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

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

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

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

1 ANIL SATAPPA PATIL
(0454251)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR MHAKAVE
, KAGAL

(27340802801)

CEN.VIDYA MANDIR
KHADKEWADA

, KAGAL
(27340806202)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 ANIL SATAPPA PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
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.
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वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

1
AVAGHADDI SURYAPPA

SHELKE
(0454271)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR MHAKAVE
, KAGAL

(27340802801)

CENTRAL SCHOOL
KENWADE , KAGAL

(27340802601)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 AVAGHADDI SURYAPPA SHELKE.
(Graduate Teacher std(6-8))
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.
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वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

1
BABASAHEB BALAVANT

POTADAR
(0422317)

Graduate
Teacher
std(6-8)

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

(27340805201)

VIDYA MANDIR
HAMIDWADA , KAGAL

(27340805501)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 BABASAHEB BALAVANT POTADAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
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.
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वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

1
BABURAO YALLAPPA

KAMBLE
(0403888)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR AANUR
, KAGAL

(27340802901)

VIDYA MANDIR
LINGNUR DU. , KAGAL

(27340800701)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 BABURAO YALLAPPA KAMBLE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR AANUR
(27340802901)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
GAJANAN NARAYAN

GUNDALE
(0155920)

Graduate
Teacher
std(6-8)

V.M. PIMPALGAON
BUDRUK , KAGAL

(27340803001)

CENTRAL SCHOOL
BANAGE , KAGAL

(27340803401)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 GAJANAN NARAYAN GUNDALE.
(Graduate Teacher std(6-8))
V.M. PIMPALGAON BUDRUK
(27340803001)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  KAGAL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  V.M. PIMPALGAON 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 : - 28/05/2018   

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

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

1 GANAPATI SHANKAR PATIL
(0155930)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CENTRAL SCHOOL BANAGE
, KAGAL

(27340803401)

V.M. PIMPALGAON
BUDRUK , KAGAL

(27340803001)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 GANAPATI SHANKAR PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
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 : - 28/05/2018   

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

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

1
NAMDEV VITHOBA

CHOUGULE
(0139288)

Graduate
Teacher
std(6-8)

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

(27340805201)

L.SHASTRI VIDYALAY
ARJUNI , KAGAL
(27340806302)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 NAMDEV VITHOBA CHOUGULE.
(Graduate Teacher std(6-8))
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 : - 28/05/2018   

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

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

1
NARAYAN MARUTI

KALYANKAR
(0128234)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CENTRAL SCHOOL BANAGE
, KAGAL

(27340803401)

VIDYA MANDIR
KURANI , KAGAL
(27340804101)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 NARAYAN MARUTI KALYANKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
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 : - 28/05/2018   

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

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

1
PRADIP SAKHARAM

BUDHALEPATIL
(0467465)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR AANUR
, KAGAL

(27340802901)

VIDYA MANDIR
MHAKAVE , KAGAL

(27340802801)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 PRADIP SAKHARAM BUDHALEPATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR AANUR
(27340802901)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
SHANKAR MAHIPATI

FASAKE
(0088590)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CENTRAL SCHOOL BANAGE
, KAGAL

(27340803401)

VIDYA MANDIR
BELAWALE KHURD

, KAGAL
(27340801901)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 SHANKAR MAHIPATI FASAKE.
(Graduate Teacher std(6-8))
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 : - 28/05/2018   

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

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

1 SHIVAJI BHAIRU POWAR
(0775771)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR KOULAGE
, KAGAL

(27340805301)

VIDYA MANDIR
ARJUNWADA , KAGAL

(27340805901)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 SHIVAJI BHAIRU POWAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR KOULAGE
(27340805301)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 SHRIKANT BALU KAMBLE
(0467986)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR AANUR
, KAGAL

(27340802901)

VIDYA MANDIR
HAMIDWADA , KAGAL

(27340805501)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 SHRIKANT BALU KAMBLE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR AANUR
(27340802901)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
KUNDLIK TUKARAM

VAGHARE
(0404091)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR MANGNUR
, KAGAL

(27340808401)

CENTRAL SCHOOL
GANGAPUR

, BHUDARGAD
(27340953001)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 KUNDLIK TUKARAM VAGHARE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR MANGNUR
(27340808401)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
NAMADEV YASHAVANT

PATIL
(0134234)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CENTRAL SCHOOL V M
BELEWADIMA , KAGAL

