वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग 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 उपिशक 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.

1

ANANDRAOA SURESH
RAJPUT
(0818269)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR ANAFWADI
Teacher
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340960902)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
DARWAD
, BHUDARGAD
(27340952901)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANANDRAOA SURESH RAJPUT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR ANAFWADI
(27340960902)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR ANAFWADI

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 उपिशक 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

सयाची शाळा व तालुका

Under Graduate VIDYA MANDIR PALYACHA
DIPAK SUBHASH DHONE
Teacher
HUDA , BHUDARGAD
(0814385)
std(1-4/5)
(27340961402)

sf
e

1

िशकाचे नाव

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

अ. .

VIDYA MANDIR
SHUHUNAGAR
RENDAL
, HATKALANGLE
(27340304607)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DIPAK SUBHASH DHONE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR PALYACHA HUDA
(27340961402)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR PALYACHA HUDA

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 उपिशक 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

EKNATH YASHWANT PATIL
(0670231)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR PALYACHA
Teacher
HUDA , BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340961402)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
TAMBALE
, BHUDARGAD
(27340961201)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

EKNATH YASHWANT PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR PALYACHA HUDA
(27340961402)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR PALYACHA HUDA

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 उपिशक 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

MAHADEV PANDURANG
KAMBLE
(0832946)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
UKIRBHATALE
, BHUDARGAD
(27340960601)

VIDYA MANDIR
ANAFWADI
, BHUDARGAD
(27340960902)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MAHADEV PANDURANG KAMBLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR UKIRBHATALE
(27340960601)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR UKIRBHATALE

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 उपिशक 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.

1

MAHANTESH RAVASO
PATIL
(0087437)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR PALYACHA
Teacher
HUDA , BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340961402)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
GIRGAON
, BHUDARGAD
(27340956301)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MAHANTESH RAVASO PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR PALYACHA HUDA
(27340961402)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR PALYACHA HUDA

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 उपिशक 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

MANISHA GOVIND ADHAV
(0805030)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR MATHGAON
Teacher
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340961801)

sf
e

अ. .

CEN. PRY.SCHOOL
VATHAR/VADGOAN
, HATKALANGLE
(27340306101)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MANISHA GOVIND ADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR MATHGAON
(27340961801)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR MATHGAON

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 उपिशक 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.

1

SADANAND JALABA
SURYAWANSHI
(0673824)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
VIDYA MANDIR
Teacher
DASAVWADI , BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340960801)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
UKIRBHATALE
, BHUDARGAD
(27340960601)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SADANAND JALABA SURYAWANSHI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR DASAVWADI
(27340960801)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR DASAVWADI

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 उपिशक 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

SHASHIKANT GANPATI
KUMBHAR
(0819806)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR MATHGAON
Teacher
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340961801)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
AANUR , KAGAL
(27340802901)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHASHIKANT GANPATI KUMBHAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR MATHGAON
(27340961801)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR MATHGAON

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 उपिशक 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

SUDAM MARUTI KASHID
(0813908)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR CHOTA
ANAF , BHUDARGAD
(27340961301)

central primary school
kabnoor
, HATKALANGLE
(27340302001)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUDAM MARUTI KASHID.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR CHOTA ANAF
(27340961301)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR CHOTA ANAF

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 उपिशक 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

TANAJI KERABA ASABE
(0777927)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR ANAFWADI
Teacher
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340960902)

sf
e

अ. .

CENTRAL SCHOOL
BIDRI , KAGAL
(27340803802)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

TANAJI KERABA ASABE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR ANAFWADI
(27340960902)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR ANAFWADI

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 उपिशक 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

VIBHUTE MADHURI
RAVINDRA
(0775475)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
BASHYACHA MOLA
, BHUDARGAD
(27340961403)

VIDYA MANDIR BIDRI
, BHUDARGAD
(27340957601)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VIBHUTE MADHURI RAVINDRA.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR BASHYACHA MOLA
(27340961403)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR BASHYACHA MOLA

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 उपिशक 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 KASHINATH KAMBLE
(0816895)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
CHANDAMWADI
, BHUDARGAD
(27340961001)

VIDYA MANDIR
HALSAVADE
, KARVEER
(27340504001)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VIJAY KASHINATH KAMBLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR CHANDAMWADI
(27340961001)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR CHANDAMWADI

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 उपिशक 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.

1

DILIP PANDIT SUTAR
(0516841)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR MANAWALE
Teacher
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340955101)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
MURUKTE
, BHUDARGAD
(27340955001)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DILIP PANDIT SUTAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR MANAWALE
(27340955101)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR MANAWALE

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 उपिशक 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

PRAFULLRANI BABURAO Under Graduate
BANNE
Teacher
(0069073)
std(1-4/5)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

VIDYA MANDIR LAHAN
BARAVE , BHUDARGAD
(27340954401)

KANYA VIDYA
MANDIR ABDULLAT
, SHIROL
(27340402803)

sf
e

1

िशकाचे नाव

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRAFULLRANI BABURAO BANNE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR LAHAN BARAVE
(27340954401)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR LAHAN BARAVE

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 उपिशक 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

SACHIN BAJIRAO DUDHALE
(0099881)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR MURUKTE
Teacher
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340955001)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
NAGARGAON
, BHUDARGAD
(27340954002)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SACHIN BAJIRAO DUDHALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR MURUKTE
(27340955001)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR MURUKTE

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 उपिशक 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.

