वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

1

SAMBHAJI GOVIND PATIL
(0684221)

Graduate
Teacher
std(6-8)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

VIDYA MANDIR
CENTRAL SCHOOL DAJIPUR
SAVARDE(PATANKAR)
, RADHANAGARI
, RADHANAGARI
(27340708001)
(27340710101)

sf
e

अ. .

Tr

an

वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SAMBHAJI GOVIND PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
CENTRAL SCHOOL DAJIPUR
(27340708001)
Kolhapur
RADHANAGARI
CENTRAL SCHOOL DAJIPUR

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SANJAY ANANDA
KUMBHAR
(0424162)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR HASANE
, RADHANAGARI
(27340707905)

VIDYA MANDIR
PADALI
, RADHANAGARI
(27340708101)

sf
e

r

अ. .

Tr

an

वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANJAY ANANDA KUMBHAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR HASANE
(27340707905)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR HASANE

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

1

BALU VISHNU RAVAT
(0428507)

Graduate
Teacher
std(6-8)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

VIDYA MANDIR
VIDYA MANDIR KELOSHI
GAVASHI GAONTHAN
BUDRUK , RADHANAGARI
, RADHANAGARI
(27340705001)
(27340703201)

sf
e

अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALU VISHNU RAVAT.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR KELOSHI BUDRUK
(27340705001)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR KELOSHI BUDRUK

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

1

SAMBHAJI MARUTI
TIPUGADE
(0429833)

Graduate
Teacher
std(6-8)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

VIDYA MANDIR
VIDYA MANDIR KELOSHI
GAVASHI GAONTHAN
BUDRUK , RADHANAGARI
, RADHANAGARI
(27340705001)
(27340703201)
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SAMBHAJI MARUTI TIPUGADE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR KELOSHI BUDRUK
(27340705001)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR KELOSHI BUDRUK

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

ASHOK DINAKAR MORE
(0480692)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
PATPANHALA
, RADHANAGARI
(27340708801)

VIDYA MANDIR SO
SHIROLI
, RADHANAGARI
(27340710601)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ASHOK DINAKAR MORE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR PATPANHALA
(27340708801)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR PATPANHALA

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

EKANATH SHANKAR
KAMBLE
(0205134)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
PATPANHALA
, RADHANAGARI
(27340708801)

V M DIGEWADI
, RADHANAGARI
(27340708109)
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

EKANATH SHANKAR KAMBLE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR PATPANHALA
(27340708801)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR PATPANHALA

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

RAMKRISHNA KUNDALIK
PATIL
(0092103)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR EAINI
, RADHANAGARI
(27340700201)

KAI D.SURYAVANSHI
VIDYA MANDIR
, RADHANAGARI
(27340707501)
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAMKRISHNA KUNDALIK PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR EAINI
(27340700201)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR EAINI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SHIVAJI BHIMARAO PATIL
(0825704)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CENTRAL SCHOOL
DUDHGANGANAGAR
, RADHANAGARI
(27340703101)

VIDYA MANDIR EAINI
, RADHANAGARI
(27340700201)
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHIVAJI BHIMARAO PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
CENTRAL SCHOOL DUDHGANGANAGAR
(27340703101)
Kolhapur
RADHANAGARI
CENTRAL SCHOOL DUDHGANGANAGAR

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SURESH DINKAR PATIL
(0203655)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR EAINI
, RADHANAGARI
(27340700201)

JIVAN SHIKSHAN
MANDIR
, RADHANAGARI
(27340707801)
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SURESH DINKAR PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR EAINI
(27340700201)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR EAINI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SURESH GOVING PATIL
(0184760)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR EAINI
, RADHANAGARI
(27340700201)

KAI D.SURYAVANSHI
VIDYA MANDIR
, RADHANAGARI
(27340707501)
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SURESH GOVING PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR EAINI
(27340700201)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR EAINI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

RAJENDRAKUMAR LAHU
PATIL
(0411477)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CENTRAL SCHOOL
DURGMANWAD
, RADHANAGARI
(27340703001)

