
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 उपिशक 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 ALGONDA DATTU PATIL
(0270338)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

V.M. VASTAINAGAR
RAJAPUR , SHIROL

(27340405004)

VIDYA MANDIR
KHIDRAPUR , SHIROL

(27340405101)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ALGONDA DATTU PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
V.M. VASTAINAGAR RAJAPUR
(27340405004)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 YALLAPPA BERAD
(0416042)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
RAJAPURWADI , SHIROL

(27340405202)

Z.P. NO.2
KALMMAWADI

VASAHAT, AKIWAT
, SHIROL

(27340403708)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ANIL YALLAPPA BERAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR RAJAPURWADI
(27340405202)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
ASHISHKUMAR SUDHAKAR

LATTHE
(0257150)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

MARATHI VIDYA MANDIR
BASTWAD , SHIROL

(27340405601)

KUMAR VIDYA
MANDIR TERWAD

, SHIROL
(27340403301)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ASHISHKUMAR SUDHAKAR LATTHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
MARATHI VIDYA MANDIR BASTWAD
(27340405601)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 ASMA ALLABAKSHA NADAF
(0284003)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR KHIDRAPUR
, SHIROL

(27340405101)

KANYA VIDYA
MANDIR , SHIROL

(27340403702)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ASMA ALLABAKSHA NADAF.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR KHIDRAPUR
(27340405101)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 BALASO MANIKRAO KOLI
(0270305)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

Z.P SHALA
SAMBHAJINAGAR TAKALI

, SHIROL
(27340404905)

KUMAR VIDYA
MANDIR SHIROL NO.1

, SHIROL
(27340400901)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 BALASO MANIKRAO KOLI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P SHALA SAMBHAJINAGAR TAKALI
(27340404905)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  SHIROL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  Z.P SHALA SAMBHAJINAGAR TAKALI

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 JAYANAND BABAJI BERAD
(0055873)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
, SHIROL

(27340403702)

VIDYA MANDIR
KHIDRAPUR , SHIROL

(27340405101)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 JAYANAND BABAJI BERAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR
(27340403702)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

MODAKE
(0055880)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
, SHIROL

(27340403702)

KUMAR VIDYA
MANDIR NAVE

DANWAD , SHIROL
(27340405303)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 KASHINATH SADASHIV MODAKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR
(27340403702)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 KRUSHNATH SHIVAJI AMBI
(0323958)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

MARATHI V.M. RAJAPUR
, SHIROL

(27340405001)

KUMAR
V.M.KURUNDWAD

NO.3 , SHIROL
(27340403406)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 KRUSHNATH SHIVAJI AMBI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
MARATHI V.M. RAJAPUR
(27340405001)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

KABADE
(0284005)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR KHIDRAPUR
, SHIROL

(27340405101)

KUMAR V.M.MARATHI
AALAS , SHIROL
(27340404601)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 LAXMAN ANNARAO KABADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR KHIDRAPUR
(27340405101)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 PRATIBHA ARJUN NIRMALE
(0270155)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA
MANDIR,TAKALI , SHIROL

(27340404901)

KANYA VIDYA
MANDIR GHOSARWAD

, SHIROL
(27340404702)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 PRATIBHA ARJUN NIRMALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR,TAKALI
(27340404901)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

MORE
(0055885)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
, SHIROL

(27340403702)

CENTRAL SCHOOL
MAJAREWADI

, SHIROL
(27340403501)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 PRERANA ANIRUDHA MORE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR
(27340403702)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 RAJANI SANJAY KOLI
(0410885)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

MARATHI V.M. RAJAPUR
, SHIROL

(27340405001)

VIDYA MANDIR PATIL
MALA , SHIROL
(27340402804)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 RAJANI SANJAY KOLI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
MARATHI V.M. RAJAPUR
(27340405001)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 RUPALI NITIN BHAGATE
(0533956)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR KHIDRAPUR
, SHIROL

(27340405101)

KANYA VIDYA
MANDIR

DATTANAGAR
, SHIROL

(27340400906)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 RUPALI NITIN BHAGATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR KHIDRAPUR
(27340405101)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
SHITAL MOHANSING

CHAVAN
(0055892)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
, SHIROL

(27340403702)

KANYA
V.M.KURUDWAD NO.1

, SHIROL
(27340403407)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHITAL MOHANSING CHAVAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR
(27340403702)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

SHENDAGE
(0270267)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
, SHIROL

(27340404902)

CENTRAL SCHOOL
SHEDSHAL , SHIROL

(27340404201)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHRIKANT SITARAM SHENDAGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR
(27340404902)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

KURUNDWADE
(0410879)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

MARATHI V.M. RAJAPUR
, SHIROL

(27340405001)

KUMAR VIDYA
MANDIR NAVE

DANWAD , SHIROL
(27340405303)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUBHASH ANNAPPA KURUNDWADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
MARATHI V.M. RAJAPUR
(27340405001)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

PATIL
(0525510)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

MARATHI VIDYA MANDIR
BASTWAD , SHIROL

(27340405601)

KUMAR VIDY MANDIR
ABDULLAT NO2

, SHIROL
(27340402802)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUBHASH SAKHARAM PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
MARATHI VIDYA MANDIR BASTWAD
(27340405601)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 SHANKAR KOLI
(0817585)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
AKIWAT , SHIROL

(27340403703)

VIDYA MANDIR
RAJAPURWADI

, SHIROL
(27340405202)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUNIL SHANKAR KOLI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR AKIWAT
(27340403703)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 VIMAL ANIL VARDHAN
(0270173)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA
MANDIR,TAKALI , SHIROL

(27340404901)

DESAI VIDYA MANDIR
UDGAON , SHIROL

(27340400701)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 VIMAL ANIL VARDHAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR,TAKALI
(27340404901)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 ALKA PANDURANG SAJANE
(0674985)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUAMR VIDYA MANDIR
CHIPARI , SHIROL

(27340401901)

KANYA VIDYA
MANDIR DANOLI

, SHIROL
(27340400201)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ALKA PANDURANG SAJANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUAMR VIDYA MANDIR CHIPARI
(27340401901)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 LAHU KAMBLE
(0395295)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYAMANDIR
NIMSHIRGAON , SHIROL

(27340401802)

KANYA VIDYA
MANDIR YADRAV

, SHIROL
(27340402502)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ANIL LAHU KAMBLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYAMANDIR NIMSHIRGAON
(27340401802)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 ANITA BAJRANG AWALE
(0395420)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

DESAI VIDYA MANDIR
UDGAON , SHIROL

(27340400701)

VIDYA MANDIR
JAMBALI NO. 1

, SHIROL
(27340402101)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ANITA BAJRANG AWALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
DESAI VIDYA MANDIR UDGAON
(27340400701)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 ASHA SIDDHAPPA NAIK
(0298746)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

JANSEVA VIDYA MANDIR
, SHIROL

(27340400601)

VIDYA MANDIR
HANUMANNAGAR

, SHIROL
(27340400402)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ASHA SIDDHAPPA NAIK.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
JANSEVA VIDYA MANDIR
(27340400601)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

KHADE
(0381901)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR BEGHAR
VASAHAT , SHIROL

(27340401905)

VIDYA MANDIR RAJIV
GANDHI NAGA

, SHIROL
(27340400916)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 BAJIRAO RAMCHANDRA KHADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR BEGHAR VASAHAT
(27340401905)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 BANDU ARJUN RAUT
(0395308)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYAMANDIR
NIMSHIRGAON , SHIROL

(27340401802)

KUMAR
VIDYAMANDIR
NIMSHIRGAON

, SHIROL
(27340401801)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 BANDU ARJUN RAUT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYAMANDIR NIMSHIRGAON
(27340401802)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
CHANDRAKANT GANAPATI

NAIK
(0080650)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
CHINCHWAD , SHIROL

(27340400801)

KANYA VIDYA
MANDIR , SHIROL

(27340403702)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 CHANDRAKANT GANAPATI NAIK.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR CHINCHWAD
(27340400801)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 DADASO GOVIND BHOSLE
(0381931)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR BEGHAR
VASAHAT , SHIROL

(27340401905)

KUMAR VIDYA
MANDIR DANOLI

, SHIROL
(27340400202)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 DADASO GOVIND BHOSLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR BEGHAR VASAHAT
(27340401905)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 SAVANTA AWALE
(0035997)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
HALCHINCHWAD , SHIROL

(27340400802)

KANYA VIDYA
MANDIR NO.2 SHIROL

, SHIROL
(27340400904)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 DHANAJI SAVANTA AWALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR HALCHINCHWAD
(27340400802)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 DILIP SHANKAR KOLI
(0101142)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
HALCHINCHWAD , SHIROL

(27340400802)

KANYA VIDYA
MANDIR

DATTANAGAR
, SHIROL

(27340400906)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 DILIP SHANKAR KOLI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR HALCHINCHWAD
(27340400802)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 DILIP SURYAPPA DUDHALE
(0084541)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR KONDIGRE
, SHIROL

(27340402001)

KANYA VIDYA
MANDIR TAKAVADE

, SHIROL
(27340402602)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 DILIP SURYAPPA DUDHALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR KONDIGRE
(27340402001)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 FARUK SHIKANDAR FAKIR
(0308932)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR KONDIGRE
, SHIROL

(27340402001)

KANYA VIDYA
MANDIR KOTHALI

, SHIROL
(27340400302)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 FARUK SHIKANDAR FAKIR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR KONDIGRE
(27340402001)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
KAUSHALYA RAVINDRA

SHETAKE
(0395200)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYAMANDIR
NIMSHIRGAON , SHIROL

(27340401801)

KUMAR VIDYA
MANDIR DANOLI NO.2

, SHIROL
(27340400203)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 KAUSHALYA RAVINDRA SHETAKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYAMANDIR NIMSHIRGAON
(27340401801)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 MANIKA BALAPPA MANE
(0214699)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
UDGAON , SHIROL

(27340400702)

KUMAR VIDYA
MANDIR UMALWAD

, SHIROL
(27340400501)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 MANIKA BALAPPA MANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR UDGAON
(27340400702)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

BHOSALE
(0306927)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYAMANDIR
NIMSHIRGAON , SHIROL

(27340401801)

VIDYA MANDIR
KAVATHESAR

, SHIROL
(27340400101)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 MANJULA DADASO BHOSALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYAMANDIR NIMSHIRGAON
(27340401801)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
RAJASHREE BAHUBALI

TONE
(0036266)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

DESAI VIDYA MANDIR
UDGAON , SHIROL

(27340400701)

KANYA VIDYA
MANDIR NO.2 SHIROL

, SHIROL
(27340400904)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 RAJASHREE BAHUBALI TONE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
DESAI VIDYA MANDIR UDGAON
(27340400701)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

YALGUDE
(0267476)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

JANSEVA VIDYA MANDIR
, SHIROL

(27340400601)

VIDYA MANDIR
BEGHAR VASAHAT

, SHIROL
(27340401905)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 RAJENDRA APPASO YALGUDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
JANSEVA VIDYA MANDIR
(27340400601)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

CHUDAPPA
(0308960)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR KONDIGRE
, SHIROL

(27340402001)

CENTRAL SCHOOL
NANDANI , SHIROL

(27340402301)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SARITA SUBHASH CHUDAPPA.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR KONDIGRE
(27340402001)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
SHASHIKALA BABASAHEB

PATIL
(0267482)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

JANSEVA VIDYA MANDIR
, SHIROL

(27340400601)

