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

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

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

GENGE
(0175031)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR JADHEWADI
, AAJARA

(27341009901)

CENTRAL SCHOOL
MAHAGOND , AAJARA

(27341005601)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 SAKHARAM GENGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR JADHEWADI
(27341009901)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

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

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

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

SHEREKAR
(0526678)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
BHADAVANWADI , AAJARA

(27341000901)

PRI.VIDYA MANDIR
KARAMBALI

, GADHINGLAJ
(27341105001)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 HARIRAM SHEREKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR BHADAVANWADI
(27341000901)

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

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

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

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

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

1
BALKRISHNA BANDU

SURYWANSHI
(0817218)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR HAJGOLI
KURDA , AAJARA
(27341002701)

CEN SCHOOL DABIL
, AAJARA

(27341001701)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 BALKRISHNA BANDU SURYWANSHI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR HAJGOLI KURDA
(27341002701)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे यांनी नमदू केलेया शाळांया पसतंीमानसुार 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 NANA KAMBLE
(0211723)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

PRIMARY VIDYA MANDIR
MASEWADI , AAJARA

(27341005901)

VIDYA MANDIR
HAJGOLI KURDA

, AAJARA
(27341002701)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 NANA KAMBLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
PRIMARY VIDYA MANDIR MASEWADI
(27341005901)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 DATTU BHAIRU BOTE
(0194400)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
KHORATWADI , AAJARA

(27341004601)

PR.VIDYA MANDIR
BAHIREWADI , AAJARA

(27341000601)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 DATTU BHAIRU BOTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR KHORATWADI
(27341004601)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
MADHUKAR UTTAMRAO

RATHOD
(0211717)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

PRIMARY VIDYA MANDIR
MASEWADI , AAJARA

(27341005901)

PR.VIDYA MANDIR
CHANVANWADI

, AAJARA
(27341001401)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 MADHUKAR UTTAMRAO RATHOD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
PRIMARY VIDYA MANDIR MASEWADI
(27341005901)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे यांनी नमदू केलेया शाळांया पसतंीमानसुार 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 NINGONDA PATIL
(0428714)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

ADARSH VIDYA MANDIR
BHADAVAN , AAJARA

(27341000801)

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.:

 RAMESH NINGONDA PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ADARSH VIDYA MANDIR BHADAVAN
(27341000801)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
SANDEEP MAHADEO

KUMBHAR
(0526720)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
BHADAVANWADI , AAJARA

(27341000901)

PRATHMIC VIDYA
MANDIR HARUR

, AAJARA
(27341003201)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 SANDEEP MAHADEO KUMBHAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR BHADAVANWADI
(27341000901)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे यांनी नमदू केलेया शाळांया पसतंीमानसुार 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 KONDIBA BAGADI
(0423033)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

SMT K B APATE
VIDYANIKETAN , AAJARA

(27341005102)

ANANT VIDYA
MANDIR SOHALE

, AAJARA
(27341008401)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 KONDIBA BAGADI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
SMT K B APATE VIDYANIKETAN
(27341005102)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  AAJARA
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  SMT K B APATE VIDYANIKETAN

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे यांनी नमदू केलेया शाळांया पसतंीमानसुार 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 SHARAD POWAR
(0676078)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

ADARSH VIDYA MANDIR
BHADAVAN , AAJARA

(27341000801)

VIDYA MANDIR
KUMMARI

, GADHINGLAJ
(27341105501)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 SHARAD POWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ADARSH VIDYA MANDIR BHADAVAN
(27341000801)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
SUDHAKAR MARUTI

AJAGEKAR
(0211698)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

PRIMARY VIDYA MANDIR
MASEWADI , AAJARA

(27341005901)

SMT K B APATE
VIDYANIKETAN

, AAJARA
(27341005102)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 SUDHAKAR MARUTI AJAGEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
PRIMARY VIDYA MANDIR MASEWADI
(27341005901)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

DESHMUKH
(0508498)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR HAJGOLI
KURDA , AAJARA
(27341002701)

VIDYA MANDIR
GANESHWADI

, AAJARA
(27341004202)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 TUKARAM DESHMUKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR HAJGOLI KURDA
(27341002701)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
UDAYKUMAR SADASHIV

SUTAR
(0536087)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

SMT K B APATE
VIDYANIKETAN , AAJARA

(27341005102)

VIDYA MANDIR
VELAVATIY , AAJARA

(27341009201)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 UDAYKUMAR SADASHIV SUTAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
SMT K B APATE VIDYANIKETAN
(27341005102)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  AAJARA
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  SMT K B APATE VIDYANIKETAN

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे यांनी नमदू केलेया शाळांया पसतंीमानसुार 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 SHRIKANT DESAI
(0181254)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

SHRI.VITTAL VIDYA
MANDIR , AAJARA

(27341006901)

SMT K B APATE
VIDYANIKETAN

, AAJARA
(27341005102)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 SHRIKANT DESAI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
SHRI.VITTAL VIDYA MANDIR
(27341006901)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  AAJARA
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  SHRI.VITTAL 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 VILAS JOTIBA KUMBHAR
(0175049)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR JADHEWADI
, AAJARA

(27341009901)

PRI.VIDYA MANDIR
KARAMBALI

, GADHINGLAJ
(27341105001)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 JOTIBA KUMBHAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR JADHEWADI
(27341009901)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे यांनी नमदू केलेया शाळांया पसतंीमानसुार 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 SHANKAR PUNDPAL
(0425771)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

SMT K B APATE
VIDYANIKETAN , AAJARA

(27341005102)

PR.VIDYA
MANDIR,ARDAL

, AAJARA
(27341000301)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 SHANKAR PUNDPAL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
SMT K B APATE VIDYANIKETAN
(27341005102)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  AAJARA
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  SMT K B APATE VIDYANIKETAN

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 VISHNU MARUTI BAKALE
(0819312)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
KHORATWADI , AAJARA

(27341004601)

PRIMARY VIDYA
MANDIR MASEWADI

, AAJARA
(27341005901)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 VISHNU MARUTI BAKALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR KHORATWADI
(27341004601)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
MAHADEV PARASHARAM