1

SANJAY YASHAVANT
GURAV
(0525541)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR MURUKTE
Teacher
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340955001)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
DINDEWADI
, BHUDARGAD
(27340954901)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANJAY YASHAVANT GURAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR MURUKTE
(27340955001)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR MURUKTE

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 उपिशक 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

SHAILESH DNYANOBA
PARSEWAR
(0519081)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
TONDALEWADI
, BHUDARGAD
(27340955103)

VIDYA MANDIR
KASARWADI
, BHUDARGAD
(27340957501)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHAILESH DNYANOBA PARSEWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR TONDALEWADI
(27340955103)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR TONDALEWADI

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 उपिशक 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

SHRIDHAR DATTU DESAI
(0681881)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
BHENDAWADE
, BHUDARGAD
(27340954201)

PR.VIDYA MANDIR
DHAMANE , AAJARA
(27341002201)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHRIDHAR DATTU DESAI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR BHENDAWADE
(27340954201)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR BHENDAWADE

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 उपिशक 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.

1

SUNIL BABU POTE
(0681886)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR DINDEWADI
Teacher
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340954901)

sf
e

अ. .

JEEVAN SHIKSHAN
V.M.VADARAGE
, GADHINGLAJ
(27341109001)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUNIL BABU POTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR DINDEWADI
(27340954901)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR DINDEWADI

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 उपिशक 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 RAMCHANDRA PATIL
(0681867)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
BHANDEBAMBAR
, BHUDARGAD
(27340955102)

CENTRAL SCHOOL
PIMPALGAON
, BHUDARGAD
(27340954801)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VIJAY RAMCHANDRA PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR BHANDEBAMBAR
(27340955102)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR BHANDEBAMBAR

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 उपिशक 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

YASHAVANT MAHADEO
BHOKARE
(0812895)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

SANJIVAN VIDYA
Under Graduate VIDYA MANDIR DINDEWADI
MANDIR MALBHAG
Teacher
, BHUDARGAD
, HATKALANGLE
std(1-4/5)
(27340954901)
(27340300806)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

YASHAVANT MAHADEO BHOKARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR DINDEWADI
(27340954901)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR DINDEWADI

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 उपिशक 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

AMRUT BABURAO DESAI
(0817953)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR MADILAGE
Teacher
KHURD , BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340953301)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
VAGHAPUR
, BHUDARGAD
(27340951301)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

AMRUT BABURAO DESAI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR MADILAGE KHURD
(27340953301)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR MADILAGE 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 उपिशक 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

ANJANA MARUTI DESAI
(0525825)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR MADILAGE
Teacher
BUDRUK , BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340953201)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
FANASWADI
, BHUDARGAD
(27340956601)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANJANA MARUTI DESAI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR MADILAGE BUDRUK
(27340953201)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR MADILAGE 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 उपिशक 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.

1

DAYANAND ASHOK
MHETTAR
(0524545)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CENTRAL SCHOOL
Teacher
GANGAPUR , BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340953001)

sf
e

अ. .

CENTRAL SCHOOL
KUR , BHUDARGAD
(27340951501)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DAYANAND ASHOK MHETTAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL SCHOOL GANGAPUR
(27340953001)
Kolhapur
BHUDARGAD
CENTRAL SCHOOL GANGAPUR

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 उपिशक 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.

1

JOTIRAM BALAVANT
CHAUGALE
(0425946)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR VAGHAPUR
Teacher
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340951301)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
NADAVADE
, BHUDARGAD
(27340951701)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

JOTIRAM BALAVANT CHAUGALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR VAGHAPUR
(27340951301)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR VAGHAPUR

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 उपिशक 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

KRISHNAT BANDERAO
GURAV
(0820655)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR VAGHAPUR
Teacher
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340951301)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR PAL
, BHUDARGAD
(27340954101)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KRISHNAT BANDERAO GURAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR VAGHAPUR
(27340951301)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR VAGHAPUR

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 उपिशक 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

MANGAL SUBHASH TIKE
(0820857)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CENTRAL SCHOOL
Teacher
GANGAPUR , BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340953001)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
NILPAN
, BHUDARGAD
(27340952802)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MANGAL SUBHASH TIKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL SCHOOL GANGAPUR
(27340953001)
Kolhapur
BHUDARGAD
CENTRAL SCHOOL GANGAPUR

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 उपिशक 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

NAKUTAI VISHNU KOLI
(0518840)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
VIDYA MANDIR
Teacher
SHRINAGAR , BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340951402)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
VHANGUTI
, BHUDARGAD
(27340951401)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NAKUTAI VISHNU KOLI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR SHRINAGAR
(27340951402)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR SHRINAGAR

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 उपिशक 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

PANDURANG SADASHIV
CHAVAN
(0525641)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR MADILAGE
VIDYA MANDIR
Teacher
BUDRUK , BHUDARGAD DEULWADI , KARVEER
std(1-4/5)
(27340953201)
(27340509202)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PANDURANG SADASHIV CHAVAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR MADILAGE BUDRUK
(27340953201)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR MADILAGE 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 उपिशक 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

सयाची शाळा व तालुका

PRABHAVATI DATTATRAY Under Graduate VIDYA MANDIR MADILAGE
KADAV
Teacher
BUDRUK , BHUDARGAD
(0818305)
std(1-4/5)
(27340953201)

sf
e

1

िशकाचे नाव

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

अ. .