(27340807201)

VIDYAMANDIR
SHENDRI

, GADHINGLAJ
(27341107701)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 NAMADEV YASHAVANT PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
CENTRAL SCHOOL V M BELEWADIMA
(27340807201)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
TUKARAM DATTU

INGAVALE
(0526424)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR BELEWADI
KALAMMA , KAGAL

(27340808501)

CENTRAL SCHOOL
V.M. HALADI , KAGAL

(27340805801)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 TUKARAM DATTU INGAVALE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR BELEWADI KALAMMA
(27340808501)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 VAKOJI VISHNU KHEDEKAR
(0036989)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR BOLAVI
, KAGAL

(27340808201)

VIDYA MANDIR
CHIMGAON , KAGAL

(27340804501)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 VAKOJI VISHNU KHEDEKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR BOLAVI
(27340808201)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

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

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

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

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

1
ARUN KRISHNA

CHOUGALE
(0263081)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CENTRAL SCHOOL BIDRI
, KAGAL

(27340803802)

VIDYA MANDIR
UNDARWADI , KAGAL

(27340803501)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 ARUN KRISHNA CHOUGALE.
(Graduate Teacher std(6-8))
CENTRAL SCHOOL BIDRI
(27340803802)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

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

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

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

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

1
ASHOK DATTATRAY

BHANDIGARE
(0486484)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR SONALI
, KAGAL

(27340803901)

VIDYA MANDIR
BAMANE

, BHUDARGAD
(27340954701)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 ASHOK DATTATRAY BHANDIGARE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR SONALI
(27340803901)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

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

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

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

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

1 BALU YASHVANT KAMBLE
(0275926)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
UNDARWADI , KAGAL

(27340803501)

KUMAR VIDYA
MANDIR TALASHI
, RADHANAGARI
(27340711001)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 BALU YASHVANT KAMBLE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR UNDARWADI
(27340803501)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
JAYAWANT GANPATI

BALUGADE
(0779391)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR WALAVE
KHURD , KAGAL
(27340802201)

CENTRAL SCHOOL
BANAGE , KAGAL

(27340803401)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 JAYAWANT GANPATI BALUGADE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR WALAVE KHURD
(27340802201)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

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

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

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

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

1 KRISHNAT MARUTI POWAR
(0239640)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR BELAWALE
KHURD , KAGAL
(27340801901)

VIDYA MANDIR BELE
, KARVEER

(27340507701)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 KRISHNAT MARUTI POWAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR BELAWALE KHURD
(27340801901)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  KAGAL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  VIDYA MANDIR BELAWALE 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 : - 28/05/2018   

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

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

1 MOHAN BAPUSO GOTE
(0084795)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR BELAWALE
KHURD , KAGAL
(27340801901)

KANYA VIDYA
MANDIR RASHIWADE

B , RADHANAGARI
(27340709702)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 MOHAN BAPUSO GOTE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR BELAWALE KHURD
(27340801901)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  KAGAL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  VIDYA MANDIR BELAWALE 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 : - 28/05/2018   

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

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

1
PANDURANG BABURAO

KHOT
(0239906)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR KEMBALI
, KAGAL

(27340801801)

CENTRAL SCHOOL
THIKPURLI

, RADHANAGARI
(27340711401)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 PANDURANG BABURAO KHOT.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR KEMBALI
(27340801801)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
RAMCHANDRA GOVIND

PATIL
(0522545)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR BACHANI
, KAGAL

(27340801701)

VIDYA MANDIR
PIRACHIWADI , KAGAL

(27340802301)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 RAMCHANDRA GOVIND PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR BACHANI
(27340801701)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 RAMESH VITTHAL PATIL
(0239811)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR BORAWADE
, KAGAL

(27340803701)

CENTRAL SCHOOL
DUDHGANGANAGAR

, RADHANAGARI
(27340703101)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 RAMESH VITTHAL PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR BORAWADE
(27340803701)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 VAISHALI TANAJI BHOSALE
(0680330)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR WALAVE
KHURD , KAGAL
(27340802201)

CENTRAL SCHOOL
BIDRI , KAGAL
(27340803802)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 VAISHALI TANAJI BHOSALE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR WALAVE KHURD
(27340802201)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  KAGAL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  VIDYA MANDIR WALAVE 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 : - 28/05/2018   

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

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

1
VIJAY BABURAO

JANGANURE
(0406359)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR BORAWADE
, KAGAL

