV KAMBALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR EKONDI
(27340801001)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SNEHAL DINKAR JUGDAR
(0684754)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
SIDDHANERLI , KAGAL

(27340801102)

VIDYA MANDIR
APPACHIWADI
, BHUDARGAD
(27340952102)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SNEHAL DINKAR JUGDAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR SIDDHANERLI
(27340801102)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 YOGITA EKNATH KUMBHAR
(0684750)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
SIDDHANERLI , KAGAL

(27340801102)

VIDYA MANDIR
PIMPARICHIWADI

(KE) , RADHANAGARI
(27340705103)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 YOGITA EKNATH KUMBHAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR SIDDHANERLI
(27340801102)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 PRANALI VIKRAM GARJE
(0684737)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR UKOLI
, SHAHUWADI
(27340109001)

VIDYAMANDIR
SHINDEWADI
, SHAHUWADI
(27340102302)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 PRANALI VIKRAM GARJE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR UKOLI
(27340109001)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 ASAVARI DILIP MADANE
(0462564)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CENTRAL PRY SCHOOL
SHYE , KARVEER

(27340502701)

VIDYAMANDIR
BHOSALEWADI
, SHAHUWADI
(27340108303)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ASAVARI DILIP MADANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL PRY SCHOOL SHYE
(27340502701)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
PRUTHIVIRAJ BHIMRAV

JADHAV
(0517389)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR SADALE
, KARVEER

(27340502601)

PRI. VIDYAMANDIR
DHANGARWADA
, SHAHUWADI
(27340106102)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 PRUTHIVIRAJ BHIMRAV JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR SADALE
(27340502601)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SANTOSH SHRIPATI

GAIKWAD
(0482361)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CENTRAL PRY SCHOOL
SHYE , KARVEER

(27340502701)

VIDYA MANDIR
SHINDEWADI

, RADHANAGARI
(27340705004)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SANTOSH SHRIPATI GAIKWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL PRY SCHOOL SHYE
(27340502701)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SHAHIN USMAN

MAHALADAR
(0462606)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CENTRAL PRY SCHOOL
SHYE , KARVEER

(27340502701)

VIDYA MANDIR
MALAPUDE

, SHAHUWADI
(27340116101)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHAHIN USMAN MAHALADAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL PRY SCHOOL SHYE
(27340502701)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SUNITA VASANT NIRMALE
(0460546)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
BHUEWADI , KARVEER

(27340502401)

VIDYAMANDIR
BANDARWADI
, SHAHUWADI
(27340101902)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUNITA VASANT NIRMALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR BHUEWADI
(27340502401)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 MOHAN RAJARAM SUTAR
(0000743)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
PANDEWADI

, RADHANAGARI
(27340708601)

V M DHAWURWADA
, RADHANAGARI
(27340700204)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 MOHAN RAJARAM SUTAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR PANDEWADI
(27340708601)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SADHANA SAGAR TELI
(0537305)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
MALLEWADI

, RADHANAGARI
(27340706601)

VIDYA MANDIR
JOGEWADI

, RADHANAGARI
(27340701402)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SADHANA SAGAR TELI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR MALLEWADI
(27340706601)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
JAMUNABAI NAMADEV

SABALE
(0140036)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR K
TARALE , RADHANAGARI

(27340704701)

VIDYA MANDIR
KUDALWADI

, RADHANAGARI
(27340700603)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 JAMUNABAI NAMADEV SABALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR K TARALE
(27340704701)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 RAJASHRI BHIKAJI TELI
(0403759)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CENTRAL SCHOOL TARALE
KHURD , RADHANAGARI

(27340711301)

VIDYA MANDIR
KAMBALWADI

, RADHANAGARI
(27340704101)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 RAJASHRI BHIKAJI TELI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SAGAR ANANDA PARIT
(0064967)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
KANTHEWADI

, RADHANAGARI
(27340704301)

VIDYA MANDIR
BHUJANGPATILWADI

, RADHANAGARI
(27340711102)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SAGAR ANANDA PARIT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR KANTHEWADI
(27340704301)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SHOBHA RAJENDRA MALAP
(0022002)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR K
TARALE , RADHANAGARI

(27340704701)

VIDYA MANDIR
BHUGULKARWADI
, RADHANAGARI
(27340711103)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHOBHA RAJENDRA MALAP.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR K TARALE
(27340704701)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SUJATA KRISHNAT TIBILE
(0100346)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR K
TARALE , RADHANAGARI