VIDYA MANDIR
TARASAMBALE
, RADHANAGARI
(27340711201)
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAJENDRAKUMAR LAHU PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
CENTRAL SCHOOL DURGMANWAD
(27340703001)
Kolhapur
RADHANAGARI
CENTRAL SCHOOL DURGMANWAD

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SANJAY KERABA KUMBHAR
(0138259)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CENTRAL SCHOOL
DURGMANWAD
, RADHANAGARI
(27340703001)

CENTRAL PRY
SCHOOL KANERI
, KARVEER
(27340505001)

sf
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANJAY KERABA KUMBHAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
CENTRAL SCHOOL DURGMANWAD
(27340703001)
Kolhapur
RADHANAGARI
CENTRAL SCHOOL DURGMANWAD

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SANJAY PANDURANG PATIL
(0243728)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR PADASALI
, RADHANAGARI
(27340708201)

VIDYA MANDIR
AAVALI BUDRUK
, RADHANAGARI
(27340701001)
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANJAY PANDURANG PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR PADASALI
(27340708201)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR PADASALI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SURESH BHIVA DAVARI
(0017239)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
CHAUKEWADI
, RADHANAGARI
(27340706802)

VIDYA MANDIR
TARASAMBALE
, RADHANAGARI
(27340711201)
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SURESH BHIVA DAVARI.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR CHAUKEWADI
(27340706802)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR CHAUKEWADI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

DHANANJAY PUNDLIK
ROTE
(0682331)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR PADALI
, RADHANAGARI
(27340708101)

VIDYA MANDIR
PATPANHALA
, RADHANAGARI
(27340708801)
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DHANANJAY PUNDLIK ROTE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR PADALI
(27340708101)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR PADALI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

PANDURANG DASHARATH
BHOSALE
(0516754)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CENTRAL SCHOOL
FEJIWADE , RADHANAGARI
(27340708901)

CENTRAL SCHOOL
DURGMANWAD
, RADHANAGARI
(27340703001)

sf
e

r

अ. .

Tr

an

वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PANDURANG DASHARATH BHOSALE.
(Graduate Teacher std(6-8))
CENTRAL SCHOOL FEJIWADE
(27340708901)
Kolhapur
RADHANAGARI
CENTRAL SCHOOL FEJIWADE

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

PRASHANT SHANTARAM
DEVRUKHKAR
(0524795)

Graduate
Teacher
std(6-8)

V M DIGEWADI
, RADHANAGARI
(27340708109)

VIDYA MANDIR
DHONDEWADI
, KARVEER
(27340508501)
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRASHANT SHANTARAM DEVRUKHKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
V M DIGEWADI
(27340708109)
Kolhapur
RADHANAGARI
V M DIGEWADI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

UTTAMRAO DATTATRAY
SUTAR
(0000775)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR KUDUTRI
, RADHANAGARI
(27340705801)

V M DIGEWADI
, RADHANAGARI
(27340708109)
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

UTTAMRAO DATTATRAY SUTAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR KUDUTRI
(27340705801)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR KUDUTRI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

VILAS VASANT WADKAR
(0169844)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR AAVALI
BUDRUK , RADHANAGARI
(27340701001)

VIDYA MANDIR AVALI
KHURD
, RADHANAGARI
(27340701101)

sf
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VILAS VASANT WADKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR AAVALI BUDRUK
(27340701001)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR AAVALI BUDRUK

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

PRAKASH SHANKAR
KUMBHAR
(0053507)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
KHAMKARWADI (KO)
, RADHANAGARI
(27340705201)

VIDYA MANDIR
KONOLI TARF
ASANDOLI
, RADHANAGARI
(27340705601)
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRAKASH SHANKAR KUMBHAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR KHAMKARWADI (KO)
(27340705201)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR KHAMKARWADI (KO)

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

VISHVANATH DATTATRAY
JADHAV
(0056747)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR MANEWADI
, RADHANAGARI
(27340706901)

VIDYA MANDIR
SONAL , KARVEER
(27340509701)
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VISHVANATH DATTATRAY JADHAV.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR MANEWADI
(27340706901)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR MANEWADI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