PATHARVAT
(0682974)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR CHITALE
DHANGAR , AAJARA

(27341001603)

VIDYA MANDIR
NOUKUD

, GADHINGLAJ
(27341107101)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 MAHADEV PARASHARAM PATHARVAT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR CHITALE DHANGAR
(27341001603)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे यांनी नमदू केलेया शाळांया पसतंीमानसुार 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 BALAJI GUTTE
(0681764)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR JEUR
, AAJARA

(27341003801)

VIDYA MANDIR
SATEWADI , AAJARA

(27341007901)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 BALAJI GUTTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR JEUR
(27341003801)

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

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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे यांनी नमदू केलेया शाळांया पसतंीमानसुार 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 SARJERAO BADE
(0680437)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR CHITALE
, AAJARA

(27341001601)

V.M.RAYWADA
, AAJARA

(27341003604)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 SARJERAO BADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR CHITALE
(27341001601)

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

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

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

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

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

1
RAVINDRA TUKARAM

YESADE
(0461738)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

Vidya Mandir Bhatwadi
, AAJARA

(27341001102)

PRIMARY VIDYA
MANDIR MASEWADI

, AAJARA
(27341005901)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 RAVINDRA TUKARAM YESADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Vidya Mandir Bhatwadi
(27341001102)

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

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

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

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

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

1
SHASHIKANT GOPAL

SUTAR
(0681206)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR BURUDE
, AAJARA

(27341001101)

VIDYA MANDIR
MENDOLI , AAJARA

(27341006201)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 SHASHIKANT GOPAL SUTAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR BURUDE
(27341001101)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

KUMBHAR
(0514435)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

PRY VIDYA MANDIR
PARPOLI , AAJARA

(27341006801)

KANYA VIDYA
MANDIR YALGUD
, HATKALANGLE
(27340306202)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 GUNDU KUMBHAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
PRY VIDYA MANDIR PARPOLI
(27341006801)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
LAXMIKANT JYOTIRAM

HANKARE
(0680273)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

PRY SCHOOL DABILWADI
, AAJARA

(27341001704)

KUMAR
V.M.GHALWAD

, SHIROL
(27340401201)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 LAXMIKANT JYOTIRAM HANKARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
PRY SCHOOL DABILWADI
(27341001704)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 MADHURI MARUTI KAMBLE
(0527764)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
MEDHEWADI , AAJARA

(27341002902)

VIDYA MANDIR
POLGAON , AAJARA

(27341007301)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 MADHURI MARUTI KAMBLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR MEDHEWADI
(27341002902)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
RESHMA BABASAHEB

PATIL
(0681660)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR MADYAL
, AAJARA

(27341002104)

PR.VIDYA MANDIR
MUMEWADI , AAJARA

(27341006301)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 RESHMA BABASAHEB PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR MADYAL
(27341002104)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
SHAHANAWAJ BAPUSAHEB

MULLA
(0347228)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR SHELAP
, AAJARA

(27341008101)

ADARSH VIDYA
MANDIR BHADAVAN

, AAJARA
(27341000801)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 SHAHANAWAJ BAPUSAHEB MULLA.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR SHELAP
(27341008101)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 SHARAD ROHIDAS KAMBLE
(0351091)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

PRY V.M. PARPOLI
GAONTHAN , AAJARA

(27341006802)

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.:

 SHARAD ROHIDAS KAMBLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
PRY V.M. PARPOLI GAONTHAN
(27341006802)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  AAJARA
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  PRY V.M. PARPOLI GAONTHAN

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 SHIVAJI KRISHNA PARIT
(0677768)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

PRY VIDYA MANDIR
PARPOLI , AAJARA

(27341006801)

VIDYA MANDIR
GANDHINAGAR

, AAJARA
(27341000114)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 KRISHNA PARIT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
PRY VIDYA MANDIR PARPOLI
(27341006801)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे यांनी नमदू केलेया शाळांया पसतंीमानसुार 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 BAPURAO SIRSAT
(0053312)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

PRY SCHOOL DABILWADI
, AAJARA

(27341001704)

KUMAR
V.M.GHALWAD

, SHIROL
(27340401201)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 BAPURAO SIRSAT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
PRY SCHOOL DABILWADI
(27341001704)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
ANANDRAO KASHINATH

SHINDE
(0067978)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR SULERAN
, AAJARA

(27341008603)

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.:

 ANANDRAO KASHINATH SHINDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR SULERAN
(27341008603)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 ANJALI BABASAHEB PATIL
(0674233)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
DHANAGARMOLA , AAJARA

(27341008602)

VIDYA MANDIR
BELEWADI , AAJARA

(27341000701)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 ANJALI BABASAHEB PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR DHANAGARMOLA
(27341008602)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

MHANGORE
(0442714)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR VELAVATIY
, AAJARA

(27341009201)

VIDYA MANDIR
SHELAP , AAJARA

(27341008101)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 MARUTI MHANGORE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR VELAVATIY
(27341009201)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 MAHADEV BALKU TEJAM
(0319503)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
DARDEWADI , AAJARA

(27341001801)

VIDYA MANDIR
DEVARDE , AAJARA

(27341002101)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 MAHADEV BALKU TEJAM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR DARDEWADI
(27341001801)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
NILKANTH KONDIBA

KASBE
(0447996)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

V.M. KITAVADE
DHANGARWADA , AAJARA

(27341004804)

KUMAR VIDYA
MANDIR TARDAL
, HATKALANGLE
(27340305501)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 NILKANTH KONDIBA KASBE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
V.M. KITAVADE DHANGARWADA
(27341004804)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
NISHA CHANDRAKANT

NATU
(0441275)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
GHATKARWADI , AAJARA

(27341008601)

VIDYA MANDIR
HANBARWADI

, KARVEER
(27340505601)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 NISHA CHANDRAKANT NATU.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR GHATKARWADI
(27341008601)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

CHOUGULE
(0460942)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR DEVARDE
, AAJARA