VIDYA MANDIR
AAKHURDE
, BHUDARGAD
(27340956501)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRABHAVATI DATTATRAY KADAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR MADILAGE BUDRUK
(27340953201)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR MADILAGE 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 उपिशक 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

SANTOSH JOTIRAM PARIT
(0274119)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR VAGHAPUR
Teacher
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340951301)

sf
e

अ. .

K.D.R.BHOSALE
V.M.BASTAWADE
, KAGAL
(27340805201)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANTOSH JOTIRAM PARIT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR VAGHAPUR
(27340951301)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR VAGHAPUR

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 उपिशक 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

SHAHAJI PANDURANG
DESAI
(0525832)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR MADILAGE
Teacher
BUDRUK , BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340953201)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
FANASWADI
, BHUDARGAD
(27340956601)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHAHAJI PANDURANG DESAI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR MADILAGE BUDRUK
(27340953201)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR MADILAGE 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 उपिशक 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

SHANKAR PANDURANG
KHAPARE
(0419471)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

VIDYA MANDIR
Under Graduate VIDYA MANDIR VAGHAPUR
MADILAGE BUDRUK
Teacher
, BHUDARGAD
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340951301)
(27340953201)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHANKAR PANDURANG KHAPARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR VAGHAPUR
(27340951301)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR VAGHAPUR

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 उपिशक 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.

1

SHIVAJI KRISHNA
KALAMKAR
(0419383)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR VAGHAPUR
Teacher
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340951301)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
TIKKEWADI
, BHUDARGAD
(27340951901)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHIVAJI KRISHNA KALAMKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR VAGHAPUR
(27340951301)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR VAGHAPUR

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 उपिशक 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

SHUBHANGI DAYANAND Under Graduate
MHETTAR
Teacher
(0825188)
std(1-4/5)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

VIDYA MANDIR
SHAHUNAGAR
, BHUDARGAD
(27340953003)

VIDYA MANDIR
BHADGAON , KAGAL
(27340804201)

sf
e

1

िशकाचे नाव

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHUBHANGI DAYANAND MHETTAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR SHAHUNAGAR
(27340953003)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR SHAHUNAGAR

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 उपिशक 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 KERABA NALVADE
(0482787)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR VAGHAPUR
Teacher
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340951301)

sf
e

अ. .

CENTRAL SCHOOL
GANGAPUR
, BHUDARGAD
(27340953001)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUNITA KERABA NALVADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR VAGHAPUR
(27340951301)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR VAGHAPUR

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 उपिशक 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

VISHAL RAMESH YADAV
(0517966)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
VIDYA MANDIR
VIDYA MANDIR
Teacher
THANEWADI , BHUDARGAD BOLAVIWADI , KAGAL
std(1-4/5)
(27340953102)
(27340807101)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VISHAL RAMESH YADAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR THANEWADI
(27340953102)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR THANEWADI

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 उपिशक 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

BABAN HANAMA PATIL
(0060267)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR PHAYE
DHANGARWADA
, BHUDARGAD
(27340957204)

VIDYA MANDIR PHAYE
, BHUDARGAD
(27340957201)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BABAN HANAMA PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR PHAYE DHANGARWADA
(27340957204)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR PHAYE DHANGARWADA

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 उपिशक 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 NAMADEV PATIL
(0460764)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR KOLVAN
, BHUDARGAD
(27340956001)

VIDYA MANDIR
BHATIVADE
, BHUDARGAD
(27340952401)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BAJIRAO NAMADEV PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR KOLVAN
(27340956001)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR KOLVAN

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 उपिशक 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

DEVIDAS RAJA VALVI
(0191250)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
KALAMAWADI
, BHUDARGAD
(27340956203)

VIDYA MANDIR
VASNOLI
, BHUDARGAD
(27340959601)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DEVIDAS RAJA VALVI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR KALAMAWADI
(27340956203)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR KALAMAWADI

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 उपिशक 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

MADHURI RAJARAM DESAI
(0522926)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

PRIMARY CENTRAL
SCHOOL HEDAVDE
, BHUDARGAD
(27340956201)

VIDYA MANDIR
DARWAD
, BHUDARGAD
(27340952901)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MADHURI RAJARAM DESAI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
PRIMARY CENTRAL SCHOOL HEDAVDE
(27340956201)
Kolhapur
BHUDARGAD
PRIMARY CENTRAL SCHOOL HEDAVDE

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 उपिशक 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

NAMADEV BANDU SALVI
(0460770)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR KOLVAN
, BHUDARGAD
(27340956001)

VIDYA MANDIR
VAGHAPUR
, BHUDARGAD
(27340951301)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NAMADEV BANDU SALVI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR KOLVAN
(27340956001)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR KOLVAN

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 उपिशक 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

RACHANDRA HARI PATIL
(0679634)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR PHAYE
, BHUDARGAD
(27340957201)

VIDYA MANDIR
ADMAPUR
, BHUDARGAD
(27340951101)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RACHANDRA HARI PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR PHAYE
(27340957201)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR PHAYE

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 उपिशक 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

SACHIN BAJIRAO BHOSALE
(0522942)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR GIRGAON
Teacher
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340956301)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
DARWAD
, BHUDARGAD
(27340952901)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SACHIN BAJIRAO BHOSALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR GIRGAON
(27340956301)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR GIRGAON

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 उपिशक 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

SUNIL BHAGWAN LATE
(0826878)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR GIRGAON
DHANGARWADA
, BHUDARGAD
(27340956302)

VIDYA MANDIR
KASARWADI
, BHUDARGAD
(27340957501)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUNIL BHAGWAN LATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR GIRGAON DHANGARWADA
(27340956302)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR GIRGAON DHANGARWADA

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 उपिशक 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

VIJAY ARAVIND KAMBLE
(0512103)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR BHATIVADE
Teacher
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340952401)

sf
e

अ. .