(27340704701)

VIDYA MANDIR
BHAIRYBAMBAR
, RADHANAGARI
(27340701302)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUJATA KRISHNAT TIBILE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR K TARALE
(27340704701)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SARIKA NIVRUTI PATIL
(0040228)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR CHANDRE
, RADHANAGARI
(27340702501)

VIDYA MANDIR
KARANJAFEN

, RADHANAGARI
(27340704501)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SARIKA NIVRUTI PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR CHANDRE
(27340702501)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 MANISHA RAHUL KININGE
(0775796)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR SAKHARI
, GAGANBAWADA

(27340602901)

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
उपिशक
UDISE NO.:

 MANISHA RAHUL KININGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR SAKHARI
(27340602901)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SANJEEVANI PARASHURAM

KAMBLE
(0780279)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
MUTAKESHWAR
, GAGANBAWADA

(27340602401)

VIDHYAMANDIR
SHINDEWADI

, GAGANBAWADA
(27340600304)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SANJEEVANI PARASHURAM KAMBLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR MUTAKESHWAR
(27340602401)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 ALKATAI VASANT SHETAGE
(0450877)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
TALASHI , RADHANAGARI

(27340711001)

VIDYA MANDIR
KELOSHI KHURD
, RADHANAGARI
(27340705101)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ALKATAI VASANT SHETAGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR TALASHI
(27340711001)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
MAHESH HUKUMACHAND

RATHOD
(0017607)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
CHAKRESHEARWADI

, RADHANAGARI
(27340702201)

VIDYA MANDIR
DHUMALWADI

, RADHANAGARI
(27340711105)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 MAHESH HUKUMACHAND RATHOD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR CHAKRESHEARWADI
(27340702201)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
ZAHOORAHMAD

ABDULQADIR PATEL
(0776457)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

URDU SHALA SHIROL
, SHIROL

(27340400908)

URDU V M HALADI
, KAGAL

(27340805803)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ZAHOORAHMAD ABDULQADIR PATEL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
URDU SHALA SHIROL
(27340400908)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SAVITA BALASAHEB SUTAR
(0780764)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

PR.VIDYA MANDIR
MUMEWADI , AAJARA

(27341006301)

VIDYA MANDIR
ARALGUNDI

, BHUDARGAD
(27340955601)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SAVITA BALASAHEB SUTAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
DATTATRAY RAGHUNATH

PATIL
(0520524)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CENTRAL SCHOOL
WADAKSHIVALE , KARVEER

(27340506201)

VIDYA MANDIR
THADYACHIWADI

, BHUDARGAD
(27340959701)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 DATTATRAY RAGHUNATH PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL SCHOOL WADAKSHIVALE
(27340506201)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 LAXMI MARUTI PATIL
(0398465)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR NANDGAON
, KARVEER

(27340505801)

VIDYA MANDIR
MADEKARWADI
, BHUDARGAD
(27340956904)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 LAXMI MARUTI PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR NANDGAON
(27340505801)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
RANJANA DATTATRAY

PATIL
(0522144)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
DINDNERLE , KARVEER

(27340505701)

VIDYA MANDIR
MALWADI

, BHUDARGAD
(27340956902)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 RANJANA DATTATRAY PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR DINDNERLE
(27340505701)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
RUPALI GAJANAN

KUMBHAR
(0254787)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR CHUYE
, KARVEER

(27340506301)

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
उपिशक
UDISE NO.:

 RUPALI GAJANAN KUMBHAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR CHUYE
(27340506301)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 SHITAL SHAMRAO SHINDE
(0113200)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR NAGAON
, KARVEER

(27340506001)

VIDYA MANDIR
NIGADEWADI

, GAGANBAWADA
(27340603702)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHITAL SHAMRAO SHINDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
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.