(27341002101)

SHREE SARASWATI
VIDYA MANDIR

GAJARGAON , AAJARA
(27341002401)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 DHONDIBA CHOUGULE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR DEVARDE
(27341002101)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे यांनी नमदू केलेया शाळांया पसतंीमानसुार 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 VAMAN KOLI
(0827294)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR SULERAN
, AAJARA

(27341008603)

VIDYA MANDIR
ALATWADI

, HATKALANGLE
(27340304402)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 VAMAN KOLI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR SULERAN
(27341008603)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 SHARAD BRAMHA POWER
(0488343)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CENTRAL PRIMARY
SCHOOL GAVASE , AAJARA

(27341002501)

GHOLVASAHAT
BUGDIKKATTI
, GADHINGLAJ
(27341101405)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 SHARAD BRAMHA POWER.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL PRIMARY SCHOOL GAVASE
(27341002501)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे यांनी नमदू केलेया शाळांया पसतंीमानसुार 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 MASU PATIL
(0327551)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
ALYACHIWADI , AAJARA

(27341002502)

PRATHMIC VIDYA
MANDIR VAZARE

, AAJARA
(27341009101)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 MASU PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR ALYACHIWADI
(27341002502)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे यांनी नमदू केलेया शाळांया पसतंीमानसुार 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 ANANDA KAMBALE
(0079960)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
DHANAGARMOLA , AAJARA

(27341008602)

VIDYA MANDIR BELE
, KARVEER

(27340507701)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 SMITA ANANDA KAMBALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR DHANAGARMOLA
(27341008602)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे यांनी नमदू केलेया शाळांया पसतंीमानसुार 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 BHIKAJI KAMBLE
(0442738)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR VELAVATIY
, AAJARA

(27341009201)

PR.VIDYA MANDIR
MUMEWADI , AAJARA

(27341006301)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 BHIKAJI KAMBLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR VELAVATIY
(27341009201)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

KAMBALE
(0677562)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CENTRAL PRIMARY
SCHOOL GAVASE , AAJARA

(27341002501)

VIDYA MANDIR
AAVANDI , AAJARA

(27341000401)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 NIVRUTTI KAMBALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL PRIMARY SCHOOL GAVASE
(27341002501)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 LATA NARAYAN GAVADE
(0775892)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR YERANDOL
, AAJARA

(27341002301)

VIDYA MANDIR
HASURCHAMPU
, GADHINGLAJ
(27341102901)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 LATA NARAYAN GAVADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR YERANDOL
(27341002301)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 NITIN WAMAN PAWAR
(0684123)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR POLGAON
, AAJARA

(27341007301)

PRY SCHOOL
DABILWADI , AAJARA

(27341001704)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 NITIN WAMAN PAWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR POLGAON
(27341007301)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 POOJA PRAKASH SONAR
(0777217)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR YERANDOL
, AAJARA

(27341002301)

VIDYA MANDIR KINE
, AAJARA

(27341004701)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 POOJA PRAKASH SONAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR YERANDOL
(27341002301)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

SONAR
(0245544)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR YERANDOL
, AAJARA

(27341002301)

CEN SCHOOL
SIRSANGI , AAJARA

(27341008201)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 GANAPATI SONAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR YERANDOL
(27341002301)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
RAHUL GOVARDHAN

SHENDAGE
(0806018)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

V.M.DHANGARWADA NO.1
, AAJARA

(27341003602)

VIDYA MANDIR
CHOKAK

, HATKALANGLE
(27340301001)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 RAHUL GOVARDHAN SHENDAGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
V.M.DHANGARWADA NO.1
(27341003602)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  AAJARA
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  V.M.DHANGARWADA 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
RAJASHREE SADASHIV

SUTAR
(0681048)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR DEULWADI
, AAJARA

(27341002001)

SHRI SHANKARLING
VIDYA MANDIR

, AAJARA
(27341005501)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 SADASHIV SUTAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR DEULWADI
(27341002001)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
SAMBHAJI NINGOJI

KOKITKAR
(0077062)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

V.M.AWANDI
DHANGARWADA NO.3

, AAJARA
(27341003603)

MARATHI
VIDYAMANDIR
HINDAGAON
, CHANDGAD

(27341202201)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 SAMBHAJI NINGOJI KOKITKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
V.M.AWANDI DHANGARWADA NO.3
(27341003603)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  AAJARA
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  V.M.AWANDI DHANGARWADA 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
SANJIVANI BALASAHEB

PATIL
(0821597)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR POLGAON
, AAJARA

(27341007301)

PRATHMIC VIDYA
MANDIR KHEDE

, AAJARA
(27341004501)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 SANJIVANI BALASAHEB PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR POLGAON
(27341007301)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे यांनी नमदू केलेया शाळांया पसतंीमानसुार 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 ANANDARAO RAUT
(0521294)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)
V.M.RAYWADA , AAJARA

(27341003604)

KANYA VIDYA
MANDIR VASHI

, KARVEER
(27340506702)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 ANANDARAO RAUT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
V.M.RAYWADA
(27341003604)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

SONAR
(0775881)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR POLGAON
, AAJARA

(27341007301)

VIDYA MANDIR
YERANDOL , AAJARA

(27341002301)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 RAMCHANDRA SONAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR POLGAON
(27341007301)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 ANJANA ANIL AJAGEKAR
(0533336)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

SHIVRAJ VIDHYALAY
CHIMANE , AAJARA

(27341001501)

PR.VIDYA MANDIR
DHAMANE , AAJARA

(27341002201)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 ANJANA ANIL AJAGEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
SHIVRAJ VIDHYALAY CHIMANE
(27341001501)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  AAJARA
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  SHIVRAJ VIDHYALAY CHIMANE

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे यांनी नमदू केलेया शाळांया पसतंीमानसुार 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 RAJARAM DESAI
(0534128)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

PRATHMIC VIDYA MANDIR
VAZARE , AAJARA

(27341009101)

VIDYA MANDIR
DEVKANDAGAON

, AAJARA
(27341001901)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 RAJARAM DESAI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
PRATHMIC VIDYA MANDIR VAZARE
(27341009101)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