JEEVAN SHIKSHAN
VIDYA MANDIR
DHARANGUTTI

, SHIROL
(27340402401)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHASHIKALA BABASAHEB PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
JANSEVA VIDYA MANDIR
(27340400601)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

KULKARNI
(0036024)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
HALCHINCHWAD , SHIROL

(27340400802)

VIDYA MANDIR
DHAKATE AGAR

, SHIROL
(27340401005)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SIMA RAMCHANDRA KULKARNI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR HALCHINCHWAD
(27340400802)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 SUMAN AJIT PATIL
(0488879)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
UDGAON , SHIROL

(27340400702)

KUMAR VIDYA
MANDIR UMALWAD

, SHIROL
(27340400501)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUMAN AJIT PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR UDGAON
(27340400702)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 HARIBA EDAKE
(0306910)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYAMANDIR
NIMSHIRGAON , SHIROL

(27340401801)

V.M.MAGDUM MALA
KUTWAD , SHIROL

(27340401402)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUNIL HARIBA EDAKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYAMANDIR NIMSHIRGAON
(27340401801)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 LAXMAN

SALUNKHE
(0324615)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
CHINCHWAD , SHIROL

(27340400801)

JIVAN SHIKSHAN
V.M.DANOLI , SHIROL

(27340400206)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUNITA LAXMAN SALUNKHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR CHINCHWAD
(27340400801)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 SANTOSHKUMAR

KOLI
(0036420)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

DESAI VIDYA MANDIR
UDGAON , SHIROL

(27340400701)

KUMAR V. M. SHIRATI
, SHIROL

(27340401301)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUNITA SANTOSHKUMAR KOLI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
DESAI VIDYA MANDIR UDGAON
(27340400701)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
SUREKHA JAGANNATH

VELAPURE
(0166601)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYAMANDIR
KALYANIWADI , SHIROL

(27340401903)

DESAI VIDYA MANDIR
UDGAON , SHIROL

(27340400701)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUREKHA JAGANNATH VELAPURE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYAMANDIR KALYANIWADI
(27340401903)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 SWATI SANJAY CHOUGULE
(0160661)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
UDGAON , SHIROL

(27340400702)

KANYA VIDYA
MANDIR UMALWAD

, SHIROL
(27340400502)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SWATI SANJAY CHOUGULE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR UDGAON
(27340400702)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 SWATI VIJAY BHOSALE
(0395216)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYAMANDIR
NIMSHIRGAON , SHIROL

(27340401801)

KUMAR VIDYA
MANDIR DANOLI NO.2

, SHIROL
(27340400203)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SWATI VIJAY BHOSALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYAMANDIR NIMSHIRGAON
(27340401801)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 SHANKAR EDAKE
(0308965)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR KONDIGRE
, SHIROL

(27340402001)

VIDYA MANDIR
NARENDE

, HATKALANGLE
(27340303801)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 TANAJI SHANKAR EDAKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR KONDIGRE
(27340402001)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 VAHIDA MAULAALI MULLA
(0094161)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
HALCHINCHWAD , SHIROL

(27340400802)

KANYA VIDYA
MANDIR NO.2 SHIROL

, SHIROL
(27340400904)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 VAHIDA MAULAALI MULLA.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR HALCHINCHWAD
(27340400802)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 SAMBHAJI

BORACHATE
(0395327)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYAMANDIR
NIMSHIRGAON , SHIROL

(27340401802)

KUAMR VIDYA
MANDIR CHIPARI

, SHIROL
(27340401901)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 VAISHALI SAMBHAJI BORACHATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYAMANDIR NIMSHIRGAON
(27340401802)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 VARSHARANI ASHOK KOLI
(0780447)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
UDGAON , SHIROL

(27340400702)

VIDYA MANDIR
HALCHINCHWAD

, SHIROL
(27340400802)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 VARSHARANI ASHOK KOLI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR UDGAON
(27340400702)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 RAJARAM BHOSALE
(0674983)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUAMR VIDYA MANDIR
CHIPARI , SHIROL

(27340401901)

KUMAR VIDYA
MANDIR DANOLI NO.2

, SHIROL
(27340400203)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 VIJAY RAJARAM BHOSALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUAMR VIDYA MANDIR CHIPARI
(27340401901)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 GANPATI POWAR
(0160681)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
UDGAON , SHIROL

(27340400702)

KUMAR
VIDYAMANDIR
KALYANIWADI

, SHIROL
(27340401903)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 VISHWAS GANPATI POWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR UDGAON
(27340400702)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 LAXMAN BHAT
(0166606)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYAMANDIR
KALYANIWADI , SHIROL

(27340401903)

CENTRAL SCHOOL
DATTANAGAR

, SHIROL
(27340400905)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 VITTHAL LAXMAN BHAT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYAMANDIR KALYANIWADI
(27340401903)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
ARVIND DADASAHEB

MAJALEKAR
(0777347)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CENTRAL SCHOOL
DATTANAGAR , SHIROL

(27340400905)

JIVAN SHIKSHAN
V.M.DANOLI , SHIROL

(27340400206)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ARVIND DADASAHEB MAJALEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL SCHOOL DATTANAGAR
(27340400905)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
ASHA SURESH
SHAHAPURE

(0511184)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

RAJARAM VIDYAMANDIR
SHIROL NO2 , SHIROL

(27340400902)

CENTRAL SCHOOL
DATTANAGAR

, SHIROL
(27340400905)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ASHA SURESH SHAHAPURE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
RAJARAM VIDYAMANDIR SHIROL NO2
(27340400902)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  SHIROL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  RAJARAM VIDYAMANDIR SHIROL NO2

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 ASHARANI GUNDOJI PATIL
(0001950)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
NO.2 SHIROL , SHIROL

(27340400904)

VIDYA MANDIR
DHAKATE AGAR

, SHIROL
(27340401005)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ASHARANI GUNDOJI PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR NO.2 SHIROL
(27340400904)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

ASHOK NIKAM
(0498289)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR DHAKATE
AGAR , SHIROL
(27340401005)

KANYA VIDYA
MANDIR KOTHALI

, SHIROL
(27340400302)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ASHWINI ASHOK ASHWINI ASHOK NIKAM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR DHAKATE AGAR
(27340401005)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 ASMITA RAJARAM SUTAR
(0674356)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CHATRAPATI VIDYA
MANDIR NO.3 , SHIROL

(27340400903)

KANYA VIDYA
MANDIR

DATTANAGAR
, SHIROL

(27340400906)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ASMITA RAJARAM SUTAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CHATRAPATI VIDYA MANDIR NO.3
(27340400903)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

PUJARI
(0670184)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR ARJUNWAD
, SHIROL

(27340401101)

KANYA VIDYA
MANDIR

DATTANAGAR
, SHIROL

(27340400906)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 CHANDRAKANT GUNDA PUJARI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR ARJUNWAD
(27340401101)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 HARIBA MAHADEV KOLI
(0210168)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
DATTANAGAR , SHIROL

(27340400906)

JIVAN SHIKSHAN
V.M.DANOLI , SHIROL

(27340400206)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 HARIBA MAHADEV KOLI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR DATTANAGAR
(27340400906)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
KHAIIRUNNISA BADSHAHA

JAMADAR
(0123597)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR RAJIV
GANDHI NAGA , SHIROL

(27340400916)

KANYA VIDYA
MANDIR UDGAON

, SHIROL
(27340400702)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 KHAIIRUNNISA BADSHAHA JAMADAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR RAJIV GANDHI NAGA
(27340400916)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 MANISHA SANJAY DALAVI
(0309072)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
SHIROL NO.1 , SHIROL

(27340400901)

VIDYA MANDIR
TAKALIWADI , SHIROL

(27340404801)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 MANISHA SANJAY DALAVI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR SHIROL NO.1
(27340400901)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

RANDIVE
(0172749)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR DHAKATE
AGAR , SHIROL
(27340401005)

VIDYA MANDIR RAJIV
GANDHI NAGA

, SHIROL
(27340400916)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 MANOJKUMAR GANPATI RANDIVE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR DHAKATE AGAR
(27340401005)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
MIRATAI APPASO

BHANDARE
(0036256)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR DHAKATE
AGAR , SHIROL
(27340401005)

VIDYA MANDIR
CHINCHWAD

, SHIROL
(27340400801)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 MIRATAI APPASO BHANDARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR DHAKATE AGAR
(27340401005)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 NANDINI DIPAK KADAM
(0681310)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
DATTANAGAR , SHIROL

(27340400906)

KUMAR VIDYA
MANDIR BUBNAL

, SHIROL
(27340404501)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 NANDINI DIPAK KADAM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR DATTANAGAR
(27340400906)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
PARASHARAM ANANDRAO

KHOT
(0776737)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
DATTANAGAR , SHIROL

(27340400906)

KUMAR VIDYA
MANDIR JUNE

DANWAD , SHIROL
(27340405301)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 PARASHARAM ANANDRAO KHOT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR DATTANAGAR
(27340400906)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 LAXMAN KHOT
(0674292)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CHATRAPATI VIDYA
MANDIR NO.3 , SHIROL

(27340400903)

KANYA VIDYA
MANDIR TAKAVADE

, SHIROL
(27340402602)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

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

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

MAGDUM
(0019769)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
DATTANAGAR , SHIROL

(27340400906)

CENTRAL SCHOOL
DATTANAGAR

, SHIROL
(27340400905)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 PREMALA PURANDAR MAGDUM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR DATTANAGAR
(27340400906)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 RAJARAM KALLAPPA SUTAR
(0267471)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CHATRAPATI VIDYA
MANDIR NO.3 , SHIROL

(27340400903)

KANYA VIDYA
MANDIR

DATTANAGAR
, SHIROL

(27340400906)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 RAJARAM KALLAPPA SUTAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CHATRAPATI VIDYA MANDIR NO.3
(27340400903)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 KALLAPPA NAIK
(0036275)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
NO.2 SHIROL , SHIROL

(27340400904)

VIDYA MANDIR
HALCHINCHWAD

, SHIROL
(27340400802)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 RAJENDRA KALLAPPA NAIK.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR NO.2 SHIROL
(27340400904)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

PANDURANG YADAV
(0396898)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR ARJUNWAD
, SHIROL

(27340401101)

KANYA V.M.SHIRATI
, SHIROL

(27340401302)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 RAJESHKUMAR PANDURANG YADAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR ARJUNWAD
(27340401101)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 RIHANA KASHIM MULLA
(0196081)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

RAJARAM VIDYAMANDIR
SHIROL NO2 , SHIROL

(27340400902)

KANYA V.M.SHIRATI
, SHIROL

(27340401302)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 RIHANA KASHIM MULLA.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
RAJARAM VIDYAMANDIR SHIROL NO2
(27340400902)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  SHIROL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  RAJARAM VIDYAMANDIR SHIROL NO2

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
SARITA DATTATRAY

RAJMANE
(0681303)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
DATTANAGAR , SHIROL

(27340400906)

VIDYA MANDIR
BAMBARWADI,

DATTAWD , SHIROL
(27340405402)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SARITA DATTATRAY RAJMANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR DATTANAGAR
(27340400906)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 RAMCHANDRA

GAVADE
(0681051)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CENTRAL SCHOOL
DATTANAGAR , SHIROL

(27340400905)

KUMAR
V.M.KURUNDWAD

NO.2 , SHIROL
(27340403405)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHARADA RAMCHANDRA GAVADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL SCHOOL DATTANAGAR
(27340400905)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
SHILPRABHA MUKUND