(27340803701)

VIDYA MANDIR
SAVARDE(PATANKAR)

, RADHANAGARI
(27340710101)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 VIJAY BABURAO JANGANURE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR BORAWADE
(27340803701)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 BHASKAR DINKAR PATIL
(0827014)

Graduate
Teacher
std(6-8)

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

VIDYA MANDIR
METAKE , KAGAL

(27340805601)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 BHASKAR DINKAR PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
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 : - 28/05/2018   

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

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

1 DHANAJI RANGARAO PATIL
(0802988)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
HAMIDWADA , KAGAL

(27340805501)

VIDYA MANDIR
KARANJIVANE

, KAGAL
(27340806901)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 DHANAJI RANGARAO PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR HAMIDWADA
(27340805501)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
MANOHAR RAJARAM

SUTAR
(0523413)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR BENIKRE
, KAGAL

(27340805701)

VIDYA MANDIR
ARJUNWADA , KAGAL

(27340805901)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 MANOHAR RAJARAM SUTAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR BENIKRE
(27340805701)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
NANDKUMAR DNYANU

GORULE
(0011800)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
HAMIDWADA , KAGAL

(27340805501)

VIDYA MANDIR
AANUR , KAGAL
(27340802901)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 NANDKUMAR DNYANU GORULE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR HAMIDWADA
(27340805501)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
NANDKUMAR MARUTI

KAMBLE
(0248294)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
KARANJIVANE , KAGAL

(27340806901)

VIDYA MANDIR
ARJUNWADA , KAGAL

(27340805901)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 NANDKUMAR MARUTI KAMBLE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR KARANJIVANE
(27340806901)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
SATISH ANANDRAO

JADHAV
(0159962)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
ARJUNWADA , KAGAL

(27340805901)

VIDYA MANDIR
MALAGE KHURD

, KAGAL
(27340803301)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 SATISH ANANDRAO JADHAV.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR ARJUNWADA
(27340805901)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 SHIRISH TUKARAM MORE
(0293699)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
ARJUNWADA , KAGAL

(27340805901)

VIDYA MANDIR
NANDYAL , KAGAL

(27340806701)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 SHIRISH TUKARAM MORE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR ARJUNWADA
(27340805901)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 TANAJI BABU KUNKEKAR
(0823539)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR NANDYAL
, KAGAL

(27340806701)

VIDYA MANDIR
HANABARWADI

, KAGAL
(27340807702)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 TANAJI BABU KUNKEKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR NANDYAL
(27340806701)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
LATADEVI PANDURANG

KUMBHAR
(0678623)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR NIDHORI
, KAGAL

(27340804001)

VIDYA MANDIR
NADAVADE

, BHUDARGAD
(27340951701)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 LATADEVI PANDURANG KUMBHAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
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 : - 28/05/2018   

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

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

1
MANGAL PANDURANG

PATIL
(0677231)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR NIDHORI
, KAGAL

(27340804001)

VIDYA MANDIR
KALANAKWADI
, BHUDARGAD
(27340953401)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 MANGAL PANDURANG PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
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 : - 28/05/2018   

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

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

1 PRAKASH APPASO YADAV
(0094450)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CENTRAL SCHOOL
KENWADE , KAGAL

(27340802601)

VIDYA MANDIR
AANUR , KAGAL
(27340802901)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 PRAKASH APPASO YADAV.
(Graduate Teacher std(6-8))
CENTRAL SCHOOL KENWADE
(27340802601)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

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

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

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

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

1
SHARADA KAMLAKAR

MAGADUM
(0240362)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
PIRACHIWADI , KAGAL

(27340802301)

VIDYA MANDIR
BAMANI , KAGAL

(27340801501)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 SHARADA KAMLAKAR MAGADUM.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR PIRACHIWADI
(27340802301)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
SHOBHA ABHAYKUMAR

VASWADE
(0445350)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CENTRAL SCHOOL
KENWADE , KAGAL

(27340802601)

VIDYA MANDIR
BAMANI , KAGAL

(27340801501)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 SHOBHA ABHAYKUMAR VASWADE.
(Graduate Teacher std(6-8))
CENTRAL SCHOOL KENWADE
(27340802601)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 SUNITA SUNIL KAMBLE
(0780071)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR KURANI
, KAGAL

(27340804101)