CHOUGALE
(0533375)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
KARPEWADI , AAJARA

(27341004001)

PR.VIDYA MANDIR
PENDHARWADI

, AAJARA
(27341007001)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 LAXMAN CHOUGALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR KARPEWADI
(27341004001)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 NAMADEV NAGOJI MULIK
(0082952)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

CENTRAL SCHOOL
MAHAGOND , AAJARA

(27341005601)

VIDYA MANDIR
JADHEWADI , AAJARA

(27341009901)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 NAMADEV NAGOJI MULIK.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL SCHOOL MAHAGOND
(27341005601)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

GADIWADD
(0155081)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

PRATHMIC VIDYA MANDIR
HONYALI , AAJARA

(27341003501)

SWAMI VIVEKANAND
VIDYA MANDIR

, AAJARA
(27341000103)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 SHRIPATI GADIWADD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
PRATHMIC VIDYA MANDIR HONYALI
(27341003501)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
RAMACHANDRA

BANDERAO REDEKAR
(0527848)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

PRATHMIC VIDYA MANDIR
HONYALI , AAJARA

(27341003501)

VIDYA MANDIR
MANAWALE

, BHUDARGAD
(27340955101)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 RAMACHANDRA BANDERAO REDEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
PRATHMIC VIDYA MANDIR HONYALI
(27341003501)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 SHEELA SURESH DESAI
(0527948)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

PRATHMIC VIDYA MANDIR
HONYALI , AAJARA

(27341003501)

VIDYA MANDIR
BELEWADI , AAJARA

(27341000701)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 SHEELA SURESH DESAI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
PRATHMIC VIDYA MANDIR HONYALI
(27341003501)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे यांनी नमदू केलेया शाळांया पसतंीमानसुार 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 GANGARAM GOVEKAR
(0450610)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
AAJARA , AAJARA
(27341000102)

VIDYA MANDIR
WATANGI , AAJARA

(27341009401)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 GANGARAM GOVEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR AAJARA
(27341000102)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 ANUSHKA ANIL GOVEKAR
(0062576)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

SWAMI VIVEKANAND
VIDYA MANDIR , AAJARA

(27341000103)

VIDYA MANDIR
PERANOLI , AAJARA

(27341007101)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 ANUSHKA ANIL GOVEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
SWAMI VIVEKANAND VIDYA MANDIR
(27341000103)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  AAJARA
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  SWAMI VIVEKANAND 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
ASAVARI ANAND

MUNANKAR
(0684142)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
AAJARA , AAJARA
(27341000102)

VIDYA MANDIR KASAR
KANDGAON , AAJARA

(27341004201)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 ASAVARI ANAND MUNANKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR AAJARA
(27341000102)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे यांनी नमदू केलेया शाळांया पसतंीमानसुार 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 ANNA PATIL
(0305322)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

SHRI SHANKARLING VIDYA
MANDIR , AAJARA

(27341005501)

VIDYA MANDIR KOGIL
BUDRUK , KARVEER

(27340505101)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 ASHOK ANNA PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
SHRI SHANKARLING VIDYA MANDIR
(27341005501)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  AAJARA
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  SHRI SHANKARLING 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
ASHWINI SUDHAKAR

KALKUTAKI
(0684900)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

SHRI SHANKARLING VIDYA
MANDIR , AAJARA

(27341005501)

PHULE VIDYA
MANDIR MALIGRAY

, AAJARA
(27341005802)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 SUDHAKAR KALKUTAKI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
SHRI SHANKARLING VIDYA MANDIR
(27341005501)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  AAJARA
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  SHRI SHANKARLING 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
DIPALI GAJANAN
KAWATHANKAR

(0062587)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

SWAMI VIVEKANAND
VIDYA MANDIR , AAJARA

(27341000103)

VIDYA MANDIR
AAVANDI , AAJARA

(27341000401)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 GAJANAN KAWATHANKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
SWAMI VIVEKANAND VIDYA MANDIR
(27341000103)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  AAJARA
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  SWAMI VIVEKANAND 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 GEETA DASHARATH TEJAM
(0681311)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
GANESHWADI , AAJARA

(27341004202)

PRATHMIC VIDYA
MANDIR KHEDE

, AAJARA
(27341004501)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 DASHARATH TEJAM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR GANESHWADI
(27341004202)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  AAJARA
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  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 KAMAL DATTATRAY PATIL
(0487475)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

SHRI SHANKARLING VIDYA
MANDIR , AAJARA

(27341005501)

PR.VIDYA
MANDIR,ARDAL

, AAJARA
(27341000301)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 KAMAL DATTATRAY PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
SHRI SHANKARLING VIDYA MANDIR
(27341005501)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  AAJARA
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  SHRI SHANKARLING 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
LAXMAN NARAYAN

KAVITKAR
(0062551)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

SWAMI VIVEKANAND
VIDYA MANDIR , AAJARA

(27341000103)

KANYA VIDYA
MANDIR AAJARA

, AAJARA
(27341000102)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 NARAYAN KAVITKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
SWAMI VIVEKANAND VIDYA MANDIR
(27341000103)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  AAJARA
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  SWAMI VIVEKANAND 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
NIRMALA SUDHAKAR

AJAGEKAR
(0682752)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

PRATHMIC VIDYA MANDIR
KHEDE , AAJARA
(27341004501)

PR. VIDYA MANDIR
MUNGUSWADI

, AAJARA
(27341006401)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 NIRMALA SUDHAKAR AJAGEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
PRATHMIC VIDYA MANDIR KHEDE
(27341004501)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
RAHUL SHANKARRAO

BORDE
(0681307)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
GANESHWADI , AAJARA

(27341004202)

PRY SCHOOL
DABILWADI , AAJARA

(27341001704)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 RAHUL SHANKARRAO BORDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR GANESHWADI
(27341004202)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  AAJARA
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  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 RUPALI SHIVAJI KUMBHAR
(0680031)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
CHANDEWADI , AAJARA