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
YOGITA MADHUKAR

JADHAV
(0236594)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR NIGAVE
KHALASA , KARVEER

(27340506501)

VIDYA MANDIR
JOGEWADI

, RADHANAGARI
(27340701402)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 YOGITA MADHUKAR JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR NIGAVE KHALASA
(27340506501)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
KAVITA DHANANJAY

PHADATARE
(0525937)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYAMANDIR
NIGVE DUMALA , KARVEER

(27340502301)

VIDYA MANDIR
DONAVDI , KARVEER

(27340511901)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 KAVITA DHANANJAY PHADATARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYAMANDIR NIGVE DUMALA
(27340502301)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  KARVEER
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  KUMAR VIDYAMANDIR NIGVE 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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 NASEEM BAPUSO MULLA
(0523596)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
VADANGE , KARVEER

(27340503002)

VIDYA MANDIR
SOMAWAR PETH

, PANHALA
(27340203005)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 NASEEM BAPUSO MULLA.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
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.

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 NIRMALA TANAJI JAGATAP
(0775874)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYAMANDIR
NIGVE DUMALA , KARVEER

(27340502301)

VIDYA MANDIR
MAHADIKWADI

, PANHALA
(27340208001)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 NIRMALA TANAJI JAGATAP.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYAMANDIR NIGVE DUMALA
(27340502301)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  KARVEER
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  KUMAR VIDYAMANDIR NIGVE 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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
MANASVI MANOHAR

BURUD
(0683920)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANIDR
MALHARPETH , PANHALA

(27340211301)

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
उपिशक
UDISE NO.:

 MANASVI MANOHAR BURUD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SAVITA GAJANAN

SHIPEKAR
(0671467)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANIDR
TANDULWADI , PANHALA

(27340211801)

VIDYA MANDIR
THAKARWADI (KODE

BDK)
, GAGANBAWADA

(27340601602)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SAVITA GAJANAN SHIPEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANIDR TANDULWADI
(27340211801)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
BAPURAO VINAYAK

NAGARGOJE
(0682239)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
AMBAPWADI

, HATKALANGLE
(27340300301)

VIDYAMANDIR
PATEWADI

, SHAHUWADI
(27340109206)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 BAPURAO VINAYAK NAGARGOJE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR AMBAPWADI
(27340300301)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
BHAGVATI VINAYAK

KUMBHAR
(0196708)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
GHUNKI , HATKALANGLE

(27340301201)

VIDYAMANDIR
MOLAWADE

, SHAHUWADI
(27340100601)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 BHAGVATI VINAYAK KUMBHAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR GHUNKI
(27340301201)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 MANIK SHANKAR PETHKAR
(0225405)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CEN. PRY.SCHOOL
VATHAR/VADGOAN

, HATKALANGLE
(27340306101)

VIDYAMANDIR
RANAVAREWADI

, SHAHUWADI
(27340109203)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 MANIK SHANKAR PETHKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CEN. PRY.SCHOOL VATHAR/VADGOAN
(27340306101)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  HATKALANGLE
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  CEN. PRY.SCHOOL VATHAR/VADGOAN

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 PRAKASH VASANT JADHAV
(0496973)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
AMBAPWADI

, HATKALANGLE
(27340300301)

VIDYAMANDIR
RANAVAREWADI

, SHAHUWADI
(27340109203)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 PRAKASH VASANT JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR AMBAPWADI
(27340300301)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1 RAJASHRI GUNGA PATIL
(0673955)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA V.M.
VATHAR/VADGAON

, HATKALANGLE
(27340306102)

VIDYAMANDIR
KELEWADI

, SHAHUWADI
(27340108402)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 RAJASHRI GUNGA PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA V.M. VATHAR/VADGAON
(27340306102)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  HATKALANGLE
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  KANYA V.M. VATHAR/VADGAON

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SHAILAJA ANANDA

PATANKAR
(0318210)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CENTRAL VIDYA MANDIR
VAGHAWE , PANHALA

(27340206401)

VIDYA MANDIR
NANDARI

, SHAHUWADI
(27340115601)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHAILAJA ANANDA PATANKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL VIDYA MANDIR VAGHAWE
(27340206401)

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

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 उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळेत यांना पदथापना देयात यते आहे.

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

देयात आललेी शाळा व
तालकुा

1
SHARAD BALAVANT

KAMBLE
(0825284)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR MANEWADI
, PANHALA

(27340206402)

VIDYA MANIDR KOLIK
, PANHALA

(27340209401)

     वर नमदू केलेयाबदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
        पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. सबंिंधतांनी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास,
    सबंिंधतांची बदली र करयात यऊेन िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४. 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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHARAD BALAVANT KAMBLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR MANEWADI
(27340206402)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.
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