MALI
(0165030)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR ARJUNWAD
, SHIROL

(27340401101)

KUMAR V. M. SHIRATI
, SHIROL

(27340401301)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

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

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

MAGADUM
(0672059)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR RAJIV
GANDHI NAGA , SHIROL

(27340400916)

KUMAR V.M.MARATHI
AALAS , SHIROL
(27340404601)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHRISHAILYA BALU MAGADUM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR RAJIV GANDHI NAGA
(27340400916)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 SMITA SURESH FALLE
(0465435)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

RAJARAM VIDYAMANDIR
SHIROL NO2 , SHIROL

(27340400902)

KUMAR
V.M.KURUNDWAD

NO.3 , SHIROL
(27340403406)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SMITA SURESH FALLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
RAJARAM VIDYAMANDIR SHIROL NO2
(27340400902)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  SHIROL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  RAJARAM VIDYAMANDIR SHIROL NO2

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
SUJATA SHIVAJI

THOMBARE
(0674270)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CHATRAPATI VIDYA
MANDIR NO.3 , SHIROL

(27340400903)

V.M.DHARANGUTTI
MALABHAG , SHIROL

(27340402402)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUJATA SHIVAJI THOMBARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CHATRAPATI VIDYA MANDIR NO.3
(27340400903)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 SUNANDA ANIL KAMBLE
(0309077)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
SHIROL NO.1 , SHIROL

(27340400901)

KUMAR VIDYA
MANDIR DANOLI

, SHIROL
(27340400202)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUNANDA ANIL KAMBLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR SHIROL NO.1
(27340400901)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
SUNANDA DEVAPPA

MAGDUM
(0450769)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CHATRAPATI VIDYA
MANDIR NO.3 , SHIROL

(27340400903)

KANYA VIDYAMANDIR
NIMSHIRGAON

, SHIROL
(27340401802)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUNANDA DEVAPPA MAGDUM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CHATRAPATI VIDYA MANDIR NO.3
(27340400903)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

SURYAWANSHI
(0681050)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CENTRAL SCHOOL
DATTANAGAR , SHIROL

(27340400905)

KUMAR VIDYA
MANDIR YADRAV

, SHIROL
(27340402501)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUNITA DATTATRAY SURYAWANSHI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL SCHOOL DATTANAGAR
(27340400905)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 SANJAY GAIKWAD
(0001948)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
NO.2 SHIROL , SHIROL

(27340400904)

CENTRAL SCHOOL
MAJAREWADI

, SHIROL
(27340403501)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUNITA SANJAY GAIKWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR NO.2 SHIROL
(27340400904)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 SUREKHA DILIP KOLI
(0001951)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
NO.2 SHIROL , SHIROL

(27340400904)

MARATHI VIDYA
MANDIR BASTWAD

, SHIROL
(27340405601)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUREKHA DILIP KOLI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR NO.2 SHIROL
(27340400904)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 TRISHALA SAGAR YALGUDE
(0281779)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
NO.2 SHIROL , SHIROL

(27340400904)

RAJARAM
VIDYAMANDIR

SHIROL NO2 , SHIROL
(27340400902)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 TRISHALA SAGAR YALGUDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR NO.2 SHIROL
(27340400904)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
UDAY SADASHIV

SAVAGAVE
(0465447)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

RAJARAM VIDYAMANDIR
SHIROL NO2 , SHIROL

(27340400902)

MARATHI V.M.
RAJAPUR , SHIROL

(27340405001)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 UDAY SADASHIV SAVAGAVE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
RAJARAM VIDYAMANDIR SHIROL NO2
(27340400902)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  SHIROL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  RAJARAM VIDYAMANDIR SHIROL NO2

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 SHIVMURTI

SWAMI
(0309080)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
SHIROL NO.1 , SHIROL

(27340400901)

KUMAR
V.M.KURUNDWAD

NO.3 , SHIROL
(27340403406)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 VAISHALI SHIVMURTI SWAMI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR SHIROL NO.1
(27340400901)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 ANNASO KUMBHAR
(0084583)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

V.M.DHARANGUTTI
MALABHAG , SHIROL

(27340402402)

KANYA VIDYA
MANDIR HERLE
, HATKALANGLE
(27340301503)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 VIJAYA ANNASO KUMBHAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
V.M.DHARANGUTTI MALABHAG
(27340402402)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 ASHOK PALANGE
(0465445)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

RAJARAM VIDYAMANDIR
SHIROL NO2 , SHIROL

(27340400902)

VIDYA MANDIR
NRUSINHWADI

, SHIROL
(27340403801)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 VIJAYA ASHOK PALANGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
RAJARAM VIDYAMANDIR SHIROL NO2
(27340400902)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  SHIROL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  RAJARAM VIDYAMANDIR SHIROL NO2

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

1
VIJAYKUMAR BAPU

CHOUGULE
(0100554)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CENTRAL SCHOOL
DATTANAGAR , SHIROL

(27340400905)

KUMAR V. M. SHIRATI
, SHIROL

(27340401301)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 VIJAYKUMAR BAPU CHOUGULE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL SCHOOL DATTANAGAR
(27340400905)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
VIMAL MANOJKUMAR

RANDIVE
(0172779)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR ARJUNWAD
, SHIROL

(27340401101)

VIDYA MANDIR
HALCHINCHWAD

, SHIROL
(27340400802)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 VIMAL MANOJKUMAR RANDIVE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR ARJUNWAD
(27340401101)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

NADAF
(0172785)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

V.M.DHARANGUTTI
MALABHAG , SHIROL

(27340402402)

KANYA VIDYA
MANDIR CHIPARI

, SHIROL
(27340401902)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 YUNUS NIJAMUDDIN NADAF.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
V.M.DHARANGUTTI MALABHAG
(27340402402)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 DAGADU KAMBLE
(0511183)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA V.M.SHIRATI
, SHIROL

(27340401302)

KUMAR V. M. SHIRATI
, SHIROL

(27340401301)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ANANDA DAGADU KAMBLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA V.M.SHIRATI
(27340401302)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
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fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 DEEPMALA SHIVAJI KOLI
(0164963)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR V. M. SHIRATI
, SHIROL

(27340401301)

KANYA VIDYA
MANDIR NO.2 SHIROL

, SHIROL
(27340400904)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 DEEPMALA SHIVAJI KOLI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR V. M. SHIRATI
(27340401301)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
GAFAR ALLABAKSH

BAIRAGDAR
(0100532)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR V.M.GHALWAD
, SHIROL

(27340401201)

KUMAR
V.M.KAVATHEGULAND(GAON)

, SHIROL
(27340404101)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 GAFAR ALLABAKSH BAIRAGDAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR V.M.GHALWAD
(27340401201)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
JAGANNATH

RAMACHANDRA KAMBALE
(0067989)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR V.M.KUTWAD
, SHIROL

(27340401401)

VIDYA MANDIR
HALCHINCHWAD

, SHIROL
(27340400802)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 JAGANNATH RAMACHANDRA KAMBALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR V.M.KUTWAD
(27340401401)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 DATTU MANE
(0270076)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR V. M. SHIRATI
, SHIROL

(27340401301)

KANYA VIDYA
MANDIR

DATTANAGAR
, SHIROL

(27340400906)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 RAJENDRA DATTU MANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR V. M. SHIRATI
(27340401301)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 MALLAPA KOLI
(0682516)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

SHANTISAGAR
V.M.SHIRATI , SHIROL

(27340401303)

VIDYA MANDIR
BHAIRAVWADI

, SHIROL
(27340403408)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 RAMESH MALLAPA KOLI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
SHANTISAGAR V.M.SHIRATI
(27340401303)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 RASUL RAJEKHAN PATHAN
(0446243)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

SHANTISAGAR
V.M.SHIRATI , SHIROL

(27340401303)

KANYA V.M.GHALWAD
, SHIROL

(27340401202)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 RASUL RAJEKHAN PATHAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
SHANTISAGAR V.M.SHIRATI
(27340401303)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

1 SANGITA SHARAD SUTAR
(0397992)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR V.M.GHALWAD
, SHIROL

(27340401201)

VIDYA MANDIR
ARJUNWAD , SHIROL

(27340401101)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SANGITA SHARAD SUTAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR V.M.GHALWAD
(27340401201)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
SANTOSH SHAMBHUAYYA

JANGAM
(0175176)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CEN PRY SCHOOLHASUR
, SHIROL

(27340401502)

MARATHI SCHOOL
KANWADMA , SHIROL

(27340401601)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SANTOSH SHAMBHUAYYA JANGAM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CEN PRY SCHOOLHASUR
(27340401502)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 KOLI
(0175677)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR V.M.GHALWAD
, SHIROL

(27340401201)

VIDYA MANDIR
HALCHINCHWAD

, SHIROL
(27340400802)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SATISH ANANDRAO KOLI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR V.M.GHALWAD
(27340401201)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
SIDAGONDA DADA

BANDGAR
(0175492)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR V.M.KUTWAD
, SHIROL

(27340401401)

CEN PRY
SCHOOLHASUR

, SHIROL
(27340401502)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SIDAGONDA DADA BANDGAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR V.M.KUTWAD
(27340401401)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 MAHADEV

HALINGALE
(0068034)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR V.M.KUTWAD
, SHIROL

(27340401401)

VIDYA MANDIR
ARJUNWAD , SHIROL

(27340401101)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUNIL MAHADEV HALINGALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR V.M.KUTWAD
(27340401401)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

1 UTTAM MANIK KOLI
(0068037)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR V. M. SHIRATI
, SHIROL

(27340401301)

CHATRAPATI VIDYA
MANDIR NO.3

, SHIROL
(27340400903)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 UTTAM MANIK KOLI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR V. M. SHIRATI
(27340401301)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 YASHODHAN

KUNNURE
(0826529)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA V.M.SHIRATI
, SHIROL

(27340401302)

KUMAR VIDYA
MANDIR GOURWAD

, SHIROL
(27340404001)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 VAISHALI YASHODHAN KUNNURE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA V.M.SHIRATI
(27340401302)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 VASANT BABURAO JADHAV
(0175710)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

MARATHI SCHOOL
KANWADMA , SHIROL

(27340401601)

RAJARAM
VIDYAMANDIR

SHIROL NO2 , SHIROL
(27340400902)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 VASANT BABURAO JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
MARATHI SCHOOL KANWADMA
(27340401601)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  SHIROL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  MARATHI SCHOOL KANWADMA

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

1 VILAS BHIMRAO JANKAR
(0196083)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

MARATHI SCHOOL
KANWADMA , SHIROL

(27340401601)

VIDYA MANDIR
DHAKATE AGAR

, SHIROL
(27340401005)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 VILAS BHIMRAO JANKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
MARATHI SCHOOL KANWADMA
(27340401601)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  SHIROL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  MARATHI SCHOOL KANWADMA

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 VIMAL BABASO SHETI
(0165038)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR V. M. SHIRATI
, SHIROL

(27340401301)

KANYA VIDYA
MANDIR NO.2 SHIROL

, SHIROL
(27340400904)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 VIMAL BABASO SHETI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR V. M. SHIRATI
(27340401301)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 AMAR SHAMRAO DUDHALE
(0395198)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
DANOLI , SHIROL

(27340400202)

VIDYA MANDIR
JAMBALI NO. 2

, SHIROL
(27340402102)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 AMAR SHAMRAO DUDHALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR DANOLI
(27340400202)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 DINKAR KHILARE
(0139726)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

JIVAN SHIKSHAN
V.M.DANOLI , SHIROL

(27340400206)