(27341001301)

VIDYA MANDIR
GANESHWADI

, AAJARA
(27341004202)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 SHIVAJI KUMBHAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR CHANDEWADI
(27341001301)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 SANYOGITA SUNIL SUTAR
(0487501)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

SHRI SHANKARLING VIDYA
MANDIR , AAJARA

(27341005501)

VIDYA MANDIR
DEVARDE , AAJARA

(27341002101)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 SANYOGITA SUNIL SUTAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
SHRI SHANKARLING VIDYA MANDIR
(27341005501)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  AAJARA
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  SHRI SHANKARLING 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 SARIKA RAJENDRA PATIL
(0684327)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR BHAVAN AAJARA
, AAJARA

(27341000101)

VIDYA MANDIR
VELAVATIY , AAJARA

(27341009201)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 SARIKA RAJENDRA PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR BHAVAN AAJARA
(27341000101)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

PEDNEKAR
(0778899)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
AAJARA , AAJARA
(27341000102)

VIDYA MANDIR
POLGAON , AAJARA

(27341007301)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 BABURAO PEDNEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR AAJARA
(27341000102)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

KESARKAR
(0308023)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR KASAR
KANDGAON , AAJARA

(27341004201)

VIDYA MANDIR
SHRUGARWADI

, AAJARA
(27341008301)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 AAPPA KESARKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR KASAR KANDGAON
(27341004201)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

CHOUGULE
(0308390)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

PRATHMIC VIDYA MANDIR
KHEDE , AAJARA
(27341004501)

VIDYA MANDIR
CHITRANAGAR

, AAJARA
(27341001103)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 MALGONDA CHOUGULE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
PRATHMIC VIDYA MANDIR KHEDE
(27341004501)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे यांनी नमदू केलेया शाळांया पसतंीमानसुार 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 SHANKAR NAIK
(0418668)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

SHRI SHANKARLING VIDYA
MANDIR , AAJARA

(27341005501)

KUMAR BHAVAN
AAJARA , AAJARA
(27341000101)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 SHANKAR NAIK.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
SHRI SHANKARLING VIDYA MANDIR
(27341005501)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  AAJARA
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  SHRI SHANKARLING 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 SUDHAKAR VISHNU PATIL
(0487510)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

SHRI SHANKARLING VIDYA
MANDIR , AAJARA

(27341005501)

PRIMARY VIDYA
MANDIR MASEWADI

, AAJARA
(27341005901)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 SUDHAKAR VISHNU PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
SHRI SHANKARLING VIDYA MANDIR
(27341005501)

 2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.  Kolhapur
 3) गटिवकास अिधकारी पचंायत सिमती  AAJARA
 4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा  SHRI SHANKARLING 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 SUMAN SHIVAJI GURAV
(0684309)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
CHANDEWADI , AAJARA

(27341001301)

SHRI SHANKARLING
VIDYA MANDIR

, AAJARA
(27341005501)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 SHIVAJI GURAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR CHANDEWADI
(27341001301)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे यांनी नमदू केलेया शाळांया पसतंीमानसुार 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 DATTU GIRI
(0803588)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KANYA VIDYA MANDIR
AAJARA , AAJARA
(27341000102)

PR.VIDYA MANDIR
BAHIREWADI , AAJARA

(27341000601)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 DATTU GIRI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KANYA VIDYA MANDIR AAJARA
(27341000102)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

JADHAV
(0820326)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
GANDHINAGAR , AAJARA

(27341000114)

KANYA VIDYA
MANDIR AAJARA

, AAJARA
(27341000102)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 BABURAO JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR GANDHINAGAR
(27341000114)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 VIKRAM KESHAV GADKAR
(0035144)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR KASAR
KANDGAON , AAJARA

(27341004201)

VIDYAMANDIR
SHENDRI

, GADHINGLAJ
(27341107701)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 VIKRAM KESHAV GADKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR KASAR KANDGAON
(27341004201)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे यांनी नमदू केलेया शाळांया पसतंीमानसुार 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 MARUTI PATIL
(0306695)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR SULE
, AAJARA

(27341008501)

VIDYA MANDIR
ARJUNWADI

, GADHINGLAJ
(27341100301)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 MARUTI PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR SULE
(27341008501)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 BASAPPA RAMA KOLI
(0504842)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

PRI VIDYA MANDIR
LAKUDWADI , AAJARA

(27341003701)

VIDYA MANDIR
SHINOLI BUDRUK

, CHANDGAD
(27341211301)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 BASAPPA RAMA KOLI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
PRI VIDYA MANDIR LAKUDWADI
(27341003701)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे यांनी नमदू केलेया शाळांया पसतंीमानसुार 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 TAYAPPA KAMBLE
(0305198)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

PHULE VIDYA MANDIR
MALIGRAY , AAJARA

(27341005802)

VIDYA MANDIR
TUPURWADI

, GADHINGLAJ
(27341108801)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 TAYAPPA KAMBLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
PHULE VIDYA MANDIR MALIGRAY
(27341005802)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

KORAVI
(0408709)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
DABHEWADIthmik , AAJARA

(27341005101)

PHULE VIDYA
MANDIR MALIGRAY

, AAJARA
(27341005802)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 BHIMARAO KORAVI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR DABHEWADIthmik
(27341005101)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
LATADEVI MAHADEV

MANGALE
(0306632)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR SULE
, AAJARA

(27341008501)

VIDYA MANDIR
CHANNEKUPPI
, GADHINGLAJ
(27341101601)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 LATADEVI MAHADEV MANGALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR SULE
(27341008501)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
MALUTAI SHANKAR

ADKURKAR
(0424290)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

SHREE SARASWATI VIDYA
MANDIR GAJARGAON

, AAJARA
(27341002401)

KANYA VIDYA
MANDIR KUMBHOJ

, HATKALANGLE
(27340302502)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 MALUTAI SHANKAR ADKURKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
SHREE SARASWATI VIDYA MANDIR GAJARGAON
(27341002401)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे यांनी नमदू केलेया शाळांया पसतंीमानसुार 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 MARUTI PATIL
(0047746)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