VIDYA MANDIR
AVACHITWADI

, KAGAL
(27340804701)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 SUNITA SUNIL KAMBLE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR KURANI
(27340804101)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
ABDULMAJID APPALAL

SAYYAD
(0279790)

Graduate
Teacher
std(6-8)

KUMAR VIDYA MANDIR
CHIKHALI , KAGAL

(27340805402)

VIDYA MANDIR
JAINYAL , KAGAL

(27340806501)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 ABDULMAJID APPALAL SAYYAD.
(Graduate Teacher std(6-8))
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 : - 28/05/2018   

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

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

1 ANANDA MARUTI MALI
(0282610)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR METAKE
, KAGAL

(27340805601)

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

, KAGAL
(27340805201)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 ANANDA MARUTI MALI.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR METAKE
(27340805601)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
DASTGIR ALLAUDDIN

VASTAD
(0445497)

Graduate
Teacher
std(6-8)

JEEVAN SHIKSHAN
V.M.LINGANUR (Kapshi)

, KAGAL
(27340806401)

KUMAR VIDYA
MANDIR CHIKHALI

, KAGAL
(27340805402)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 DASTGIR ALLAUDDIN VASTAD.
(Graduate Teacher std(6-8))
JEEVAN SHIKSHAN V.M.LINGANUR (Kapshi)
(27340806401)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 LAXMAN DADU PATIL
(0187133)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR JAINYAL
, KAGAL

(27340806501)

VIDYA MANDIR
KARDYAL , KAGAL

(27340806001)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 LAXMAN DADU PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR JAINYAL
(27340806501)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
PRAKASH BABURAO

CHOUGALE
(0474808)

Graduate
Teacher
std(6-8)

L.SHASTRI VIDYALAY
ARJUNI , KAGAL
(27340806302)

KUMAR VIDYA
MANDIR CHIKHALI

, KAGAL
(27340805402)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 PRAKASH BABURAO CHOUGALE.
(Graduate Teacher std(6-8))
L.SHASTRI VIDYALAY ARJUNI
(27340806302)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  KAGAL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  L.SHASTRI VIDYALAY ARJUNI

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
SHAHINAJ ABDULMAJID

SAYYAD
(0450378)

Graduate
Teacher
std(6-8)

KUMAR VIDYA MANDIR
CHIKHALI , KAGAL

(27340805402)

JEEVAN SHIKSHAN
V.M.LINGANUR
(Kapshi) , KAGAL
(27340806401)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 SHAHINAJ ABDULMAJID SAYYAD.
(Graduate Teacher std(6-8))
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 : - 28/05/2018   

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

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

1 SURESH NARAYAN KHOT
(0420849)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR KARDYAL
, KAGAL

(27340806001)

VIDYA MANDIR
MHAKAVE , KAGAL

(27340802801)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 SURESH NARAYAN KHOT.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR KARDYAL
(27340806001)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 VITTHAL SHAMRAO WADAR
(0282596)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR METAKE
, KAGAL

(27340805601)

CENTRAL SCHOOL
KENWADE , KAGAL

(27340802601)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 VITTHAL SHAMRAO WADAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR METAKE
(27340805601)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 CHHAYA KIRAN GURAV
(0403817)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR LINGNUR
DU. , KAGAL

(27340800701)

VIDYA MANDIR
RAMKRISHNANAGAR

, KAGAL
(27340800903)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 CHHAYA KIRAN GURAV.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR LINGNUR DU.
(27340800701)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 JAYKUMAR ANNASO SUTAR
(0027128)

Graduate
Teacher
std(6-8)

KUMAR JIVAN SHIKSHAN
VIDYA MANDIR SULKUD

, KAGAL
(27340800502)

KANYA VIDYA
MANDIR TALANDAGE

, HATKALANGLE
(27340305302)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 JAYKUMAR ANNASO SUTAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
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 : - 28/05/2018   

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

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

1 RADHIKA RAJARAM PATIL
(0344905)

Graduate
Teacher
std(6-8)

KUMAR JIVAN SHIKSHAN
VIDYA MANDIR SULKUD

, KAGAL
(27340800502)

VIDYA MANDIR
KARNUR MARATI

, KAGAL
(27340800902)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 RADHIKA RAJARAM PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
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 : - 28/05/2018   

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

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

1
BHIMRAO BALAWANT

KOGALE
(0403951)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
RAMKRISHNANAGAR

, KAGAL
(27340800903)