BALU PANDURANG
KHAMKAR
(0819542)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CENTRAL SCHOOL KOULAV
, RADHANAGARI
(27340704901)

VIDYA MANDIR
BACHANI , KAGAL
(27340801701)
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALU PANDURANG KHAMKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
CENTRAL SCHOOL KOULAV
(27340704901)
Kolhapur
RADHANAGARI
CENTRAL SCHOOL KOULAV

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

RANGRAO SHRIPATI
WADKAR
(0161854)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
GHOTAWADE
, RADHANAGARI
(27340703402)

KANYA VIDYA
MANDIR RASHIWADE
B , RADHANAGARI
(27340709702)

sf
e

r

अ. .

Tr

an

वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RANGRAO SHRIPATI WADKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR GHOTAWADE
(27340703402)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR GHOTAWADE

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SANJAY BABURAO
BHOPALE
(0516757)

Graduate
Teacher
std(6-8)

KANYA VIDYA MANDIR
RASHIWADE B
, RADHANAGARI
(27340709702)

VIDYA MANDIR
PADASALI
, RADHANAGARI
(27340708201)

sf
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r

अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANJAY BABURAO BHOPALE.
(Graduate Teacher std(6-8))
KANYA VIDYA MANDIR RASHIWADE B
(27340709702)
Kolhapur
RADHANAGARI
KANYA VIDYA MANDIR RASHIWADE B

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SANJAY GANPATI
CHARAPALE
(0161900)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
GHOTAWADE
, RADHANAGARI
(27340703402)

KUMAR VIDYA
MANDIR YELAWADE
, RADHANAGARI
(27340712101)
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANJAY GANPATI CHARAPALE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR GHOTAWADE
(27340703402)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR GHOTAWADE

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SURESH MAHADEV
KUSALE
(0780841)

Graduate
Teacher
std(6-8)

KANYA VIDYA MANDIR
RASHIWADE B
, RADHANAGARI
(27340709702)

VIDYA MANDIR
AAMJAI VHARAWADE
, RADHANAGARI
(27340700401)
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SURESH MAHADEV KUSALE.
(Graduate Teacher std(6-8))
KANYA VIDYA MANDIR RASHIWADE B
(27340709702)
Kolhapur
RADHANAGARI
KANYA VIDYA MANDIR RASHIWADE B

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

VILAS DATTATRAY
BHANDIGARE
(0334952)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR SIRSE
, RADHANAGARI
(27340710701)

VIDYA MANDIR
MINACHE BUDRUK
, BHUDARGAD
(27340952101)
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VILAS DATTATRAY BHANDIGARE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR SIRSE
(27340710701)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR SIRSE

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

VILAS GANPATI MUSALE
(0517611)

Graduate
Teacher
std(6-8)

SHRI PARSHURAM
VIDHYALAY
, RADHANAGARI
(27340709701)

VIDYA MANDIR
CHAKRESHEARWADI
, RADHANAGARI
(27340702201)
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VILAS GANPATI MUSALE.
(Graduate Teacher std(6-8))
SHRI PARSHURAM VIDHYALAY
(27340709701)
Kolhapur
RADHANAGARI
SHRI PARSHURAM VIDHYALAY

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

ARJUN RAGHUNATH
KARAD
(0175535)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR KONOLI
TARF ASANDOLI
, RADHANAGARI
(27340705601)

VIDYA MANDIR
NAGAON , KARVEER
(27340506001)
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ARJUN RAGHUNATH KARAD.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR KONOLI TARF ASANDOLI
(27340705601)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR KONOLI TARF ASANDOLI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

DIGAMBAR BALIRAM
TIPUGADE
(0531529)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR GAVASHI
GAONTHAN
, RADHANAGARI
(27340703201)

VIDYA MANDIR
MOHADE/CHAFODI
, RADHANAGARI
(27340707401)

sf
e

r

अ. .