SHREE SARASWATI VIDYA
MANDIR GAJARGAON

, AAJARA
(27341002401)

KUMAR VIDYA
MANDIR

SARAMBALWAD
, AAJARA

(27341007701)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 MARUTI PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
SHREE SARASWATI VIDYA MANDIR GAJARGAON
(27341002401)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
MARUTI NAMADEV

SALAVEKAR
(0435706)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
SARAMBALWAD , AAJARA

(27341007701)

VIDYA MANDIR
BOLKEWADI , AAJARA

(27341001001)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 MARUTI NAMADEV SALAVEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR SARAMBALWAD
(27341007701)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 MEGHA VITTHAL BAGADI
(0306655)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR SULE
, AAJARA

(27341008501)

VIDYA MANDIR
KANADEWADI
, GADHINGLAJ
(27341104901)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 MEGHA VITTHAL BAGADI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR SULE
(27341008501)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे यांनी नमदू केलेया शाळांया पसतंीमानसुार 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 MARUTI PATIL
(0435718)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

KUMAR VIDYA MANDIR
SARAMBALWAD , AAJARA

(27341007701)

VIDYA MANDIR JEUR
, AAJARA

(27341003801)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 MARUTI PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KUMAR VIDYA MANDIR SARAMBALWAD
(27341007701)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

KUMBHAR
(0522830)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

PRATHMIC VIDYA MANDIR
HARUR , AAJARA
(27341003201)

VIDYA MANDIR
HANDEWADI , AAJARA

(27341003001)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 LAXMAN KUMBHAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
PRATHMIC VIDYA MANDIR HARUR
(27341003201)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

GHATAGE
(0047683)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

SHREE SARASWATI VIDYA
MANDIR GAJARGAON

, AAJARA
(27341002401)

KUMAR VIDYA
MANDIR

SARAMBALWAD
, AAJARA

(27341007701)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 SUBHASH GHATAGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
SHREE SARASWATI VIDYA MANDIR GAJARGAON
(27341002401)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे यांनी नमदू केलेया शाळांया पसतंीमानसुार 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 BALASO NAIK
(0826732)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

SARASWATI VIDYA MANDIR
KAGINWADI , AAJARA

(27341005801)

KANYA VIDHYA
MANDIR K NUL
, GADHINGLAJ
(27341105106)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 BALASO NAIK.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
SARASWATI VIDYA MANDIR KAGINWADI
(27341005801)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे यांनी नमदू केलेया शाळांया पसतंीमानसुार 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 BABU KATKAR
(0305250)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

PHULE VIDYA MANDIR
MALIGRAY , AAJARA

(27341005802)

SHRI.VITTAL VIDYA
MANDIR , AAJARA

(27341006901)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 BABU KATKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
PHULE VIDYA MANDIR MALIGRAY
(27341005802)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
APPA SHANKAR APPA

SHANKAR PATIL
(0089380)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
CHALOBAWADI , AAJARA

(27341004702)

VIDYA MANDIR
YERANDOL , AAJARA

(27341002301)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 APPA SHANKAR APPA SHANKAR PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR CHALOBAWADI
(27341004702)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 BABU APPAJI GAVANDI
(0428348)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR WATANGI
, AAJARA

(27341009401)

VIDYA MANDIR JEUR
, AAJARA

(27341003801)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 BABU APPAJI GAVANDI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR WATANGI
(27341009401)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
BABURAO APPA BABURAO

APPA GADE
(0522869)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
BOLKEWADI , AAJARA

(27341001001)

VIDYA MANDIR
BHADAVANWADI

, AAJARA
(27341000901)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 BABURAO APPA BABURAO APPA GADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR BOLKEWADI
(27341001001)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
BHARATI SHAMARAO

PATHARVAT
(0678735)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR KINE
, AAJARA

(27341004701)

CEN.SCHOOL KUMAR
NESARI , GADHINGLAJ

(27341107201)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 BHARATI SHAMARAO PATHARVAT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR KINE
(27341004701)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
DINKAR LAXMAN DINKAR

LAXMAN KUMBHAR
(0775394)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
CHALOBAWADI , AAJARA

(27341004702)

VIDYA MANDIR
JADHEWADI , AAJARA

(27341009901)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 DINKAR LAXMAN DINKAR LAXMAN KUMBHAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR CHALOBAWADI
(27341004702)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 ISHWAR BHAGOJI MATKAR
(0428477)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR WATANGI
, AAJARA

(27341009401)

VIDYA MANDIR
ARJUNWADI

, GADHINGLAJ
(27341100301)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 ISHWAR BHAGOJI MATKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR WATANGI
(27341009401)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 MANGALA PRAKASH VALVI
(0459739)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR WATANGI
, AAJARA

(27341009401)

VIDYA MANDIR
POLGAON , AAJARA

(27341007301)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 MANGALA PRAKASH VALVI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR WATANGI
(27341009401)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 RAVINDRA SHIVAJI PATIL
(0678730)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
HANDEWADI , AAJARA

(27341003001)

GAJANAN V.M.
INCHANAL

, GADHINGLAJ
(27341104001)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 RAVINDRA SHIVAJI PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR HANDEWADI
(27341003001)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे यांनी नमदू केलेया शाळांया पसतंीमानसुार 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 SHIVAJI PATIL
(0487521)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
THEMEKOND , AAJARA

(27341009502)

VIDYA MANDIR
ZULPEWADI , AAJARA

(27341009601)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 SHIVAJI PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR THEMEKOND
(27341009502)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
SUDHA MAHADEV

NAGURDEKAR
(0672210)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

vidyamandir kolindre
, AAJARA

(27341004901)

VIDYA MANDIR KINE
, AAJARA

(27341004701)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 SUDHA MAHADEV NAGURDEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
vidyamandir kolindre
(27341004901)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे यांनी नमदू केलेया शाळांया पसतंीमानसुार 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 NETAJI PATIL
(0504053)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR KINE
, AAJARA

(27341004701)