KUAMR VIDYA
MANDIR CHIPARI

, SHIROL
(27340401901)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ANIL DINKAR KHILARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
JIVAN SHIKSHAN V.M.DANOLI
(27340400206)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 ARCHANA AMOL MAGDUM
(0149166)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
KOTHALI , SHIROL

(27340400302)

CENTRAL SCHOOL
SHEDSHAL , SHIROL

(27340404201)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ARCHANA AMOL MAGDUM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR KOTHALI
(27340400302)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

MHETTAR
(0482976)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

Vidya Mandir Pashchim Mala
Danoli , SHIROL
(27340400205)

KANYA VIDYA
MANDIR NAGAON
, HATKALANGLE
(27340303702)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ARCHANA SHASHIKANT MHETTAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Vidya Mandir Pashchim Mala Danoli
(27340400205)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  SHIROL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  Vidya Mandir Pashchim Mala Danoli

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 ASHA DHANAPAL NANDRE
(0038486)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
UMALWAD , SHIROL

(27340400502)

KANYA VIDYAMANDIR
NIMSHIRGAON

, SHIROL
(27340401802)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ASHA DHANAPAL NANDRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR UMALWAD
(27340400502)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 VIJAYKUMAR

SHETAKE
(0307067)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
KAVATHESAR , SHIROL

(27340400101)

Vidya Mandir Pashchim
Mala Danoli , SHIROL

(27340400205)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 GAJANAN VIJAYKUMAR SHETAKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR KAVATHESAR
(27340400101)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
GORKSHNATH ARJUN

NARUTE
(0370017)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYAMANDIR
LAXMINAGAR KOTHALI

, SHIROL
(27340400303)

KUMAR VIDYA
MANDIR BUBNAL

, SHIROL
(27340404501)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 GORKSHNATH ARJUN NARUTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYAMANDIR LAXMINAGAR KOTHALI
(27340400303)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

PANDULKAR
(0307513)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
UMALWAD , SHIROL

(27340400501)

VIDYAMANDIR
LAXMINAGAR

KOTHALI , SHIROL
(27340400303)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 HANMANT SIDRAM PANDULKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR UMALWAD
(27340400501)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

1
JAYSHRI DATTATRAY

JADHAWAR
(0100533)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
DANOLI , SHIROL

(27340400202)

KANYA
V.M.KURUNDWAD

NO.2 , SHIROL
(27340403402)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 JAYSHRI DATTATRAY JADHAWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR DANOLI
(27340400202)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 KANCHAN ARUN SHINGE
(0139727)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

JIVAN SHIKSHAN
V.M.DANOLI , SHIROL

(27340400206)

KUMAR VIDYA
MANDIR DANOLI

, SHIROL
(27340400202)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 KANCHAN ARUN SHINGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
JIVAN SHIKSHAN V.M.DANOLI
(27340400206)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 KUBER MAHADEV GAVADE
(0375508)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
UMALWAD , SHIROL

(27340400502)

PURVA MALA DANOLI
, SHIROL

(27340400204)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 KUBER MAHADEV GAVADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR UMALWAD
(27340400502)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
LAXMI TATOBA

BUDHAVALE
(0307322)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
UMALWAD , SHIROL

(27340400501)

KUMAR VIDYA
MANDIR DANOLI

, SHIROL
(27340400202)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 LAXMI TATOBA BUDHAVALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR UMALWAD
(27340400501)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
MUNIRA BABASAHEB

MULLA
(0306948)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
DANOLI NO.2 , SHIROL

(27340400203)

VIDYA MANDIR
NARENDE

, HATKALANGLE
(27340303801)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 MUNIRA BABASAHEB MULLA.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR DANOLI NO.2
(27340400203)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

KILLEDAR
(0140168)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

JIVAN SHIKSHAN
V.M.DANOLI , SHIROL

(27340400206)

VIDYA MANDIR
MAJALE

, HATKALANGLE
(27340303001)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 PRAMILA MAHAVIR KILLEDAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
JIVAN SHIKSHAN V.M.DANOLI
(27340400206)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

PATIL
(0038590)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
UMALWAD , SHIROL

(27340400502)

KUMAR
V.M.KURUNDWAD

NO.3 , SHIROL
(27340403406)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 RAGINI MHADGONDA PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR UMALWAD
(27340400502)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
RAJKUMAR VITHAL

KAMBLE
(0048217)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
DANOLI , SHIROL

(27340400202)

KUMAR
VIDYAMANDIR
NIMSHIRGAON

, SHIROL
(27340401801)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 RAJKUMAR VITHAL KAMBLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR DANOLI
(27340400202)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 SANJAY MAHADEV MALI
(0214701)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
KAVATHESAR , SHIROL

(27340400101)

JIVAN SHIKSHAN
V.M.DANOLI , SHIROL

(27340400206)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SANJAY MAHADEV MALI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR KAVATHESAR
(27340400101)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 BAJARNG

BHANDARE
(0235762)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
DANOLI , SHIROL

(27340400201)

KUMAR VIDYA
MANDIR DANOLI

, SHIROL
(27340400202)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SATISH BAJARNG BHANDARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR DANOLI
(27340400201)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

MAGADUM
(0395440)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
DANOLI NO.2 , SHIROL

(27340400203)

KUMAR
VIDYAMANDIR
KALYANIWADI

, SHIROL
(27340401903)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHIVAJI LAXMAN MAGADUM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR DANOLI NO.2
(27340400203)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

BANDGAR
(0682402)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
DANOLI , SHIROL

(27340400202)

KUMAR VIDYA
MANDIR,TAKALI

, SHIROL
(27340404901)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHUBHANGI TUKARAM BANDGAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR DANOLI
(27340400202)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

CHAVAN
(0395211)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
KAVATHESAR , SHIROL

(27340400101)

VIDYA MANDIR
BIRDEVWADI

, HATKALANGLE
(27340300701)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUBHASH JAYSING CHAVAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR KAVATHESAR
(27340400101)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

1 SUNANDA SUNIL PATIL
(0465438)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
UMALWAD , SHIROL

(27340400501)

KANYA VIDYA
MANDIR UDGAON

, SHIROL
(27340400702)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUNANDA SUNIL PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR UMALWAD
(27340400501)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 DINKAR KHILARE
(0149143)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
KOTHALI , SHIROL

(27340400302)

VIDYAMANDIR
LAXMINAGAR

KOTHALI , SHIROL
(27340400303)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUNIL DINKAR KHILARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR KOTHALI
(27340400302)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 SUREKHA GAUTAM PATIL
(0307395)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
UMALWAD , SHIROL

(27340400501)

DESAI VIDYA MANDIR
UDGAON , SHIROL

(27340400701)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUREKHA GAUTAM PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR UMALWAD
(27340400501)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

1 SUREKHA MOHAN AMBI
(0679673)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
DANOLI , SHIROL

(27340400202)

KUMAR VIDYA
MANDIR HAROLI

, SHIROL
(27340402201)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUREKHA MOHAN AMBI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR DANOLI
(27340400202)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

CHAVAN
(0139738)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

JIVAN SHIKSHAN
V.M.DANOLI , SHIROL

(27340400206)

VIDYA MANDIR
KONDIGRE , SHIROL

(27340402001)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SURESH HARISHCHANDRA CHAVAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
JIVAN SHIKSHAN V.M.DANOLI
(27340400206)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 UJWALA BHUPAL PATIL
(0214705)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
KAVATHESAR , SHIROL

(27340400101)

Vidya Mandir Pashchim
Mala Danoli , SHIROL

(27340400205)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 UJWALA BHUPAL PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR KAVATHESAR
(27340400101)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
VAIJAYANTI DHONDIRAM

PAWAR
(0307143)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

Vidya Mandir Pashchim Mala
Danoli , SHIROL
(27340400205)

VIDYA MANDIR
HALCHINCHWAD

, SHIROL
(27340400802)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 VAIJAYANTI DHONDIRAM PAWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Vidya Mandir Pashchim Mala Danoli
(27340400205)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  SHIROL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  Vidya Mandir Pashchim Mala Danoli

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

KHANDAGALE
(0307165)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

PURVA MALA DANOLI
, SHIROL

(27340400204)

VIDYA MANDIR
MANGAVEWADI

, SHIROL
(27340402303)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 VIDDYA SANJIVKUMAR KHANDAGALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
PURVA MALA DANOLI
(27340400204)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 VIMAL ASHOK KOLI
(0235816)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
DANOLI , SHIROL

(27340400201)

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

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 VIMAL ASHOK KOLI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR DANOLI
(27340400201)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

SHINGARE
(0300607)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

V.M. LAXMI DEVALYA
DANWAD , SHIROL

(27340405306)

CENTRAL SCHOOL
DATTANAGAR

, SHIROL
(27340400905)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ANURADHA NIVRUTI SHINGARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
V.M. LAXMI DEVALYA DANWAD
(27340405306)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 DEVSO KOLI
(0219019)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
HERWAD , SHIROL

(27340403201)

VIDYA MANDIR
RAJAPURWADI

, SHIROL
(27340405202)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ASHOK DEVSO KOLI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR HERWAD
(27340403201)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

BANDAR
(0250234)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
GHOSARWAD , SHIROL

(27340404702)

KANYA VIDYA
MANDIR HERWAD

, SHIROL
(27340403202)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 BABALAL MEHABUB BANDAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR GHOSARWAD
(27340404702)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

KHANDARE
(0504412)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
HERWAD , SHIROL

(27340403202)

KUMAR VIDYA
MANDIR GOURWAD

, SHIROL
(27340404001)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 BAJIRAO BHAGWAN KHANDARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR HERWAD
(27340403202)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 DNYANOBA YADAV
(0678084)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
TAKALIWADI , SHIROL

(27340404801)

KANYA VIDYA
MANDIR HERWAD

, SHIROL
(27340403202)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 BALU DNYANOBA YADAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR TAKALIWADI
(27340404801)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 BABASO KAMBLE
(0680445)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
GHOSARWAD , SHIROL

(27340404702)

VIDYA MANDIR
TAKALIWADI , SHIROL

(27340404801)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 CHHAYA BABASO KAMBLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR GHOSARWAD
(27340404702)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

SHIRDHONE
(0254975)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CENTRAL SCHOOL KANYA
DATTAWAD , SHIROL

(27340405404)

KANYA
V.M.KURUDWAD NO.1

, SHIROL
(27340403407)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 DILIP GANAPATI SHIRDHONE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL SCHOOL KANYA DATTAWAD
(27340405404)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
DIPALI VRUSHABHANATH

MALIKWADE
(0412339)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
TAKALIWADI , SHIROL

(27340404801)

KUMAR VIDYA
MANDIR HERWAD

, SHIROL
(27340403201)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 DIPALI VRUSHABHANATH MALIKWADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR TAKALIWADI
(27340404801)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
GANPATI BASAPPA

EKASAMBE
(0037386)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
TAKALIWADI , SHIROL

(27340404801)

VIDYA MANDIR
BAMBARWADI,

DATTAWD , SHIROL
(27340405402)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 GANPATI BASAPPA EKASAMBE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR TAKALIWADI
(27340404801)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 GEETA ABHAY DHAVALE
(0671636)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
GHOSARWAD , SHIROL

(27340404701)

KANYA VIDYA
MANDIR HERWAD

, SHIROL
(27340403202)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 GEETA ABHAY DHAVALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR GHOSARWAD
(27340404701)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 JYOTI GUNDA PARIT
(0365560)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
HERWAD , SHIROL