PRIMARY CENTRAL
SCHOOL HEDAVDE
, BHUDARGAD
(27340956201)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VIJAY ARAVIND KAMBLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR BHATIVADE
(27340952401)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR BHATIVADE

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 उपिशक 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.

1

ASMITA ANANTRAO
KULKARNI
(0444519)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIIDYA MANDIR VASNOLI
Teacher
JOGEWADI , BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340959602)

sf
e

अ. .

CENTRAL PRY
SCHOOL
NAGDEVWADSD
, KARVEER
(27340501201)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ASMITA ANANTRAO KULKARNI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIIDYA MANDIR VASNOLI JOGEWADI
(27340959602)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIIDYA MANDIR VASNOLI JOGEWADI

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 उपिशक 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

ASMITA MARUTI PATIL
(0512736)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CENTRAL PRIMARY
SCHOOL KADGAON
, BHUDARGAD
(27340959501)

VIDYA MANDIR
DASAVWADI
, BHUDARGAD
(27340960801)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ASMITA MARUTI PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL PRIMARY SCHOOL KADGAON
(27340959501)
Kolhapur
BHUDARGAD
CENTRAL PRIMARY SCHOOL KADGAON

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 उपिशक 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

AVINASH MASU KAMBLE
(0685757)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR SHISEWADI
Teacher
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340959502)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
EKONDI , KAGAL
(27340801001)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

AVINASH MASU KAMBLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR SHISEWADI
(27340959502)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR SHISEWADI

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 उपिशक 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 TUKARAM
KUMBHAR
(0207275)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
BHALEKARWADI
, BHUDARGAD
(27340959801)

VIDYA MANDIR
KANARIWADI
, KARVEER
(27340504901)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BAJIRAO TUKARAM KUMBHAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR BHALEKARWADI
(27340959801)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR BHALEKARWADI

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 उपिशक 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

BHARAT MARUTI GURAV
(0139000)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR ERANDAPE
Teacher
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340958101)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
MAHALWADI
, BHUDARGAD
(27340955901)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BHARAT MARUTI GURAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR ERANDAPE
(27340958101)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR ERANDAPE

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 उपिशक 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

DIPALI SAMIR PAWASKAR
(0517958)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR NANDOLI
VIDYA MANDIR
Teacher
, BHUDARGAD
SONALI , BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340959301)
(27340953808)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DIPALI SAMIR PAWASKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR NANDOLI
(27340959301)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR NANDOLI

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 उपिशक 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

GANESH MOHAN
GHODAKE
(0777172)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR ERENDAPE
DHANGARWADA
, BHUDARGAD
(27340958102)

VIDYA MANDIR
KHEDAGE
, BHUDARGAD
(27340958001)

sf
e

r

अ. .
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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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GANESH MOHAN GHODAKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR ERENDAPE DHANGARWADA
(27340958102)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR ERENDAPE DHANGARWADA

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 उपिशक 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

KUNDLIK VISHNU MORE
(0777171)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR ERENDAPE
DHANGARWADA
, BHUDARGAD
(27340958102)

VIDYA MANDIR
ERANDAPE
, BHUDARGAD
(27340958101)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KUNDLIK VISHNU MORE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR ERENDAPE DHANGARWADA
(27340958102)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR ERENDAPE DHANGARWADA

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 उपिशक 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.

1

PRAKASH KESHAV
PRABHAVALE
(0512385)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

VIDYA MANDIR
Under Graduate
VIDYA MANDIR
DATTANAGAR
Teacher
SUTARWADI , BHUDARGAD
BORAWADE , KAGAL
std(1-4/5)
(27340960702)
(27340803703)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRAKASH KESHAV PRABHAVALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR SUTARWADI
(27340960702)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR SUTARWADI

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 उपिशक 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 BALVANT
DHONGADE
(0818755)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
KUDTARWADI
, BHUDARGAD
(27340959901)

VIDYA MANDIR
NADAVADE
, BHUDARGAD
(27340951701)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRASHANT BALVANT DHONGADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR KUDTARWADI
(27340959901)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR KUDTARWADI

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 उपिशक 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

RAJENDRA BALKRISHNA
KALEBERE
(0410339)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR KHEDAGE
Teacher
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340958001)

sf
e

अ. .