KANYA VIDYA
MANDIR NESARI

, GADHINGLAJ
(27341107202)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 NETAJI PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR KINE
(27341004701)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
TUKARAM VITHU
TUKARAM VITHU

TARADEKAR
(0141260)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR MENDOLI
, AAJARA

(27341006201)

VIDYA MANDIR
CHITALE , AAJARA

(27341001601)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 TUKARAM VITHU TUKARAM VITHU TARADEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR MENDOLI
(27341006201)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे यांनी नमदू केलेया शाळांया पसतंीमानसुार 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 LAXMAN YESANE
(0494353)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
DEVKANDAGAON , AAJARA

(27341001901)

PRATHMIC VIDYA
MANDIR KHEDE

, AAJARA
(27341004501)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 LAXMAN YESANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR DEVKANDAGAON
(27341001901)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

BHADVANKAR
(0668992)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR KORIVADE
, AAJARA

(27341005001)

VIDYA MANDIR SULE
, AAJARA

(27341008501)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 VISHNU BHADVANKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR KORIVADE
(27341005001)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 PREMA BHARAMU SATHE
(0371930)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

ANANT VIDYA MANDIR
SOHALE , AAJARA

(27341008401)

SWAMI VIVEKANAND
VIDYA MANDIR

, AAJARA
(27341000103)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 PREMA BHARAMU SATHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ANANT VIDYA MANDIR SOHALE
(27341008401)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 RAJU LIMBA RATHOD
(0474797)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
DEVKANDAGAONWADI

, AAJARA
(27341001902)

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.:

 RAJU LIMBA RATHOD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR DEVKANDAGAONWADI
(27341001902)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
SANDIP NILAKANTH

LAKAMBLE
(0534613)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

PR. VIDYA MANDIR
MUNGUSWADI , AAJARA

(27341006401)

VIDYA MANDIR
LINGWADI , AAJARA

(27341004802)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 SANDIP NILAKANTH LAKAMBLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
PR. VIDYA MANDIR MUNGUSWADI
(27341006401)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
SHASHIKANT BHIMRAO

PATIL
(0511515)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

ANANT VIDYA MANDIR
SOHALE , AAJARA

(27341008401)

VIDYA MANDIR
ALYACHIWADI

, AAJARA
(27341002502)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 SHASHIKANT BHIMRAO PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ANANT VIDYA MANDIR SOHALE
(27341008401)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 SUCHITA RAGHUNATH LAD
(0817212)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR PERANOLI
, AAJARA

(27341007101)

VIDYA MANDIR
BURUDE , AAJARA

(27341001101)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 SUCHITA RAGHUNATH LAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR PERANOLI
(27341007101)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे यांनी नमदू केलेया शाळांया पसतंीमानसुार 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 KRISHNA PATIL
(0174460)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
DORUGADEWADI , AAJARA

(27341008402)

ADARSH VIDYA
MANDIR BHADAVAN

, AAJARA
(27341000801)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 KRISHNA PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR DORUGADEWADI
(27341008402)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे यांनी नमदू केलेया शाळांया पसतंीमानसुार 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 DATTA NAIK
(0672186)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
DEVKANDAGAON , AAJARA

(27341001901)

SHRI GANESH
VIDYAMANDIR

HOLOLI , AAJARA
(27341002901)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 DATTA NAIK.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR DEVKANDAGAON
(27341001901)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 VIJAYALAXMI SUNIL DESAI
(0153895)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR SALGAON
, AAJARA

(27341007601)

SWAMI VIVEKANAND
VIDYA MANDIR

, AAJARA
(27341000103)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 VIJAYALAXMI SUNIL DESAI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR SALGAON
(27341007601)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे यांनी नमदू केलेया शाळांया पसतंीमानसुार 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 MADHAV DHANVE
(0133864)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR PERANOLI
, AAJARA

(27341007101)

VIDYA MANDIR
KORIVADE , AAJARA

(27341005001)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 MADHAV DHANVE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR PERANOLI
(27341007101)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
AJITKUMAR KRUSHNA

INDULKAR
(0826775)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

PR.VIDYA MANDIR
MUMEWADI , AAJARA

(27341006301)

CENTRAL SCHOOL
PIMPALGAON
, BHUDARGAD
(27340954801)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 AJITKUMAR KRUSHNA INDULKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
PR.VIDYA MANDIR MUMEWADI
(27341006301)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 ANJANA GANAPATI JADHAV
(0683449)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

PR.VIDYA MANDIR
PENDHARWADI , AAJARA

(27341007001)

VIDYA MANDIR
KARPEWADI , AAJARA

(27341004001)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 ANJANA GANAPATI JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
PR.VIDYA MANDIR PENDHARWADI
(27341007001)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
ANNASAHEB DATTATRAY

VIBHUTE
(0342066)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

PR.VIDYA MANDIR
BAHIREWADI , AAJARA

(27341000601)

VIDYA MANDIR
RANEWADI , KAGAL

(27340808601)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 ANNASAHEB DATTATRAY VIBHUTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
PR.VIDYA MANDIR BAHIREWADI
(27341000601)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

SHIVANE
(0436951)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

PR.VIDYA MANDIR
BAHIREWADI , AAJARA

(27341000601)

VIDYA MANDIR
CHANDEWADI

, AAJARA
(27341001301)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 MAHADEO SHIVANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
PR.VIDYA MANDIR BAHIREWADI
(27341000601)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

CHOUGALE
(0684535)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

PR.VIDYA MANDIR
DHAMANE , AAJARA

(27341002201)

PR.VIDYA MANDIR
BAHIREWADI , AAJARA

(27341000601)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 LAXMAN CHOUGALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
PR.VIDYA MANDIR DHAMANE
(27341002201)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
MADHUKAR GANPATI

BHATALE
(0684539)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

PR.VIDYA MANDIR
DHAMANE , AAJARA

(27341002201)

CENTRAL SCHOOL
PIMPALGAON
, BHUDARGAD
(27340954801)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 MADHUKAR GANPATI BHATALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
PR.VIDYA MANDIR DHAMANE
(27341002201)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