(27340403202)

KANYA VIDYA
MANDIR GHOSARWAD

, SHIROL
(27340404702)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 JYOTI GUNDA PARIT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR HERWAD
(27340403202)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
KALPANA SADASHIV

CHOUGULE
(0300614)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

V.M. LAXMI DEVALYA
DANWAD , SHIROL

(27340405306)

KUMAR VIDYA
MANDIR NAVE

DANWAD , SHIROL
(27340405303)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 KALPANA SADASHIV CHOUGULE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
V.M. LAXMI DEVALYA DANWAD
(27340405306)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 KUMAR GUNDU SIDANALE
(0438340)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR VAKINAGAR
, SHIROL

(27340404705)

KUMAR VIDYA
MANDIR NAVE

DANWAD , SHIROL
(27340405303)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 KUMAR GUNDU SIDANALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR VAKINAGAR
(27340404705)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 BABU POWAR
(0678751)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
NAVE DANWAD , SHIROL

(27340405303)

CENTRAL SCHOOL
MAJAREWADI

, SHIROL
(27340403501)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 MANGAL BABU POWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR NAVE DANWAD
(27340405303)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
MAYAVATI RAMDAS

SONTAKKE
(0392112)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
DATTAWAD , SHIROL

(27340405401)

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
उपिशक
UDISE NO.:

 MAYAVATI RAMDAS SONTAKKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR DATTAWAD
(27340405401)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
MUBARAK RAJEKHAN

PINJARI
(0678548)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
NAVE DANWAD , SHIROL

(27340405303)

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
उपिशक
UDISE NO.:

 MUBARAK RAJEKHAN PINJARI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR NAVE DANWAD
(27340405303)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 HAMBIRRAO

POWAR
(0437952)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
HERWAD , SHIROL

(27340403202)

KUMAR VIDYA
MANDIR GHOSARWAD

, SHIROL
(27340404701)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 NANDKUMAR HAMBIRRAO POWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR HERWAD
(27340403202)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

CHOUGULE
(0483018)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
NAVE DANWAD , SHIROL

(27340405303)

VIDYA MANDIR
HALONDI

, HATKALANGLE
(27340301301)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 PRABHAKAR CHANDRAPPA CHOUGULE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR NAVE DANWAD
(27340405303)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 DATTATRAYA

SAKHARE
(0502159)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
DATTAWAD , SHIROL

(27340405401)

KANYA VIDYA
MANDIR RUI

, HATKALANGLE
(27340304702)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 PRAKASH DATTATRAYA SAKHARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR DATTAWAD
(27340405401)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
RAOSAHEB YALGONDA

PATIL
(0037401)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
TAKALIWADI , SHIROL

(27340404801)

VIDYA MANDIR
VAKINAGAR , SHIROL

(27340404705)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 RAOSAHEB YALGONDA PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR TAKALIWADI
(27340404801)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
RUKMINI BABURAO

MADANE
(0503905)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
HERWAD , SHIROL

(27340403201)

CENTRAL PRY
SCHOOL ABDULAT

161 , SHIROL
(27340402801)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 RUKMINI BABURAO MADANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR HERWAD
(27340403201)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 ANNASO YALGUDE
(0334731)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
BAMBARWADI, DATTAWD

, SHIROL
(27340405402)

KANYA VIDYA
MANDIR HERWAD

, SHIROL
(27340403202)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SATISH ANNASO YALGUDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR BAMBARWADI, DATTAWD
(27340405402)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
SHANTINATH BHUPAL

INGALE
(0392300)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
DATTAWAD , SHIROL

(27340405401)

KANYA VIDYA
MANDIR SHIRDHON

, SHIROL
(27340402702)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHANTINATH BHUPAL INGALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR DATTAWAD
(27340405401)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
SHITALNATH MARUTI

KHOT
(0671652)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
GHOSARWAD , SHIROL

(27340404701)

CENTRAL PRY
SCHOOL ABDULAT

161 , SHIROL
(27340402801)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHITALNATH MARUTI KHOT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR GHOSARWAD
(27340404701)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

CHOUGULE
(0465608)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
HERWAD , SHIROL

(27340403202)

KUAMR VIDYA
MANDIR CHIPARI

, SHIROL
(27340401901)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHRENIK BANDU CHOUGULE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR HERWAD
(27340403202)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 SUMITRA SANJAY KOLI
(0037390)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
TAKALIWADI , SHIROL

(27340404801)

CHATRAPATI VIDYA
MANDIR NO.3

, SHIROL
(27340400903)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUMITRA SANJAY KOLI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR TAKALIWADI
(27340404801)

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

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 उपिशक 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 DINAKAR

KHATAVAKAR
(0270406)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
JUNE DANWAD , SHIROL

(27340405301)

KUMAR VIDYA
MANDIR DATTAWAD

, SHIROL
(27340405401)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUNITA DINAKAR KHATAVAKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR JUNE DANWAD
(27340405301)

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

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 उपिशक 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 USHA UTTAM SUTAR
(0334982)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
BAMBARWADI, DATTAWD

, SHIROL
(27340405402)

KUMAR VIDYA
MANDIR JAINAPUR

, SHIROL
(27340400401)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 USHA UTTAM SUTAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR BAMBARWADI, DATTAWD
(27340405402)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

1 UTTAM MADHUKAR SUTAR
(0334741)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
BAMBARWADI, DATTAWD

, SHIROL
(27340405402)

VIDYA MANDIR
MANGAVEWADI

, SHIROL
(27340402303)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 UTTAM MADHUKAR SUTAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR BAMBARWADI, DATTAWD
(27340405402)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

1
VANDANA HANAMANT

SHIPURKAR
(0678901)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
NAVE DANWAD , SHIROL

(27340405303)

VIDYA MANDIR
NEBAPUR , PANHALA

(27340203201)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 VANDANA HANAMANT SHIPURKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR NAVE DANWAD
(27340405303)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

1 VILAS DHONDIRAM PUJARI
(0680600)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
GHOSARWAD , SHIROL

(27340404702)

CENTRAL SCHOOL
SHEDSHAL , SHIROL

(27340404201)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 VILAS DHONDIRAM PUJARI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR GHOSARWAD
(27340404702)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 AKARAM TATOBA SALOKHE
(0777340)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
SHIRADWAD , SHIROL

(27340402901)

VIDYA MANDIR
LOKMANYANAGAR

KOROCHI
, HATKALANGLE
(27340302405)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 AKARAM TATOBA SALOKHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR SHIRADWAD
(27340402901)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 ANANDI BHARAT PATIL
(0680263)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDY MANDIR
ABDULLAT NO2 , SHIROL

(27340402802)

KANYA VIDYA
MANDIR CHANDUR

, HATKALANGLE
(27340300803)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ANANDI BHARAT PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDY MANDIR ABDULLAT NO2
(27340402802)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  SHIROL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  KUMAR VIDY MANDIR ABDULLAT NO2

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 ANITA APPASO NITAVE
(0777334)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
SHIRADWAD , SHIROL

(27340402901)

VIDYA MANDIR
LOKMANYANAGAR

KOROCHI
, HATKALANGLE
(27340302405)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ANITA APPASO NITAVE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR SHIRADWAD
(27340402901)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
ANNAPA SAKHARAM

GAIKWAD
(0676350)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR PATIL
MALA , SHIROL
(27340402804)

KANYA VIDYA
MANDIR ABDULLAT

, SHIROL
(27340402803)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ANNAPA SAKHARAM GAIKWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR PATIL MALA
(27340402804)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 APARNA SHIVAJI VIBHUTE
(0679982)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CENTRAL PRY SCHOOL
ABDULAT 161 , SHIROL

(27340402801)

KUMAR VIDYA
MANDIR TAKVADE

, SHIROL
(27340402601)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 APARNA SHIVAJI VIBHUTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL PRY SCHOOL ABDULAT 161
(27340402801)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  SHIROL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  CENTRAL PRY SCHOOL ABDULAT 161

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 ARUNA SHRIKANT KOLI
(0777336)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
SHIRADWAD , SHIROL

(27340402901)

VIDYA MANDIR LAXMI
NAGAR , SHIROL
(27340402807)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ARUNA SHRIKANT KOLI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR SHIRADWAD
(27340402901)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
ASAMA SHABBIR

NAIKWADE
(0675605)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
SHIVNAKWADI , SHIROL

(27340403001)

KUMAR VIDY MANDIR
ABDULLAT NO2

, SHIROL
(27340402802)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ASAMA SHABBIR NAIKWADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR SHIVNAKWADI
(27340403001)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 BHARAT SADASHIV LOHAR
(0677158)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CENTRAL PRY SCHOOL
ABDULAT 161 , SHIROL

(27340402801)

KANYA VIDYA
MANDIR SHIRADWAD

, SHIROL
(27340402908)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 BHARAT SADASHIV LOHAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL PRY SCHOOL ABDULAT 161
(27340402801)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  SHIROL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  CENTRAL PRY SCHOOL ABDULAT 161

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
DIPALI MAHESH

THOMBARE
(0676338)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR PATIL
MALA , SHIROL
(27340402804)

KUMAR VIDYA
MANDIR

HATKANAGALE No.1
, HATKALANGLE
(27340301401)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 DIPALI MAHESH THOMBARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR PATIL MALA
(27340402804)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 RAMKRUSHNA

DHANAGR
(0682496)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
ABDULLAT , SHIROL

(27340402803)

CENTRAL PRY
SCHOOL ABDULAT

161 , SHIROL
(27340402801)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 GAJANAN RAMKRUSHNA DHANAGR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR ABDULLAT
(27340402803)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 HARI ANNASO GAIKWAD
(0680972)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
SHIRADWAD , SHIROL

(27340402908)

MARATHI V.M.
RAJAPUR , SHIROL

(27340405001)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 HARI ANNASO GAIKWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR SHIRADWAD
(27340402908)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

NIRMALE
(0379064)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR LATWADI
, SHIROL

(27340403101)

CENTRAL SCHOOL
KANYA DATTAWAD

, SHIROL
(27340405404)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 JAYSHREE DHARMAJI NIRMALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR LATWADI
(27340403101)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 KALAPPA SIDRAM PUJARI
(0371264)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
ABDULLAT , SHIROL

(27340402803)

KUMAR VIDYA
MANDIR DATTAWAD

, SHIROL
(27340405401)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 KALAPPA SIDRAM PUJARI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR ABDULLAT
(27340402803)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

SAPATE
(0172668)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
ABDULLAT , SHIROL

(27340402803)

VIDYA MANDIR
KHOTWADI

, HATKALANGLE
(27340302701)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 KANHOPATRA VITHTHAL SAPATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR ABDULLAT
(27340402803)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

BHILAWADE
(0680267)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDY MANDIR
ABDULLAT NO2 , SHIROL

(27340402802)

KUMAR V.M.KUTWAD
, SHIROL

(27340401401)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 KIRAN MAHADEO BHILAWADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDY MANDIR ABDULLAT NO2
(27340402802)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  SHIROL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  KUMAR VIDY MANDIR ABDULLAT NO2

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 PARISA ANNU MAGDUM
(0680960)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
SHIRADWAD , SHIROL

(27340402908)

KUMAR VIDYA
MANDIR MANGAON

, HATKALANGLE
(27340303201)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 PARISA ANNU MAGDUM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR SHIRADWAD
(27340402908)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 BAPU KHOT
(0810901)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDY MANDIR
ABDULLAT NO2 , SHIROL