KANYA VIDYA
MANDIR
SIDDHANERLI
, KAGAL
(27340801101)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAJENDRA BALKRISHNA KALEBERE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR KHEDAGE
(27340958001)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR KHEDAGE

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 उपिशक 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

RAVINDRA DNYANADEV
GURAV
(0813904)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR ERANDAPE
Teacher
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340958101)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
TIRAWADE
, BHUDARGAD
(27340959401)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAVINDRA DNYANADEV GURAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR ERANDAPE
(27340958101)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR ERANDAPE

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 उपिशक 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 KERABA PATIL
(0815155)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
BHALEKARWADI
, BHUDARGAD
(27340959801)

VIDYA MANDIR
LINGNUR DU. , KAGAL
(27340800701)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SATAPPA KERABA PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR BHALEKARWADI
(27340959801)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR BHALEKARWADI

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 उपिशक 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

SAVITA PANDURANG
DEVARKAR
(0813906)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
THADYACHIWADI
, BHUDARGAD
(27340959701)

VIDYA MANDIR
HIRALAGE
, GADHINGLAJ
(27341103602)
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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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SAVITA PANDURANG DEVARKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR THADYACHIWADI
(27340959701)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR THADYACHIWADI

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 उपिशक 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

SHOBHA BALKRISHNA
HALADKAR
(0685063)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CENTRAL PRIMARY
SCHOOL KADGAON
, BHUDARGAD
(27340959501)

CENTRAL SCHOOL
KUR , BHUDARGAD
(27340951501)
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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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHOBHA BALKRISHNA HALADKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL PRIMARY SCHOOL KADGAON
(27340959501)
Kolhapur
BHUDARGAD
CENTRAL PRIMARY SCHOOL KADGAON

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 उपिशक 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

VISHAL VASANTRAO
PRABHAVALE
(0818757)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
KUDTARWADI
, BHUDARGAD
(27340959901)

VIDYA MANDIR
MHASAVE
, BHUDARGAD
(27340955801)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VISHAL VASANTRAO PRABHAVALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR KUDTARWADI
(27340959901)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR KUDTARWADI

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 उपिशक 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

ANUJA AJITKUMAR BUDAKE
(0505672)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
VIDYA MANDIR
Teacher
PARDEWADI , BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340957301)

sf
e

अ. .

PRIMARY CENTRAL
SCHOOL HEDAVDE
, BHUDARGAD
(27340956201)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANUJA AJITKUMAR BUDAKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR PARDEWADI
(27340957301)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR PARDEWADI

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 उपिशक 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.

1

KAVITA VINAYAK
CHOUGALE
(0497062)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR AAKHURDE
VIDYA MANDIR
Teacher
, BHUDARGAD
SONALI , BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340956501)
(27340953808)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KAVITA VINAYAK CHOUGALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR AAKHURDE
(27340956501)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR AAKHURDE

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 उपिशक 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

MEENA PANDURANG
POWAR
(0781071)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
KUMBHARWADI
, BHUDARGAD
(27340957901)

ZP PRY SCH GOKUL
SHIRGAON 2
, KARVEER
(27340504505)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MEENA PANDURANG POWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR KUMBHARWADI
(27340957901)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR KUMBHARWADI

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 उपिशक 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.

1

REKHA SANTOSH
PATHARVAT
(0497071)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR AAKHURDE
Teacher
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340956501)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
BEGAWADE
, BHUDARGAD
(27340955401)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

REKHA SANTOSH PATHARVAT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR AAKHURDE
(27340956501)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR AAKHURDE

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 उपिशक 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.

1

SARITA SURESHRAO
KHORATE
(0679947)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

VIDYA MANDIR
BHADAVANWADI
, AAJARA
(27341000901)

Under Graduate JIVAN SHIKSHAN MANDIR
Teacher
SHENGAON , BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340957101)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SARITA SURESHRAO KHORATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
JIVAN SHIKSHAN MANDIR SHENGAON
(27340957101)
Kolhapur
BHUDARGAD
JIVAN SHIKSHAN MANDIR SHENGAON

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 उपिशक 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

SMITA SURESH SHINDE
(0451680)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

VIDYA MANDIR
KALANAKWADI
, BHUDARGAD
(27340953401)

Under Graduate JIVAN SHIKSHAN MANDIR
Teacher
SHENGAON , BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340957101)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SMITA SURESH SHINDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
JIVAN SHIKSHAN MANDIR SHENGAON
(27340957101)
Kolhapur
BHUDARGAD
JIVAN SHIKSHAN MANDIR SHENGAON

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 उपिशक 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

SUDHIR DINKAR BHOITE
(0521801)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
DEVAKEWADI
, BHUDARGAD
(27340956401)

VIDYA MANDIR BIDRI
, BHUDARGAD
(27340957601)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUDHIR DINKAR BHOITE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR DEVAKEWADI
(27340956401)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR DEVAKEWADI

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 उपिशक 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 VIJAY KAMBLE
(0017498)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR NISHNAP
Teacher
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340957401)

sf
e

अ. .

CENTRAL SCHOOL
KUR , BHUDARGAD
(27340951501)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUNITA VIJAY KAMBLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR NISHNAP
(27340957401)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR NISHNAP

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 उपिशक 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

VARSHA DEEPAK KHOT
(0497069)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

JIVAN SHIKSHAN
Under Graduate VIDYA MANDIR AAKHURDE
MANDIR SHENGAON
Teacher
, BHUDARGAD
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340956501)
(27340957101)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VARSHA DEEPAK KHOT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR AAKHURDE
(27340956501)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR AAKHURDE

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 उपिशक 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

VEENA MILIND KULKARNI
(0781078)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR DONVADE
Teacher
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340958201)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
NIGAVE KHALASA
, KARVEER
(27340506501)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VEENA MILIND KULKARNI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR DONVADE
(27340958201)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR DONVADE

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 उपिशक 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

VISHWAS DAULU PATIL
(0505420)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

VIDYA MANDIR
NISHNAP
, BHUDARGAD
(27340957401)