SUTAR
(0528339)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR ZULPEWADI
, AAJARA

(27341009601)

VIDYA MANDIR
CHANDEWADI

, AAJARA
(27341001301)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 KRUSHNA SUTAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR ZULPEWADI
(27341009601)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे यांनी नमदू केलेया शाळांया पसतंीमानसुार 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 JAYSING MANE
(0135168)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

PR.VIDYA MANDIR,ARDAL
, AAJARA

(27341000301)

VIDYA MANDIR
WATANGI , AAJARA

(27341009401)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 JAYSING MANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
PR.VIDYA MANDIR,ARDAL
(27341000301)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
ROSARIO BAVATIS

RODRIGUES
(0436925)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

PR.VIDYA MANDIR
BAHIREWADI , AAJARA

(27341000601)

SMT K B APATE
VIDYANIKETAN

, AAJARA
(27341005102)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 ROSARIO BAVATIS RODRIGUES.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
PR.VIDYA MANDIR BAHIREWADI
(27341000601)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे यांनी नमदू केलेया शाळांया पसतंीमानसुार 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 SANJAY SHINDE
(0441426)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR BELEWADI
, AAJARA

(27341000701)

SHRI SHANKARLING
VIDYA MANDIR

, AAJARA
(27341005501)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 SANJAY SHINDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR BELEWADI
(27341000701)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे यांनी नमदू केलेया शाळांया पसतंीमानसुार 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 RANABA FARAKTE
(0441383)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR BELEWADI
, AAJARA

(27341000701)

VIDYA MANDIR
MURUKTE

, BHUDARGAD
(27340955001)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 RANABA FARAKTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR BELEWADI
(27341000701)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1 SANJEEV SHIVALING GONI
(0781120)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

PR.VIDYA MANDIR
MUMEWADI , AAJARA

(27341006301)

VIDYA MANDIR
HANIMNAL

, GADHINGLAJ
(27341102501)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 SANJEEV SHIVALING GONI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
PR.VIDYA MANDIR MUMEWADI
(27341006301)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

PATIL
(0388145)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR ZULPEWADI
, AAJARA

(27341009601)

CENTRAL SCHOOL
PIMPALGAON
, BHUDARGAD
(27340954801)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 SHAMARAO PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR ZULPEWADI
(27341009601)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

KHAVARE
(0684518)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

PR.VIDYA MANDIR
DHAMANE , AAJARA

(27341002201)

VIDYA MANDIR
PANGIRE

, BHUDARGAD
(27340954601)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 DATTATRAY KHAVARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
PR.VIDYA MANDIR DHAMANE
(27341002201)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे यांनी नमदू केलेया शाळांया पसतंीमानसुार 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 SANTOSH BILLE
(0436881)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

PR.VIDYA MANDIR
BAHIREWADI , AAJARA

(27341000601)

JEEVAN SHIKSHAN
V.M.KADAGOAN
, GADHINGLAJ
(27341104601)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 SANTOSH BILLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
PR.VIDYA MANDIR BAHIREWADI
(27341000601)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे यांनी नमदू केलेया शाळांया पसतंीमानसुार 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 BHAIRU PAWALE
(0390083)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

VIDYA MANDIR BELEWADI
, AAJARA

(27341000701)

SHRI SHANKARLING
VIDYA MANDIR

, AAJARA
(27341005501)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 BHAIRU PAWALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR BELEWADI
(27341000701)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

कायमुती व पदथापनेचे आदेश  
              या आदशेावय े Kolhapur  िजा पिरषद, Kolhapur  अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमदू केलेया उपिशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नसुार बदली करयात यते असनू, सगंणकीय पणालीारे यांनी नमदू केलेया शाळांया पसतंीमानसुार 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 DATTU JADHAV
(0674957)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

PR.VIDYA MANDIR,ARDAL
, AAJARA

(27341000301)

VIDYA MANDIR
JAKHEWADI

TAL.GADHINGLAJ
DIST.KOLHAPUR

, GADHINGLAJ
(27341104101)

     वर नमदू केलेया बदली पियचेी ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव सबंिंधतांनी पढुील सचुनांच ेकाटेकोरपणे
    पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळेवर ज ूहोयासाठी या आदशेावये
     कायमुत करयात यते आहे.
२. सबंिंधतांनी केलेया िवनतंीपमाण ेव सादर केललेी कागदपे सय आहेत, अस ेसमजनू बदली करयात यते आहे.
३. िवनतंी बदलीसाठी सगंणकीय पणालीमय ेभरललेी मािहती व पय सादर केललेी कागदपे चकुीची आढळयास, सबंिंधतांची
    बदली र करयात यऊेन सबंिंधता िव िशतभगंाची कारवाई पतािवत करयात यईेल.
४.सदरची बदली ही िवनतंी बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदशेानसुार राबिवयात यते आहे. सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/
    मुयायापक हे आदशे पात झायानतंर याच िदवशी या आदशेाारे कायमुत होतील व दसुया िदवशी बदली झालेया
    शाळेत ताकाळ ज ूहोतील.
६.सबंिंधत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दसुया िदवशी नवीन शाळेवर ज ूझायाबाबतचा अहवाल या शाळेया
    मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफ त मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदशे पात झायानतंर दसुया िदवशी बदलीने िनयुती
    िदलेया शाळेवर हजर न झायास अस ेिशक िशतभगं िवषयक कारवाईस 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 DATTU JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
PR.VIDYA MANDIR,ARDAL
(27341000301)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

Tra
ns

fer



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

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

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

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

1
UJJAVALA RAMESH

DEUSKAR
(0679183)

Under Graduate
Teacher

std(1-4/5)

PR.VIDYA MANDIR
CHANVANWADI , AAJARA

(27341001401)

KANYA VIDYA
MANDIR AAJARA

, AAJARA
(27341000102)

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

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

 १) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

 UJJAVALA RAMESH DEUSKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
PR.VIDYA MANDIR CHANVANWADI
(27341001401)

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

टीप: सदर आदशे सगंणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.
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