Tr

an

वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DIGAMBAR BALIRAM TIPUGADE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR GAVASHI GAONTHAN
(27340703201)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR GAVASHI GAONTHAN

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SHIVAJI MAHADEV
TEPUGADE
(0411692)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR GAVASHI
GAONTHAN
, RADHANAGARI
(27340703201)

VIDYA MANDIR
PADALI
, RADHANAGARI
(27340708101)

sf
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHIVAJI MAHADEV TEPUGADE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR GAVASHI GAONTHAN
(27340703201)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR GAVASHI GAONTHAN

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

CHANDRAKANT VITTHAL
BUJARE
(0134335)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR AAMJAI
VHARAWADE
, RADHANAGARI
(27340700401)

VIDYA MANDIR
RASHIVADE KHURD
, RADHANAGARI
(27340709801)

sf
e

r

अ. .

Tr

an

वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

CHANDRAKANT VITTHAL BUJARE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR AAMJAI VHARAWADE
(27340700401)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR AAMJAI VHARAWADE

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

DEEPAK ANANDA SUTAR
(0823365)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR RASHIVADE
KHURD , RADHANAGARI
(27340709801)

VIDYA MANDIR
CHAUKEWADI
, RADHANAGARI
(27340706802)
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DEEPAK ANANDA SUTAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR RASHIVADE KHURD
(27340709801)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR RASHIVADE KHURD

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

MARUTI TUKARAM PATIL
(0817022)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR AAMJAI
VHARAWADE
, RADHANAGARI
(27340700401)

CENTRAL SCHOOL
TARALE KHURD
, RADHANAGARI
(27340711301)
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MARUTI TUKARAM PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR AAMJAI VHARAWADE
(27340700401)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR AAMJAI VHARAWADE

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

RAJESHRI RAJENDRA
RASAM
(0776044)

Graduate
Teacher
std(6-8)

KUMAR VIDYA MANDIR
YELAWADE
, RADHANAGARI
(27340712101)

VIDYA MANDIR
GHOTAWADE
, RADHANAGARI
(27340703402)
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAJESHRI RAJENDRA RASAM.
(Graduate Teacher std(6-8))
KUMAR VIDYA MANDIR YELAWADE
(27340712101)
Kolhapur
RADHANAGARI
KUMAR VIDYA MANDIR YELAWADE

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SUBHASH KERBA
BHANDIGARE
(0169904)

Graduate
Teacher
std(6-8)

KUMAR VIDYA MANDIR
YELAWADE
, RADHANAGARI
(27340712101)

VIDYA MANDIR
GHUDEWADI
, RADHANAGARI
(27340703501)
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUBHASH KERBA BHANDIGARE.
(Graduate Teacher std(6-8))
KUMAR VIDYA MANDIR YELAWADE
(27340712101)
Kolhapur
RADHANAGARI
KUMAR VIDYA MANDIR YELAWADE

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

TANAJI VISHNU NIKAM
(0187142)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
MOHADE/CHAFODI
, RADHANAGARI
(27340707401)

CENTRAL SCHOOL
HASUR DUMALA
, KARVEER
(27340509501)

sf
e

r

अ. .

Tr

an

वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

TANAJI VISHNU NIKAM.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR MOHADE/CHAFODI
(27340707401)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR MOHADE/CHAFODI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

VIVKENANAD BAPU KHADE
(0141520)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
GHUDEWADI
, RADHANAGARI
(27340703501)

CENTRAL SCHOOL
DURGMANWAD
, RADHANAGARI
(27340703001)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VIVKENANAD BAPU KHADE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR GHUDEWADI
(27340703501)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR GHUDEWADI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

FIROJ BAPULAL TASHILDAR
(0523039)

Graduate
Teacher
std(6-8)

KUMAR VIDYA MANDIR
RADHANAGARI
, RADHANAGARI
(27340709301)

KANYA VIDYA
MANDIR NARTAWADE
, RADHANAGARI
(27340707802)
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

FIROJ BAPULAL TASHILDAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
KUMAR VIDYA MANDIR RADHANAGARI
(27340709301)
Kolhapur
RADHANAGARI
KUMAR VIDYA MANDIR RADHANAGARI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

1

PRAKASH MARUTI
CHOUGALE
(0421207)

Graduate
Teacher
std(6-8)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

VIDYA MANDIR SO SHIROLI VIDYA MANDIR PIRAL
, RADHANAGARI
, RADHANAGARI
(27340710601)
(27340709101)
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRAKASH MARUTI CHOUGALE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR SO SHIROLI
(27340710601)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR SO SHIROLI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SURESH PADURANG
GURAV
(0776040)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR PIRAL
, RADHANAGARI
(27340709101)

CENTRAL SCHOOL
DAJIPUR
, RADHANAGARI
(27340708001)

sf
e

r

अ. .