VIDYA MANDIR
VANDUR , KAGAL

(27340801201)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 BHIMRAO BALAWANT KOGALE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR RAMKRISHNANAGAR
(27340800903)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
PRAKASH SHANKAR

MAGADUM
(0678554)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR VANDUR
, KAGAL

(27340801201)

VIDYA MANDIR SAKE
, KAGAL

(27340802101)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 PRAKASH SHANKAR MAGADUM.
(Graduate Teacher std(6-8))
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 : - 28/05/2018   

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

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

1
RAJENDRA GANGARAM

PATIL
(0410519)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR BAMANI
, KAGAL

(27340801501)

VIDYA MANDIR
NAGAON , KARVEER

(27340506001)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 RAJENDRA GANGARAM PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR BAMANI
(27340801501)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 SHIVAJI KRISHNA PATIL
(0819932)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CENTRAL SCHOOL V M
SHENDUR , KAGAL

(27340801401)

VIDYA MANDIR
HALSAVADE
, KARVEER

(27340504001)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 SHIVAJI KRISHNA PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
CENTRAL SCHOOL V M SHENDUR
(27340801401)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 SUDHIR KALLAPPA KOSHTI
(0064914)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR KARNUR
MARATI , KAGAL
(27340800902)

KUMAR VIDYA
MANDIR RANGOLI
, HATKALANGLE
(27340304501)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 SUDHIR KALLAPPA KOSHTI.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR KARNUR MARATI
(27340800902)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
VIJAYA SHANKARRAO

DESHAMUKH
(0410527)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR BAMANI
, KAGAL

(27340801501)

VIDYA MANDIR
KARNUR MARATI

, KAGAL
(27340800902)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 VIJAYA SHANKARRAO DESHAMUKH.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR BAMANI
(27340801501)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 VISHNU RAJARAM PATIL
(0246700)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR SAKE
, KAGAL

(27340802101)

VIDYA MANDIR
WALAVE KHURD

, KAGAL
(27340802201)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 VISHNU RAJARAM PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR SAKE
(27340802101)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

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

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

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

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

1 VISHWAS HARI RANDIVE
(0453315)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR KARNUR
MARATI , KAGAL
(27340800902)

VIDYA MANDIR KOGIL
BUDRUK , KARVEER

(27340505101)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 VISHWAS HARI RANDIVE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR KARNUR MARATI
(27340800902)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 BABURAO BANDU GURAV
(0529393)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
HANABARWADI , KAGAL

(27340807702)

VIDYA MANDIR
SAMBARE

, GADHINGLAJ
(27341107401)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 BABURAO BANDU GURAV.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR HANABARWADI
(27340807702)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
SHANKAR SANTRAM

CHOUGULE
(0299988)

Graduate
Teacher
std(6-8)

JEEVAN SHIKSHAN VIDYA
MANDIR TAMNAKWADA

, KAGAL
(27340807801)

VIDYA MANDIR
METAKE , KAGAL

(27340805601)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 SHANKAR SANTRAM CHOUGULE.
(Graduate Teacher std(6-8))
JEEVAN SHIKSHAN VIDYA MANDIR TAMNAKWADA
(27340807801)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 MEERA RAJARAM PATIL
(0195173)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CENTRAL SCHOOL V M
YAMAGE , KAGAL

(27340804801)

VIDYA MANDIR
NIDHORI , KAGAL

(27340804001)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 MEERA RAJARAM PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
CENTRAL SCHOOL V M YAMAGE
(27340804801)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 NIVAS VASANT KAMBLE
(0780740)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
AVACHITWADI , KAGAL

(27340804701)

CENTRAL SCHOOL V
M YAMAGE , KAGAL

(27340804801)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 NIVAS VASANT KAMBLE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR AVACHITWADI
(27340804701)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
SUNIL RAMAKANT

KULKARNI
(0820391)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR CHIMGAON
, KAGAL

(27340804501)

VIDYA MANDIR
AVACHITWADI

, KAGAL
(27340804701)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 SUNIL RAMAKANT KULKARNI.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR CHIMGAON
(27340804501)

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

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

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

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

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

1
SUNIL SHAMARAO

KANDALKAR
(0684623)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
AVACHITWADI , KAGAL

(27340804701)

M J P VIDYA MANDIR
SURUPALI , KAGAL

(27340804901)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
                 याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

 SUNIL SHAMARAO KANDALKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR AVACHITWADI
(27340804701)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.
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