(27340402802)

KUMAR VIDYA
MANDIR TAKVADE

, SHIROL
(27340402601)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 PRAKASH BAPU KHOT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDY MANDIR ABDULLAT NO2
(27340402802)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  SHIROL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  KUMAR VIDY MANDIR ABDULLAT NO2

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
PRATIBHA SURESH

MALKANE
(0037397)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR LATWADI
, SHIROL

(27340403101)

KANYA VIDYA
MANDIR GHOSARWAD

, SHIROL
(27340404702)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 PRATIBHA SURESH MALKANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR LATWADI
(27340403101)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 REKHA RAJENDRA KOLI
(0670672)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR LATWADI
, SHIROL

(27340403101)

VIDYA MANDIR PATIL
MALA , SHIROL
(27340402804)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 REKHA RAJENDRA KOLI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR LATWADI
(27340403101)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 RUKSANA BASHIR NADAF
(0676347)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR PATIL
MALA , SHIROL
(27340402804)

KUMAR VIDYA
MANDIR,TAKALI

, SHIROL
(27340404901)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 RUKSANA BASHIR NADAF.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR PATIL MALA
(27340402804)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
SANJAY PANDURANG

CHAVAN
(0151903)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
SHIVNAKWADI , SHIROL

(27340403001)

KUMAR VIDYA
MANDIR CHANDUR

, HATKALANGLE
(27340300801)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SANJAY PANDURANG CHAVAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR SHIVNAKWADI
(27340403001)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 SARITA SANJAY KURANE
(0151918)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
SHIVNAKWADI , SHIROL

(27340403001)

VIDYA MANDIR
LATWADI , SHIROL

(27340403101)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SARITA SANJAY KURANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR SHIVNAKWADI
(27340403001)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 SAVITA ANIL VEER
(0680971)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
SHIRADWAD , SHIROL

(27340402908)

KANYA VIDYA
MANDIR P KODOLI

, HATKALANGLE
(27340304404)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SAVITA ANIL VEER.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR SHIRADWAD
(27340402908)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 SAVITA SATISH KUMBHAR
(0826655)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR PATIL
MALA , SHIROL
(27340402804)

KUMAR VIDYA
MANDIR SHIRADWAD

, SHIROL
(27340402901)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SAVITA SATISH KUMBHAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR PATIL MALA
(27340402804)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
SHAILAJA BHASAKAR

SHETE
(0777330)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
SHIRADWAD , SHIROL

(27340402901)

VIDYA MANDIR
LOKMANYANAGAR

KOROCHI
, HATKALANGLE
(27340302405)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHAILAJA BHASAKAR SHETE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR SHIRADWAD
(27340402901)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 BHUPAL

DEMANNA
(0680970)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
SHIRADWAD , SHIROL

(27340402908)

KANYA VIDYA
MANDIR MANGAON

, HATKALANGLE
(27340303202)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHOBHA BHUPAL DEMANNA.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR SHIRADWAD
(27340402908)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 SHRIPATI KALLAPPA KOLI
(0676351)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR PATIL
MALA , SHIROL
(27340402804)

MARATHI V.M.
RAJAPUR , SHIROL

(27340405001)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHRIPATI KALLAPPA KOLI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR PATIL MALA
(27340402804)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
SUHAS RAMCHANDRA

BADIGER
(0826692)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CENTRAL PRY SCHOOL
ABDULAT 161 , SHIROL

(27340402801)

KANYA VIDYA
MANDIR SHIRADWAD

, SHIROL
(27340402908)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUHAS RAMCHANDRA BADIGER.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL PRY SCHOOL ABDULAT 161
(27340402801)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  SHIROL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  CENTRAL PRY SCHOOL ABDULAT 161

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 RAMCHANDRA

LATHE
(0676340)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR PATIL
MALA , SHIROL
(27340402804)

KANYA VIDYA
MANDIR ABDULLAT

, SHIROL
(27340402803)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUNITA RAMCHANDRA LATHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR PATIL MALA
(27340402804)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 SUSHILA SURESH KOLI
(0371161)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR LATWADI
, SHIROL

(27340403101)

VIDYA MANDIR PATIL
MALA , SHIROL
(27340402804)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUSHILA SURESH KOLI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR LATWADI
(27340403101)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
TUSHAR SHARAD

GHADAGE
(0151924)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
SHIVNAKWADI , SHIROL

(27340403001)

KUMAR VIDYA
MANDIR TAKVADE

, SHIROL
(27340402601)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 TUSHAR SHARAD GHADAGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR SHIVNAKWADI
(27340403001)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
VANDANA ASHOK
BHUJAWADKAR

(0681686)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

PARVATI VIDYAMANDIR R K
NAGAR , SHIROL
(27340402503)

VIDYA MANDIR
KHOTWADI

, HATKALANGLE
(27340302701)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 VANDANA ASHOK BHUJAWADKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
PARVATI VIDYAMANDIR R K NAGAR
(27340402503)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  SHIROL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  PARVATI VIDYAMANDIR R K NAGAR

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 VARSHA AJIT PATIL
(0777337)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
SHIRADWAD , SHIROL

(27340402901)

SANJIVAN VIDYA
MANDIR MALBHAG

, HATKALANGLE
(27340300806)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 VARSHA AJIT PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR SHIRADWAD
(27340402901)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 AJIT PANDURANG KAMBLE
(0779651)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
SHIRDHON , SHIROL

(27340402702)

KUMAR VIDYA
MANDIR SHIRDHON

, SHIROL
(27340402701)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 AJIT PANDURANG KAMBLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR SHIRDHON
(27340402702)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 AKKATAI SHANKAR PARIT
(0326221)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
SHIRDHON , SHIROL

(27340402701)

VIDYA MANDIR
TAKALIWADI , SHIROL

(27340404801)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 AKKATAI SHANKAR PARIT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR SHIRDHON
(27340402701)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 ASHWANI KUMAR KOLI
(0270259)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

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

KANYA VIDYA
MANDIR , SHIROL

(27340403702)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ASHWANI KUMAR KOLI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA V.M.KURUNDWAD NO.2
(27340403402)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

SADASHIV NANGARE
(0779645)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
SHIRDHON , SHIROL

(27340402702)

KUMAR VIDYA
MANDIR SHIRDHON

, SHIROL
(27340402701)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 CHANDRALEKHA SADASHIV NANGARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR SHIRDHON
(27340402702)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 DEEPAK LAXMAN PATIL
(0362750)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CENTRAL SCHOOL
MAJAREWADI , SHIROL

(27340403501)

VIDYA MANDIR
SHIVNAKWADI

, SHIROL
(27340403001)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 DEEPAK LAXMAN PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL SCHOOL MAJAREWADI
(27340403501)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 GANESH NAMDEV KARE
(0350002)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
BHAIRAVWADI , SHIROL

(27340403408)

VIDYA MANDIR
KONDIGRE , SHIROL

(27340402001)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 GANESH NAMDEV KARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR BHAIRAVWADI
(27340403408)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
HASINA ZAKIRHUSSEN

CHOUGULE
(0340521)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA V.M.KURUDWAD
NO.1 , SHIROL
(27340403407)

KUMAR VIDYA
MANDIR SHIRDHON

, SHIROL
(27340402701)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 HASINA ZAKIRHUSSEN CHOUGULE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA V.M.KURUDWAD NO.1
(27340403407)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  SHIROL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  KANYA V.M.KURUDWAD NO.1

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

GAVANDI
(0328922)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

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

KUMAR VIDYA
MANDIR SHIRDHON

, SHIROL
(27340402701)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 JAYAKUMAR SHRIPATI GAVANDI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR V.M.KURUNDWAD NO.3
(27340403406)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

DORALE
(0350005)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
BHAIRAVWADI , SHIROL

(27340403408)

KANYA
V.M.KURUDWAD NO.1

, SHIROL
(27340403407)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 KAKASAHEB NAMADEO DORALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR BHAIRAVWADI
(27340403408)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
MAHANANDA SHASHIKANT

MANGULE
(0386610)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
TERWAD , SHIROL

(27340403301)

CENTRAL SCHOOL
BHADGAON

, GADHINGLAJ
(27341101201)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 MAHANANDA SHASHIKANT MANGULE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR TERWAD
(27340403301)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
MANISHA ASHISHKUMAR

LATTHE
(0308392)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CENTRAL SCHOOL
MAJAREWADI , SHIROL

(27340403501)

VIDYA MANDIR
NRUSINHWADI

, SHIROL
(27340403801)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 MANISHA ASHISHKUMAR LATTHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL SCHOOL MAJAREWADI
(27340403501)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
MANISHA ASHRUBA

PALWADE
(0432980)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

R.K. NAGAR MAJAREWADI
, SHIROL

(27340403502)

VIDYA MANDIR
GANESHWADI MAL

, SHIROL
(27340404301)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 MANISHA ASHRUBA PALWADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
R.K. NAGAR MAJAREWADI
(27340403502)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  SHIROL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  R.K. NAGAR MAJAREWADI

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 उपिशक 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
MOULAALI ALLAUDDIN

MULLA
(0340471)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA V.M.KURUDWAD
NO.1 , SHIROL
(27340403407)

VIDYA MANDIR
ARJUNWAD , SHIROL

(27340401101)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 MOULAALI ALLAUDDIN MULLA.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA V.M.KURUDWAD NO.1
(27340403407)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  SHIROL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  KANYA V.M.KURUDWAD NO.1

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

CHAVAN
(0503900)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

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

RAJARAM
VIDYAMANDIR

SHIROL NO2 , SHIROL
(27340400902)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 NITA DATTATRAYA CHAVAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA V.M.KURUNDWAD NO.2
(27340403402)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 BHAU KOLI
(0325756)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
SHIRDHON , SHIROL

(27340402701)

CHATRAPATI VIDYA
MANDIR NO.3

, SHIROL
(27340400903)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 RAMCHANDRA BHAU KOLI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR SHIRDHON
(27340402701)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 RANJANA SUBHASH MANE
(0296456)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA V.M.KURUDWAD
NO.1 , SHIROL
(27340403407)

KUMAR
V.M.KURUNDWAD

NO.3 , SHIROL
(27340403406)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 RANJANA SUBHASH MANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA V.M.KURUDWAD NO.1
(27340403407)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  SHIROL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  KANYA V.M.KURUDWAD NO.1

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 RANJANA SUNIL SHINDE
(0340558)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA V.M.KURUDWAD
NO.1 , SHIROL
(27340403407)

VIDYA MANDIR
BAMBARWADI,

DATTAWD , SHIROL
(27340405402)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 RANJANA SUNIL SHINDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA V.M.KURUDWAD NO.1
(27340403407)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  SHIROL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  KANYA V.M.KURUDWAD NO.1

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 RITU RAVIKUMAR PATIL
(0308456)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CENTRAL SCHOOL
MAJAREWADI , SHIROL

(27340403501)

KUMAR
V.M.KURUNDWAD

NO.3 , SHIROL
(27340403406)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 RITU RAVIKUMAR PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL SCHOOL MAJAREWADI
(27340403501)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

1 SANGITA ASHOK KOLI
(0822276)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

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

KANYA
V.M.KURUDWAD NO.1

, SHIROL
(27340403407)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SANGITA ASHOK KOLI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR V.M.KURUNDWAD NO.3
(27340403406)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 SANJAY BABURAO KOLI
(0324931)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
SHIRDHON , SHIROL

(27340402701)