Tr

an

वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SURESH PADURANG GURAV.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR PIRAL
(27340709101)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR PIRAL

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SURYAKANT SOMA
SAWANT
(0685577)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR PIRAL
, RADHANAGARI
(27340709101)

VIDYA MANDIR
HASANE
, RADHANAGARI
(27340707905)
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SURYAKANT SOMA SAWANT.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR PIRAL
(27340709101)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR PIRAL

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

DEEPAK SHAMRAO GURAV
(0069992)

Graduate
Teacher
std(6-8)

KANYA VIDYA MANDIR
NARTAWADE
, RADHANAGARI
(27340707802)

VIDYA MANDIR
PATPANHALA
, RADHANAGARI
(27340708801)
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DEEPAK SHAMRAO GURAV.
(Graduate Teacher std(6-8))
KANYA VIDYA MANDIR NARTAWADE
(27340707802)
Kolhapur
RADHANAGARI
KANYA VIDYA MANDIR NARTAWADE

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

DHONDIRAM GOPAL PATIL
(0536963)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR AKANUR
, RADHANAGARI
(27340700301)

VIDYA MANDIR
PANORI
, RADHANAGARI
(27340708701)

sf
e

r

अ. .

Tr

an

वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DHONDIRAM GOPAL PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR AKANUR
(27340700301)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR AKANUR

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

EKANATH RAGHUNATH
BHOITE
(0461087)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
DHAMANWADI
, RADHANAGARI
(27340702601)

VIDYA MANDIR
BARADWADI
, RADHANAGARI
(27340701401)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

EKANATH RAGHUNATH BHOITE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR DHAMANWADI
(27340702601)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR DHAMANWADI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

PANDURANG RAJARAM
FASKE
(0536899)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR AKANUR
, RADHANAGARI
(27340700301)

VIDYA MANDIR
MANGOLI
, RADHANAGARI
(27340707101)
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PANDURANG RAJARAM FASKE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR AKANUR
(27340700301)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR AKANUR

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

PANDURANG SHIVAJI PATIL
(0461020)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
DHAMANWADI
, RADHANAGARI
(27340702601)

VIDYA MANDIR
BUJAWADE
, RADHANAGARI
(27340701801)

sf
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PANDURANG SHIVAJI PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR DHAMANWADI
(27340702601)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR DHAMANWADI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

PANDURANG SHRIPATI
PATIL
(0409646)

Graduate
Teacher
std(6-8)

KAI D.SURYAVANSHI VIDYA
MANDIR , RADHANAGARI
(27340707501)

VIDYA MANDIR
BARADWADI
, RADHANAGARI
(27340701401)

sf
e

r

अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PANDURANG SHRIPATI PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
KAI D.SURYAVANSHI VIDYA MANDIR
(27340707501)
Kolhapur
RADHANAGARI
KAI D.SURYAVANSHI VIDYA MANDIR

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

RAVINDRA GURUPAD TELI
(0681318)

Graduate
Teacher
std(6-8)

JIVAN SHIKSHAN MANDIR
, RADHANAGARI
(27340707801)

KANYA VIDYA
MANDIR TURAMBE
, RADHANAGARI
(27340711602)

sf
e

r

अ. .