Under Graduate JIVAN SHIKSHAN MANDIR
Teacher
SHENGAON , BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340957101)

sf
e

अ. .
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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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VISHWAS DAULU PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
JIVAN SHIKSHAN MANDIR SHENGAON
(27340957101)
Kolhapur
BHUDARGAD
JIVAN SHIKSHAN MANDIR SHENGAON

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 उपिशक 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

ANANDA DNYANU SHINDE
(0510417)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR NADAVADE
CENTRAL KANYA
Teacher
, BHUDARGAD
SHALA , BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340951701)
(27340953805)

sf
e
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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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANANDA DNYANU SHINDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR NADAVADE
(27340951701)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR NADAVADE

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 उपिशक 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

सयाची शाळा व तालुका

ANANDRAO PANDURANG Under Graduate VIDYA MANDIR NADAVADE
UGALE
Teacher
, BHUDARGAD
(0510414)
std(1-4/5)
(27340951701)
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िशकाचे नाव

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

अ. .

CENTRAL SCHOOL
KUR , BHUDARGAD
(27340951501)
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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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANANDRAO PANDURANG UGALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR NADAVADE
(27340951701)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR NADAVADE

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 उपिशक 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

ARCHANA ASHOK SWAMI
(0514536)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR ADMAPUR
Teacher
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340951101)

sf
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JIVAN SHIKSHAN
MANDIR SHENGAON
, BHUDARGAD
(27340957101)

Tr
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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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ARCHANA ASHOK SWAMI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR ADMAPUR
(27340951101)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR ADMAPUR

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 उपिशक 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

ARJUNA SHAMARAO PATIL
(0029897)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CENTRAL SCHOOL KUR
, BHUDARGAD
(27340951501)

CENTRAL KANYA
SHALA , BHUDARGAD
(27340953805)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ARJUNA SHAMARAO PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL SCHOOL KUR
(27340951501)
Kolhapur
BHUDARGAD
CENTRAL SCHOOL KUR

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 उपिशक 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

ASMITA YASHAWANT PATIL
(0133103)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate PRIMARY VIDYA MANDIR
Teacher
MUDAL , BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340951201)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
ADMAPUR
, BHUDARGAD
(27340951101)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ASMITA YASHAWANT PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
PRIMARY VIDYA MANDIR MUDAL
(27340951201)
Kolhapur
BHUDARGAD
PRIMARY VIDYA MANDIR MUDAL

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 उपिशक 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

BHIKAJI KRISHNA SHELAR
(0133076)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate PRIMARY VIDYA MANDIR
Teacher
MUDAL , BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340951201)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
PANDEWADI
, RADHANAGARI
(27340708601)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BHIKAJI KRISHNA SHELAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
PRIMARY VIDYA MANDIR MUDAL
(27340951201)
Kolhapur
BHUDARGAD
PRIMARY VIDYA MANDIR MUDAL

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 उपिशक 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

DATTATRAY DOULU REPE
(0513951)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
VIDYA MANDIR
Teacher
PANDAVARE , BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340952001)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
UKIRBHATALE
, BHUDARGAD
(27340960601)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DATTATRAY DOULU REPE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR PANDAVARE
(27340952001)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR PANDAVARE

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 उपिशक 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

DHANAJI PANDURANG
DAWARI
(0177787)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR NADAVADE
Teacher
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340951701)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
AVACHITWADI
, KAGAL
(27340804701)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DHANAJI PANDURANG DAWARI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR NADAVADE
(27340951701)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR NADAVADE

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 उपिशक 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

DIPALI MAHESH GURAV
(0029921)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CENTRAL SCHOOL KUR
, BHUDARGAD
(27340951501)

VIDYA MANDIR
SHAHUNAGAR
, BHUDARGAD
(27340953003)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DIPALI MAHESH GURAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL SCHOOL KUR
(27340951501)
Kolhapur
BHUDARGAD
CENTRAL SCHOOL KUR

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 उपिशक 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.

1

EKANATH RANGRAO
KUMBHAR
(0672881)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR TIKKEWADI
Teacher
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340951901)

sf
e

अ. .

CENTRAL SCHOOL
KUR , BHUDARGAD
(27340951501)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

EKANATH RANGRAO KUMBHAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR TIKKEWADI
(27340951901)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR TIKKEWADI

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 उपिशक 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

GOVIND KERABA PATIL
(0057842)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CENTRAL SCHOOL KUR
, BHUDARGAD
(27340951501)

VIDYA MANDIR
PANDAVARE
, BHUDARGAD
(27340952001)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GOVIND KERABA PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL SCHOOL KUR
(27340951501)
Kolhapur
BHUDARGAD
CENTRAL SCHOOL KUR

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 उपिशक 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

KRISHNAT SHRIPATI PATIL
(0133086)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR NADAVADE
Teacher
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340951701)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
MALAVE
, RADHANAGARI
(27340706701)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KRISHNAT SHRIPATI PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR NADAVADE
(27340951701)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR NADAVADE

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 उपिशक 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.

1

MADHURI SADASHIV
YADAV
(0133095)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate PRIMARY VIDYA MANDIR
Teacher
MUDAL , BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340951201)

sf
e

अ. .