VIDYA MANDIR
LATWADI , SHIROL

(27340403101)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SANJAY BABURAO KOLI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR SHIRDHON
(27340402701)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 SANJAY SATYAPPA BERAD
(0435262)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

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

KANYA
V.M.KURUDWAD NO.1

, SHIROL
(27340403407)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SANJAY SATYAPPA BERAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR V.M.KURUNDWAD NO.3
(27340403406)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

BHARAMGONDA
(0340577)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA V.M.KURUDWAD
NO.1 , SHIROL
(27340403407)

KUMAR VIDYA
MANDIR SHIROL NO.1

, SHIROL
(27340400901)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHASHIKALA PARISA BHARAMGONDA.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA V.M.KURUDWAD NO.1
(27340403407)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  SHIROL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  KANYA V.M.KURUDWAD NO.1

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

SATPUTE
(0810899)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
SHIRDHON , SHIROL

(27340402701)

DNYANDEEP VID.
SHIROLI (PU)

, HATKALANGLE
(27340305216)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUBHASH NAMDEO SATPUTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR SHIRDHON
(27340402701)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 TAYAPPA VITTHAL HAKKE
(0308465)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CENTRAL SCHOOL
MAJAREWADI , SHIROL

(27340403501)

R.K. NAGAR
MAJAREWADI

, SHIROL
(27340403502)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 TAYAPPA VITTHAL HAKKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL SCHOOL MAJAREWADI
(27340403501)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
VIDYA SANGEEV

CHOUGULE
(0254010)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR V.M.KURUNDWAD
NO.2 , SHIROL
(27340403405)

JANSEVA VIDYA
MANDIR , SHIROL

(27340400601)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 VIDYA SANGEEV CHOUGULE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR V.M.KURUNDWAD NO.2
(27340403405)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 PANDURANG KODOLE
(0480612)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
ADAKEWADI , SHIROL

(27340402304)

SHAHA T.N. KANYA
VIDYA MANDIR

, SHIROL
(27340402302)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ANIL PANDURANG KODOLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR ADAKEWADI
(27340402304)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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

KAMALKR
(0519580)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR JAMBALI
NO. 1 , SHIROL
(27340402101)

DESAI VIDYA MANDIR
UDGAON , SHIROL

(27340400701)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ASHOK DATTATRAY KAMALKR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR JAMBALI NO. 1
(27340402101)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

KODOLE
(0035692)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
HAROLI , SHIROL

(27340402201)

SHAHA T.N. KANYA
VIDYA MANDIR

, SHIROL
(27340402302)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 AVINASH DNYANDEV KODOLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR HAROLI
(27340402201)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

PATIL
(0670748)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
YADRAV , SHIROL

(27340402502)

KUMAR VIDYA
MANDIR YADRAV

, SHIROL
(27340402501)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 DATTATRAY KRISHNAT PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR YADRAV
(27340402502)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

KOLEKAR
(0668019)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
YADRAV , SHIROL

(27340402501)

CENTRAL SCHOOL
NANDANI , SHIROL

(27340402301)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 DEEPSHREE BABANRAO KOLEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR YADRAV
(27340402501)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 DIPAK SADASHIV VAVARE
(0099946)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CENTRAL SCHOOL
NANDANI , SHIROL

(27340402301)

KUMAR VIDYA
MANDIR SHIROL NO.1

, SHIROL
(27340400901)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 DIPAK SADASHIV VAVARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL SCHOOL NANDANI
(27340402301)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 FARIDA ISMAIL ATTAR
(0169286)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
MANGAVEWADI , SHIROL

(27340402303)

CHATRAPATI VIDYA
MANDIR NO.3

, SHIROL
(27340400903)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 FARIDA ISMAIL ATTAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR MANGAVEWADI
(27340402303)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
HIRKANI ASHOK

KAMALKAR
(0519585)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR JAMBALI
NO. 1 , SHIROL
(27340402101)

KANYA VIDYA
MANDIR UDGAON

, SHIROL
(27340400702)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 HIRKANI ASHOK KAMALKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR JAMBALI NO. 1
(27340402101)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 NAGNATH BIRU GAVADE
(0669982)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
TAKVADE , SHIROL

(27340402601)

VIDYA MANDIR
KAVATHESAR

, SHIROL
(27340400101)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 NAGNATH BIRU GAVADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR TAKVADE
(27340402601)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

RATNAKAR
(0668811)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR JAMBALI
NO. 2 , SHIROL
(27340402102)

V.M.DHARANGUTTI
MALABHAG , SHIROL

(27340402402)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 PRAKASH ANNAPPA RATNAKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR JAMBALI NO. 2
(27340402102)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 PRATIBHA BALASO TAKALE
(0377283)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

SHAHA T.N. KANYA VIDYA
MANDIR , SHIROL

(27340402302)

KUMAR VIDYA
MANDIR SHIRDHON

, SHIROL
(27340402701)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 PRATIBHA BALASO TAKALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
SHAHA T.N. KANYA VIDYA MANDIR
(27340402302)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 RAJASHREE LAXMAN PATIL
(0137017)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

SHAHA T.N. KANYA VIDYA
MANDIR , SHIROL

(27340402302)

KUMAR
V.M.KURUNDWAD

NO.3 , SHIROL
(27340403406)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 RAJASHREE LAXMAN PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
SHAHA T.N. KANYA VIDYA MANDIR
(27340402302)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
SACHIN TUKARAM

SAVAGAVE
(0083308)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
MANGAVEWADI , SHIROL

(27340402303)

VIDYA MANDIR
BARGALE VASAHAT

, SHIROL
(27340402805)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SACHIN TUKARAM SAVAGAVE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR MANGAVEWADI
(27340402303)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 SANJAY BABASO DHUMAL
(0841352)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
TAKAVADE , SHIROL

(27340402602)

KANYA VIDYA
MANDIR UDGAON

, SHIROL
(27340400702)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SANJAY BABASO DHUMAL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR TAKAVADE
(27340402602)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 SAVITA VASANT JADHAV
(0141514)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

SHAHA T.N. KANYA VIDYA
MANDIR , SHIROL

(27340402302)

CHATRAPATI VIDYA
MANDIR NO.3

, SHIROL
(27340400903)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SAVITA VASANT JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
SHAHA T.N. KANYA VIDYA MANDIR
(27340402302)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

KUMBHAR
(0670755)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
YADRAV , SHIROL

(27340402502)

VIDYA MANDIR
CHINCHWAD

, SHIROL
(27340400801)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHANKAR MARUTI KUMBHAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR YADRAV
(27340402502)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 SHITAL PARISA DEMANNA
(0670742)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
YADRAV , SHIROL

(27340402502)

SHAHA T.N. KANYA
VIDYA MANDIR

, SHIROL
(27340402302)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHITAL PARISA DEMANNA.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR YADRAV
(27340402502)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 APPASO MANE
(0010889)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CENTRAL SCHOOL
NANDANI , SHIROL

(27340402301)

KUMAR VIDYA
MANDIR HAROLI

, SHIROL
(27340402201)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHOBHA APPASO MANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL SCHOOL NANDANI
(27340402301)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 RAVSAHEB AWATI
(0010890)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CENTRAL SCHOOL
NANDANI , SHIROL

(27340402301)

VIDYA MANDIR PATIL
MALA , SHIROL
(27340402804)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHOBHA RAVSAHEB AWATI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL SCHOOL NANDANI
(27340402301)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 BHIKAJI NIMBALKAR
(0035710)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
HAROLI , SHIROL

(27340402201)

K S R PATIL V M
SAHARANAGAR RU

, HATKALANGLE
(27340304705)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUNIL BHIKAJI NIMBALKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR HAROLI
(27340402201)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 DNYANU VASUDEV
(0668034)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
YADRAV , SHIROL

(27340402501)

KANYA VIDYA
MANDIR RUI

, HATKALANGLE
(27340304702)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUNIL DNYANU VASUDEV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR YADRAV
(27340402501)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 NIVRUTTI SAPKAL
(0669486)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYAMANDIR
JANWADE MALA , SHIROL

(27340402603)

KANYA VIDYA
MANDIR SHIRADWAD

, SHIROL
(27340402908)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUNITA NIVRUTTI SAPKAL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYAMANDIR JANWADE MALA
(27340402603)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  SHIROL
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  KUMAR VIDYAMANDIR JANWADE MALA

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 SUKHADEV

LONDHE
(0019772)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

SHAHA T.N. KANYA VIDYA
MANDIR , SHIROL

(27340402302)

KUMAR
VIDYAMANDIR
NIMSHIRGAON

, SHIROL
(27340401801)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUNITA SUKHADEV LONDHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
SHAHA T.N. KANYA VIDYA MANDIR
(27340402302)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
SUREKHA GAJANAN

HASILAKAR
(0670187)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
TAKAVADE , SHIROL

(27340402602)

PARVATI
VIDYAMANDIR R K
NAGAR , SHIROL
(27340402503)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUREKHA GAJANAN HASILAKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR TAKAVADE
(27340402602)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

METKAR
(0019773)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

SHAHA T.N. KANYA VIDYA
MANDIR , SHIROL

(27340402302)

CENTRAL SCHOOL
NANDANI , SHIROL

(27340402301)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUVARNA ANNASO METKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
SHAHA T.N. KANYA VIDYA MANDIR
(27340402302)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 UJWALA TUKARAM MANE
(0669986)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
TAKVADE , SHIROL

(27340402601)

KANYA VIDYA
MANDIR , KARVEER

(27340512802)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 UJWALA TUKARAM MANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR TAKVADE
(27340402601)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 VINAYAK LAHU MAGDUM
(0780860)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR JAMBALI
NO.3 , SHIROL
(27340402103)

KANYA
V.M.KURUNDWAD

NO.2 , SHIROL
(27340403402)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 VINAYAK LAHU MAGDUM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR JAMBALI NO.3
(27340402103)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

JADHAV
(0672038)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
GANESHWADI MAL

, SHIROL
(27340404301)

KUMAR V.M.MARATHI
AALAS , SHIROL
(27340404601)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 GANPATI ATMARAM JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR GANESHWADI MAL
(27340404301)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 JAINAB ADAM SHAIKH
(0775576)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
GOURWAD , SHIROL

(27340404001)

CENTRAL PRY
SCHOOL

NAGDEVWADSD
, KARVEER

(27340501201)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 JAINAB ADAM SHAIKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR GOURWAD
(27340404001)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
JYOTSNA PANDURANG

SUTAR
(0270384)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
GANESHWADI , SHIROL

(27340404302)

KUMAR VIDYA
MANDIR DATTAWAD

, SHIROL
(27340405401)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 JYOTSNA PANDURANG SUTAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR GANESHWADI
(27340404302)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 KUMAR RAMA KOLI
(0819860)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CENTRAL SCHOOL
SHEDSHAL , SHIROL

(27340404201)

KANYA VIDYA
MANDIR , SHIROL

(27340403702)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 KUMAR RAMA KOLI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL SCHOOL SHEDSHAL
(27340404201)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 MANISHA DATTU KOLI
(0307318)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
GANESHWADI , SHIROL

(27340404302)

KUMAR V.M.
KURUNDWAD NO.1

, SHIROL
(27340403401)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 MANISHA DATTU KOLI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR GANESHWADI
(27340404302)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 MUKUND ANNA KUMBHAR
(0296522)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
BUBNAL , SHIROL

(27340404501)

KUMAR
V.M.KAVATHEGULAND(GAON)

, SHIROL
(27340404101)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 MUKUND ANNA KUMBHAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR BUBNAL
(27340404501)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
NASIM MANSUR