Tr

an

वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAVINDRA GURUPAD TELI.
(Graduate Teacher std(6-8))
JIVAN SHIKSHAN MANDIR
(27340707801)
Kolhapur
RADHANAGARI
JIVAN SHIKSHAN MANDIR

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SHANTARM ANANDA
MARDANE
(0388189)

Graduate
Teacher
std(6-8)

KAI D.SURYAVANSHI VIDYA
MANDIR , RADHANAGARI
(27340707501)

VIDYA MANDIR
BUJAWADE
, RADHANAGARI
(27340701801)

sf
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHANTARM ANANDA MARDANE.
(Graduate Teacher std(6-8))
KAI D.SURYAVANSHI VIDYA MANDIR
(27340707501)
Kolhapur
RADHANAGARI
KAI D.SURYAVANSHI VIDYA MANDIR

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

KERABA HARI PATIL
(0138283)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CENTRAL SCHOOL
SAVARDE , RADHANAGARI
(27340710001)

VIDYA MANDIR
KARANJAFEN
, RADHANAGARI
(27340704501)

sf
e
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अ. .

Tr

an

वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KERABA HARI PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
CENTRAL SCHOOL SAVARDE
(27340710001)
Kolhapur
RADHANAGARI
CENTRAL SCHOOL SAVARDE

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SATAPPA RAMA PATIL
(0825418)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CENTRAL SCHOOL
SAVARDE , RADHANAGARI
(27340710001)

VIDYA MANDIR
NAVARASWADI
, BHUDARGAD
(27340952201)

sf
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SATAPPA RAMA PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
CENTRAL SCHOOL SAVARDE
(27340710001)
Kolhapur
RADHANAGARI
CENTRAL SCHOOL SAVARDE

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

ANANDA DEVABA PATIL
(0300060)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
SAVARDE(PATANKAR)
, RADHANAGARI
(27340710101)

VIDYA MANDIR
DHAMANWADI
, RADHANAGARI
(27340702601)
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANANDA DEVABA PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR SAVARDE(PATANKAR)
(27340710101)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR SAVARDE(PATANKAR)

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

ANANDA PRABHAKAR
SAWARDEKAR
(0300066)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
SAVARDE(PATANKAR)
, RADHANAGARI
(27340710101)

VIDYA MANDIR EAINI
, RADHANAGARI
(27340700201)
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANANDA PRABHAKAR SAWARDEKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR SAVARDE(PATANKAR)
(27340710101)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR SAVARDE(PATANKAR)

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

CHANDRAKANT TUKARAM
MORE
(0424989)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR BUJAWADE
, RADHANAGARI
(27340701801)

KUMAR VIDYA
MANDIR
RADHANAGARI
, RADHANAGARI
(27340709301)

sf
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

CHANDRAKANT TUKARAM MORE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR BUJAWADE
(27340701801)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR BUJAWADE

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

NARAYAN DATTU AYARE
(0774983)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
PANDEWADI
, RADHANAGARI
(27340708601)

VIDYA MANDIR SO
SHIROLI
, RADHANAGARI
(27340710601)

sf
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NARAYAN DATTU AYARE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR PANDEWADI
(27340708601)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR PANDEWADI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

PANDURANG DATTATRAY
ERUDAKAR
(0300085)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
SAVARDE(PATANKAR)
, RADHANAGARI
(27340710101)

VIDYA MANDIR
CHAKRESHEARWADI
, RADHANAGARI
(27340702201)

sf
e

r

अ. .

Tr

an

वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PANDURANG DATTATRAY ERUDAKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR SAVARDE(PATANKAR)
(27340710101)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR SAVARDE(PATANKAR)

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

RAJARAM SHRIPATI
NARINGKAR
(0538860)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR PANORI
, RADHANAGARI
(27340708701)

VIDYA MANDIR TITVE
, RADHANAGARI
(27340711501)
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAJARAM SHRIPATI NARINGKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR PANORI
(27340708701)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR PANORI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

VIJAY RAGHUNATH SUTAR
(0292966)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR BUJAWADE
, RADHANAGARI
(27340701801)

VIDYA MANDIR
PATPANHALA
, RADHANAGARI
(27340708801)

sf
e

r

अ. .