G S VIDYA MANDIR
MURGUD NO 1
, KAGAL
(27340808701)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MADHURI SADASHIV YADAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
PRIMARY VIDYA MANDIR MUDAL
(27340951201)
Kolhapur
BHUDARGAD
PRIMARY VIDYA MANDIR MUDAL

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 उपिशक 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

MAHESH SHANKAR LAD
(0127192)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR KONAVADE
Teacher
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340951601)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
VAGHAPUR
, BHUDARGAD
(27340951301)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MAHESH SHANKAR LAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR KONAVADE
(27340951601)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR KONAVADE

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 उपिशक 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

MEGHA HINDURAO KHADE
(0512719)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CENTRAL SCHOOL KUR
, BHUDARGAD
(27340951501)

VIDYA MANDIR
FANASWADI
, BHUDARGAD
(27340956601)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MEGHA HINDURAO KHADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL SCHOOL KUR
(27340951501)
Kolhapur
BHUDARGAD
CENTRAL SCHOOL KUR

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 उपिशक 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

सयाची शाळा व तालुका

PANDURANG DATTATRAYA Under Graduate PRIMARY VIDYA MANDIR
KAMBALE
Teacher
MUDAL , BHUDARGAD
(0498380)
std(1-4/5)
(27340951201)

sf
e

1

िशकाचे नाव

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

अ. .

CENTRAL SCHOOL
KUR , BHUDARGAD
(27340951501)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PANDURANG DATTATRAYA KAMBALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
PRIMARY VIDYA MANDIR MUDAL
(27340951201)
Kolhapur
BHUDARGAD
PRIMARY VIDYA MANDIR MUDAL

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 उपिशक 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.

1

RAJARAM HARI PATIL
(0510436)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR NADAVADE
Teacher
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340951701)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
NIDHORI , KAGAL
(27340804001)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAJARAM HARI PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR NADAVADE
(27340951701)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR NADAVADE

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 उपिशक 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 SAKHARAM PATIL
(0029916)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CENTRAL SCHOOL KUR
, BHUDARGAD
(27340951501)

VIDYA MANDIR
KASARPUTALE
, RADHANAGARI
(27340704601)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANJAY SAKHARAM PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL SCHOOL KUR
(27340951501)
Kolhapur
BHUDARGAD
CENTRAL SCHOOL KUR

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 उपिशक 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

SHIVAJI MASU DEVALE
(0206950)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

CENTRAL SCHOOL
Under Graduate VIDYA MANDIR TIKKEWADI
DUDHGANGANAGAR
Teacher
, BHUDARGAD
, RADHANAGARI
std(1-4/5)
(27340951901)
(27340703101)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHIVAJI MASU DEVALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR TIKKEWADI
(27340951901)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR TIKKEWADI

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 उपिशक 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.

1

YUVARAJ DATTATRAY
GAYAKWAD
(0534626)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR ADMAPUR
Teacher
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340951101)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
KUMBHARWADI
(TARALE)
, RADHANAGARI
(27340706001)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

YUVARAJ DATTATRAY GAYAKWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR ADMAPUR
(27340951101)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR ADMAPUR

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 उपिशक 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

ARUNA DATTATRYA
NARATVADEKAR
(0775953)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
SALAPEWADI
, BHUDARGAD
(27340956701)

VIDYA MANDIR
KALANAKWADI
, BHUDARGAD
(27340953401)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ARUNA DATTATRYA NARATVADEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR SALAPEWADI
(27340956701)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR SALAPEWADI

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 उपिशक 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

BABASAHEB SHAMU
VARAPE
(0531774)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
SHINDEWADI
, BHUDARGAD
(27340956802)

VIKAS VIDYA MANDIR
TALSANDE
, HATKALANGLE
(27340305401)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BABASAHEB SHAMU VARAPE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR SHINDEWADI
(27340956802)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR SHINDEWADI

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 उपिशक 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

CHHAYA JALINDAR MORE
(0404632)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
VIDYA MANDIR
CENTRAL KANYA
Teacher
FANASWADI , BHUDARGAD SHALA , BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340956601)
(27340953805)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

CHHAYA JALINDAR MORE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR FANASWADI
(27340956601)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR FANASWADI

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 उपिशक 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.

1

GITA ATUL BHARATI
(0495373)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
VIDYA MANDIR
Teacher
SONARWADI , BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340957001)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
CHOTA ANAF
, BHUDARGAD
(27340961301)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GITA ATUL BHARATI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR SONARWADI
(27340957001)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR SONARWADI

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 उपिशक 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.

1

KALPANA DATTATYAR
CHOUTRE
(0404237)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR MALWADI
Teacher
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340956902)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
AAKHURDE
, BHUDARGAD
(27340956501)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KALPANA DATTATYAR CHOUTRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR MALWADI
(27340956902)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR MALWADI

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 उपिशक 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

RAJASHRI PARASHARAM
GIRIBUVA
(0505789)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
SHINDEWADI
, BHUDARGAD
(27340956802)

VIDYA MANDIR
SONARWADI
, BHUDARGAD
(27340957001)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAJASHRI PARASHARAM GIRIBUVA.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR SHINDEWADI
(27340956802)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR SHINDEWADI

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 उपिशक 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

RAJENDRA SHAMARAO
EKAL
(0398245)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
MADEKARWADI
, BHUDARGAD
(27340956904)

VIDYA MANDIR
VAGHAPUR
, BHUDARGAD
(27340951301)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAJENDRA SHAMARAO EKAL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR MADEKARWADI
(27340956904)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR MADEKARWADI

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 उपिशक 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

RAJESHKUMAR SUBASH
JADHAV
(0491936)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
VIDYA MANDIR
Teacher
KASARWADI , BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340957501)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
SHIROLI NO.3
, HATKALANGLE
(27340305203)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAJESHKUMAR SUBASH JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR KASARWADI
(27340957501)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR KASARWADI

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 उपिशक 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.