SHIKALGAR
(0150853)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
NRUSINHWADI , SHIROL

(27340403801)

KUMAR VIDYA
MANDIR UMALWAD

, SHIROL
(27340400501)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 NASIM MANSUR SHIKALGAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR NRUSINHWADI
(27340403801)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
SANJAY VASANTRAO

DALAVI
(0491073)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR V.M.MARATHI
AALAS , SHIROL
(27340404601)

VIDYA MANDIR
TAKALIWADI , SHIROL

(27340404801)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SANJAY VASANTRAO DALAVI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR V.M.MARATHI AALAS
(27340404601)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 SARITA VITHU BANDGAR
(0503907)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
NRUSINHWADI , SHIROL

(27340403801)

MARATHI VIDYA
MANDIR BASTWAD

, SHIROL
(27340405601)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SARITA VITHU BANDGAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR NRUSINHWADI
(27340403801)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 MAHADEV

KETAGALE
(0296315)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
BUBNAL , SHIROL

(27340404501)

KUMAR V.M
KAVATHEGULAND(MAL)

, SHIROL
(27340404102)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SATISH MAHADEV KETAGALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR BUBNAL
(27340404501)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
SUNANADA

CHANDRAKANT PATIL
(0150870)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
NRUSINHWADI , SHIROL

(27340403801)

RAJARAM
VIDYAMANDIR

SHIROL NO2 , SHIROL
(27340400902)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUNANADA CHANDRAKANT PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR NRUSINHWADI
(27340403801)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

1
SUNANDA VIJAYKUMAR

KOLI
(0511250)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR
V.M.KAVATHEGULAND(GAON)

, SHIROL
(27340404101)

KANYA VIDYAMANDIR
NIMSHIRGAON

, SHIROL
(27340401802)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUNANDA VIJAYKUMAR KOLI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR V.M.KAVATHEGULAND(GAON)
(27340404101)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

KAMBLE
(0820268)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CENTRAL SCHOOL
SHEDSHAL , SHIROL

(27340404201)

CHATRAPATI VIDYA
MANDIR NO.3

, SHIROL
(27340400903)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 YASHVANT SADASHIV KAMBLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL SCHOOL SHEDSHAL
(27340404201)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
AYYUBALI HAIDERALI

PATEL
(0120753)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

URDU VIDYA MANDIR
AALAS , SHIROL
(27340404602)

URDU V M TALADAGE
, HATKALANGLE
(27340305304)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 AYYUBALI HAIDERALI PATEL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
URDU VIDYA MANDIR AALAS
(27340404602)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 HASEENA MEHBOOB KAZI
(0779214)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

URDU VIDYA MANDIR
BASTWAD , SHIROL

(27340405602)

URDU VIDYA MANDIR
TAKWADE , SHIROL

(27340402604)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 HASEENA MEHBOOB KAZI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
URDU VIDYA MANDIR BASTWAD
(27340405602)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
IQBALPASHA RAHIMUDDIN

PATEL
(0167048)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

URDU VIDYA MANDIR
AALAS , SHIROL
(27340404602)

ADARSH URDU
V.M.GOURWAD

, SHIROL
(27340404002)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 IQBALPASHA RAHIMUDDIN PATEL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
URDU VIDYA MANDIR AALAS
(27340404602)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
LIYAQAT USMAN

SHIKALGAR
(0109103)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

URDU VIDYA MANDIR
RAJAPUR , SHIROL

(27340405002)

URDU VIDYA MANDIR
KANWAD , SHIROL

(27340401602)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 LIYAQAT USMAN SHIKALGAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
URDU VIDYA MANDIR RAJAPUR
(27340405002)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

CHOUGALE
(0167926)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

URDU VIDYA MANDIR
GHOSARWAD , SHIROL

(27340404703)

URDU VIDYA MANDIR
BASTWAD , SHIROL

(27340405602)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 MOAJAM MAKBUL CHOUGALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
URDU VIDYA MANDIR GHOSARWAD
(27340404703)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

QUTBUDDIN PATEL
(0684615)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CENTRAL URDU SCHOOL
KURUNDWAD , SHIROL

(27340403415)

URDU CEN.PRIMARY
SCHOOL

, HATKALANGLE
(27340301403)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 MOHAMMADRAFIQUE QUTBUDDIN PATEL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL URDU SCHOOL KURUNDWAD
(27340403415)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
MOHAMMADSALIM
ASHRAFALI PATEL

(0160393)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

URDU VIDYA MANDIR
TAKWADE , SHIROL

(27340402604)

V.M.URDU SHEDSHAL
, SHIROL

(27340404203)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 MOHAMMADSALIM ASHRAFALI PATEL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
URDU VIDYA MANDIR TAKWADE
(27340402604)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
MOHAMMAD ZAKRIYA

ABDULRAZZAOUE PATEL
(0685843)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

URDU VIDYA MANDIR
BASTWAD , SHIROL

(27340405602)

CENTRAL URDU
SCHOOL

KURUNDWAD
, SHIROL

(27340403415)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 MOHAMMAD ZAKRIYA ABDULRAZZAOUE PATEL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
URDU VIDYA MANDIR BASTWAD
(27340405602)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 NAFEESA ZAKIR PATEL
(0076071)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

URDU VIDYA MANDIR
BUBNAL , SHIROL

(27340404502)

URDU VIDYA MANDIR
AKIWAT , SHIROL

(27340403701)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 NAFEESA ZAKIR PATEL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
URDU VIDYA MANDIR BUBNAL
(27340404502)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 NIYAZ SARWAR PATEL
(0258493)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

URDU VIDYA MANDIR
RAJAPUR , SHIROL

(27340405002)

URDU VIDYA MANDIR
UDGAON , SHIROL

(27340400704)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 NIYAZ SARWAR PATEL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
URDU VIDYA MANDIR RAJAPUR
(27340405002)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

MOHAMMADHANIF MULLA
(0148072)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CENTRAL URDU SCHOOL
KURUNDWAD , SHIROL

(27340403415)

ADARSH URDU
V.M.GOURWAD

, SHIROL
(27340404002)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHABNAM MOHAMMADHANIF MULLA.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL URDU SCHOOL KURUNDWAD
(27340403415)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
ZAKIYA MOAJAM

CHOUGALE
(0148078)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

URDU VIDYA MANDIR
AKIWAT , SHIROL

(27340403701)

URDU VIDYA MANDIR
AURAWAD , SHIROL

(27340403902)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ZAKIYA MOAJAM CHOUGALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
URDU VIDYA MANDIR AKIWAT
(27340403701)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 ANISA RAFIK NADAF
(0685712)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

URDU V.M. SAMTANAGAR
SHIROL , SHIROL

(27340400924)

URDU VIDYA MANDIR
UDGAON , SHIROL

(27340400704)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 ANISA RAFIK NADAF.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
URDU V.M. SAMTANAGAR SHIROL
(27340400924)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

PATEL
(0679307)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

URDU VIDYA MANDIR
AURAWAD , SHIROL

(27340403902)

URDU V. M. DAVAT
NAGAR KABNOOR
, HATKALANGLE
(27340302016)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 BIBITABASSUM MAHMOOD PATEL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
URDU VIDYA MANDIR AURAWAD
(27340403902)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
BILQEES SAYYADYUSUF

PATEL
(0775807)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

URDU SCHOOL NANDNI
, SHIROL

(27340402308)

ADARSH URDU
V.M.GOURWAD

, SHIROL
(27340404002)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 BILQEES SAYYADYUSUF PATEL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
URDU SCHOOL NANDNI
(27340402308)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
FARHEENBAANU SAHEB

HUSAIN PEERZADE
(0011753)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

V.M.URDU SHEDSHAL
, SHIROL

(27340404203)

URDU VIDYA MANDIR
SHIROLI

, HATKALANGLE
(27340305207)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 FARHEENBAANU SAHEB HUSAIN PEERZADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
V.M.URDU SHEDSHAL
(27340404203)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
FAYYAZAHMED ABDUL

GAFFAR PATEL
(0166583)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

URDU VIDYA MANDIR
KANWAD , SHIROL

(27340401602)

URDU SCHOOL
NANDNI , SHIROL

(27340402308)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 FAYYAZAHMED ABDUL GAFFAR PATEL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
URDU VIDYA MANDIR KANWAD
(27340401602)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
IQBALPASHA KUTBUDDIN

PATEL
(0148067)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

ADARSH URDU
V.M.GOURWAD , SHIROL

(27340404002)

URDU VIDYA MANDIR
UDGAON , SHIROL

(27340400704)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 IQBALPASHA KUTBUDDIN PATEL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ADARSH URDU V.M.GOURWAD
(27340404002)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 MUDASSAR HAIDAR NADAF
(0086303)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

URDU VIDYA MANDIR
UDGAON , SHIROL

(27340400704)

URDU VIDYA MANDIR
MANGAON

, HATKALANGLE
(27340303203)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 MUDASSAR HAIDAR NADAF.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
URDU VIDYA MANDIR UDGAON
(27340400704)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

PATEL
(0254962)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

ADARSH URDU
V.M.GOURWAD , SHIROL

(27340404002)

URDU V.M.
SAMTANAGAR

SHIROL , SHIROL
(27340400924)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 NASEEMA QABILPASHA PATEL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ADARSH URDU V.M.GOURWAD
(27340404002)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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 PARVIN ISMAIL INGALIKAR
(0776461)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

URDU SHALA SHIROL
, SHIROL

(27340400908)

CENTRAL URDU
SCHOOL

KURUNDWAD
, SHIROL

(27340403415)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 PARVIN ISMAIL INGALIKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
URDU SHALA SHIROL
(27340400908)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

SANADE
(0216937)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

URDU VIDYA MANDIR
UDGAON , SHIROL

(27340400704)

URDU VIDYA MANDIR
BASTWAD , SHIROL

(27340405602)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 RASHIDA DASTAGIR SANADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
URDU VIDYA MANDIR UDGAON
(27340400704)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

PATEL
(0216138)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

URDU VIDYA MANDIR
UDGAON , SHIROL

(27340400704)

URDU VIDYA MANDIR
KANWAD , SHIROL

(27340401602)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 RAYEESAHMAD RUSTUM PATEL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
URDU VIDYA MANDIR UDGAON
(27340400704)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक 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 SAJIDA IRFAN PATEL
(0679304)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

URDU VIDYA MANDIR
AURAWAD , SHIROL

(27340403902)

URDU SHALA SHIROL
, SHIROL

(27340400908)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SAJIDA IRFAN PATEL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
URDU VIDYA MANDIR AURAWAD
(27340403902)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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 उपिशक 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
SHAKEEL AHMAD

BASHIRUDDIN PEERZADE
(0486580)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

ADARSH URDU
V.M.GOURWAD , SHIROL

(27340404002)

URDU VIDYA MANDIR
RAJAPUR , SHIROL

(27340405002)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SHAKEEL AHMAD BASHIRUDDIN PEERZADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ADARSH URDU V.M.GOURWAD
(27340404002)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.
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ns

fer



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 उपिशक 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 SUHAIL BAHAUDDIN PATEL
(0109105)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

URDU VIDYA MANDIR
KANWAD , SHIROL

(27340401602)

URDU VIDYA MANDIR
RAJAPUR , SHIROL

(27340405002)

     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
उपिशक
UDISE NO.:

 SUHAIL BAHAUDDIN PATEL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
URDU VIDYA MANDIR KANWAD
(27340401602)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.
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