Tr

an

वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VIJAY RAGHUNATH SUTAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR BUJAWADE
(27340701801)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR BUJAWADE

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

ANANDRAO BABURAO
WAGAVEKAR
(0682098)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR APATAL
, RADHANAGARI
(27340700601)

VIDYA MANDIR
DHAMANWADI
, RADHANAGARI
(27340702601)

sf
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANANDRAO BABURAO WAGAVEKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR APATAL
(27340700601)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR APATAL

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

ANANDA DHONDIRAM
MOGANE
(0140096)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
TARASAMBALE
, RADHANAGARI
(27340711201)

VIDYA MANDIR
AAMJAI VHARAWADE
, RADHANAGARI
(27340700401)

sf
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANANDA DHONDIRAM MOGANE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR TARASAMBALE
(27340711201)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR TARASAMBALE

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

BHIKAJI VISHNU
HUNDALKAR
(0409575)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
TARASAMBALE
, RADHANAGARI
(27340711201)

VIDYA MANDIR
APATAL
, RADHANAGARI
(27340700601)

sf
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BHIKAJI VISHNU HUNDALKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR TARASAMBALE
(27340711201)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR TARASAMBALE

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

DINAKAR RAGHUNATH
JAGADISH
(0684799)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR CHANDRE
, RADHANAGARI
(27340702501)

VIDYA MANDIR
PIRWADI , KARVEER
(27340506601)

sf
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DINAKAR RAGHUNATH JAGADISH.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR CHANDRE
(27340702501)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR CHANDRE

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

GAJANAN YALLAPPA MORE
(0007279)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CENTRAL SCHOOL
THIKPURLI
, RADHANAGARI
(27340711401)

VIDYA MANDIR YEVTI
, KARVEER
(27340507801)
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GAJANAN YALLAPPA MORE.
(Graduate Teacher std(6-8))
CENTRAL SCHOOL THIKPURLI
(27340711401)
Kolhapur
RADHANAGARI
CENTRAL SCHOOL THIKPURLI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

RAHUL DEVBA SARDESAI
(0285720)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CENTRAL SCHOOL
THIKPURLI
, RADHANAGARI
(27340711401)

VIDYA MANDIR BELE
, KARVEER
(27340507701)
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAHUL DEVBA SARDESAI.
(Graduate Teacher std(6-8))
CENTRAL SCHOOL THIKPURLI
(27340711401)
Kolhapur
RADHANAGARI
CENTRAL SCHOOL THIKPURLI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

RAJARAM SHIVAJI VARALE
(0009617)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CENTRAL SCHOOL
THIKPURLI
, RADHANAGARI
(27340711401)

VIDYA MANDIR YEVTI
, KARVEER
(27340507801)

sf
e

r

अ. .

Tr

an

वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAJARAM SHIVAJI VARALE.
(Graduate Teacher std(6-8))
CENTRAL SCHOOL THIKPURLI
(27340711401)
Kolhapur
RADHANAGARI
CENTRAL SCHOOL THIKPURLI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SANTOSH YASHAVANT
BHOSALE
(0681723)

Graduate
Teacher
std(6-8)

JIVAN SHIKSHAN MANDIR
, RADHANAGARI
(27340700701)

VIDYA MANDIR
CHAUKEWADI
, RADHANAGARI
(27340706802)

sf
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANTOSH YASHAVANT BHOSALE.
(Graduate Teacher std(6-8))
JIVAN SHIKSHAN MANDIR
(27340700701)
Kolhapur
RADHANAGARI
JIVAN SHIKSHAN MANDIR

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SATAPPA DNYANU
DEVARDEKAR
(0130711)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR MAJAGAON
, RADHANAGARI
(27340706401)

VIDYA MANDIR
AKANUR
, RADHANAGARI
(27340700301)

sf
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SATAPPA DNYANU DEVARDEKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR MAJAGAON
(27340706401)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR MAJAGAON

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SHASHIKUMAR GANAPATI
PATIL
(0330399)

Graduate
Teacher
std(6-8)

JIVAN SHIKSHAN MANDIR
, RADHANAGARI
(27340700701)

VIDYA MANDIR
MAJAGAON
, RADHANAGARI
(27340706401)

sf
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHASHIKUMAR GANAPATI PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
JIVAN SHIKSHAN MANDIR
(27340700701)
Kolhapur
RADHANAGARI
JIVAN SHIKSHAN MANDIR

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

ASHWINI RITURAJ YADAV
(0527843)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR TITVE
, RADHANAGARI
(27340711501)

VIDYA MANDIR
NANDWAL , KARVEER
(27340507001)
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ASHWINI RITURAJ YADAV.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR TITVE
(27340711501)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR TITVE

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

BAJIRAO GANAPATI PATIL
(0823195)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
KAPILESHWAR
, RADHANAGARI
(27340704401)

VIDYA MANDIR
AKANUR
, RADHANAGARI
(27340700301)
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BAJIRAO GANAPATI PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR KAPILESHWAR
(27340704401)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR KAPILESHWAR

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

JAYASHRI JAYSING PATIL
(0527108)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR TITVE
, RADHANAGARI
(27340711501)

JIVAN SHIKSHAN
MANDIR
, RADHANAGARI
(27340700701)
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

JAYASHRI JAYSING PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR TITVE
(27340711501)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR TITVE

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

MURARI GANAPATI KHOT
(0017605)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
CHAKRESHEARWADI
, RADHANAGARI
(27340702201)

CENTRAL SCHOOL
THIKPURLI
, RADHANAGARI
(27340711401)

sf
e

r

अ. .

Tr

an

वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MURARI GANAPATI KHOT.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR CHAKRESHEARWADI
(27340702201)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR CHAKRESHEARWADI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

PANDIT RAMCHANDRA
NINGURE
(0156360)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
BARADWADI
, RADHANAGARI
(27340701401)

CENTRAL SCHOOL
KOULAV
, RADHANAGARI
(27340704901)

sf
e

r

अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PANDIT RAMCHANDRA NINGURE.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR BARADWADI
(27340701401)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR BARADWADI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

PANDURANG GANAPATI
HUJARE
(0450865)

Graduate
Teacher
std(6-8)

KUMAR VIDYA MANDIR
TALASHI , RADHANAGARI
(27340711001)

VIDYA MANDIR
KELOSHI BUDRUK
, RADHANAGARI
(27340705001)
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PANDURANG GANAPATI HUJARE.
(Graduate Teacher std(6-8))
KUMAR VIDYA MANDIR TALASHI
(27340711001)
Kolhapur
RADHANAGARI
KUMAR VIDYA MANDIR TALASHI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

1

SUNITA PANDITRAO
GAVALI
(0450855)

Graduate
Teacher
std(6-8)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

KUMAR VIDYA MANDIR
CENTRAL KANYA
TALASHI , RADHANAGARI SHALA , BHUDARGAD
(27340711001)
(27340953805)
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUNITA PANDITRAO GAVALI.
(Graduate Teacher std(6-8))
KUMAR VIDYA MANDIR TALASHI
(27340711001)
Kolhapur
RADHANAGARI
KUMAR VIDYA MANDIR TALASHI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

TANAJI DASHARATH PATIL
(0017601)

Graduate
Teacher
std(6-8)

VIDYA MANDIR
CHAKRESHEARWADI
, RADHANAGARI
(27340702201)

KUMAR VIDYA
MANDIR TALASHI
, RADHANAGARI
(27340711001)

sf
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

TANAJI DASHARATH PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
VIDYA MANDIR CHAKRESHEARWADI
(27340702201)
Kolhapur
RADHANAGARI
VIDYA MANDIR CHAKRESHEARWADI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Kolhapur
िदनांक : - 28/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Kolhapur िजा पिरषद, Kolhapur अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

VIMAL TUKARAM
CHOUGALE
(0143752)

Graduate
Teacher
std(6-8)

KANYA VIDYA MANDIR
TURAMBE , RADHANAGARI
(27340711602)

VIDYA MANDIR
CHANDRE
, RADHANAGARI
(27340702501)
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Kolhapur

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VIMAL TUKARAM CHOUGALE.
(Graduate Teacher std(6-8))
KANYA VIDYA MANDIR TURAMBE
(27340711602)
Kolhapur
RADHANAGARI
KANYA VIDYA MANDIR TURAMBE

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