1

SAMBHAJI SHAMRAO
KASAR
(0483374)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
VIDYA MANDIR
Teacher
FANASWADI , BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340956601)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
MANGNUR , KAGAL
(27340808401)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SAMBHAJI SHAMRAO KASAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR FANASWADI
(27340956601)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR FANASWADI

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 उपिशक 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

SAMPADA SUNILKUMAR
PATIL
(0679363)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR BIDRI
, BHUDARGAD
(27340957601)

VIKAS VIDYA MANDIR
SARNOBATWADI
, KARVEER
(27340504101)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SAMPADA SUNILKUMAR PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR BIDRI
(27340957601)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR BIDRI

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 उपिशक 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 BAPU AREKAR
(0535243)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

KENDRIY PRATHMIK
SHALA VIDYA MANDIR
MADUR , BHUDARGAD
(27340957503)

VIDYA MANDIR
BHENDAWADE
, BHUDARGAD
(27340954201)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHIVAJI BAPU AREKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
KENDRIY PRATHMIK SHALA VIDYA MANDIR MADUR
(27340957503)
Kolhapur
BHUDARGAD
KENDRIY PRATHMIK SHALA VIDYA MANDIR MADUR

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 उपिशक 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

SUMAN HARI KAMBALE
(0682338)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
PUSHPNAGAR
, BHUDARGAD
(27340956901)

VIDYA MANDIR
AMBAVANE
, BHUDARGAD
(27340953501)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUMAN HARI KAMBALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR PUSHPNAGAR
(27340956901)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR PUSHPNAGAR

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 उपिशक 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.

1

SUNIL RATAN NIKAM
(0404647)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
VIDYA MANDIR
Teacher
FANASWADI , BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340956601)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
MANGNUR , KAGAL
(27340808401)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUNIL RATAN NIKAM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR FANASWADI
(27340956601)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR FANASWADI

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 उपिशक 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 VISHNU SHENVI
(0482784)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR BIDRI
, BHUDARGAD
(27340957601)

VIDYA MANDIR
MADILAGE KHURD
, BHUDARGAD
(27340953301)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SURESH VISHNU SHENVI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR BIDRI
(27340957601)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR BIDRI

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 उपिशक 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

SURYAKANT SHRIPATI
KUMBHAR
(0523075)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
VIDYA MANDIR
Teacher
KASARWADI , BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340957501)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
MAHALWADI
, BHUDARGAD
(27340955901)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SURYAKANT SHRIPATI KUMBHAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR KASARWADI
(27340957501)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR KASARWADI

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 उपिशक 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

VIDYA RAGHUNATH PATIL
(0495357)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
VIDYA MANDIR
VIDYA MANDIR
Teacher
SONARWADI , BHUDARGAD SONALI , BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340957001)
(27340953808)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VIDYA RAGHUNATH PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR SONARWADI
(27340957001)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR SONARWADI

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 उपिशक 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

AMIT BHAGAWAN THORAT
(0413569)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR BASUDEV
DHANGARWADA
, BHUDARGAD
(27340952106)

VIDYA MANDIR
KANDGAON
, KARVEER
(27340506901)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

AMIT BHAGAWAN THORAT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR BASUDEV DHANGARWADA
(27340952106)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR BASUDEV DHANGARWADA

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 उपिशक 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

DNYANESHWAR BHIKU
CHAVHAN
(0115498)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
BONGARDEWADI
, BHUDARGAD
(27340952103)

VIDYA MANDIR
GADADUWADI
, BHUDARGAD
(27340958803)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DNYANESHWAR BHIKU CHAVHAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR BONGARDEWADI
(27340952103)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR BONGARDEWADI

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 उपिशक 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.

1

LATATAI BHIMARAO
POWAR
(0813743)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR DARWAD
Teacher
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340952901)

sf
e

अ. .

CENTRAL SCHOOL
KARADWADI
, BHUDARGAD
(27340957701)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

LATATAI BHIMARAO POWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR DARWAD
(27340952901)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR DARWAD

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 उपिशक 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

SARIKA SURESH PATIL
(0138487)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR MHASAVE
Teacher
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340955801)

sf
e

अ. .

PRIMARY VIDYA
MANDIR MUDAL
, BHUDARGAD
(27340951201)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SARIKA SURESH PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR MHASAVE
(27340955801)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR MHASAVE

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 उपिशक 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

SATISH YASHAWANT
CHAVAN
(0213987)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
APPACHIWADI
, BHUDARGAD
(27340952102)

VIDYA MANDIR NERLI
, KARVEER
(27340504701)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SATISH YASHAWANT CHAVAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR APPACHIWADI
(27340952102)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR APPACHIWADI

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 उपिशक 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

SHANTA HARISH GURAV
(0499126)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
VIDYA MANDIR
Teacher
MAHALWADI , BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340955901)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
SHINDEWADI
, BHUDARGAD
(27340956802)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHANTA HARISH GURAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR MAHALWADI
(27340955901)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR MAHALWADI

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 उपिशक 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.

1

SHRIKANT GANPATI
MANGAONKAR
(0486527)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR DARWAD
Teacher
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340952901)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
BASUDEV
DHANGARWADA
, BHUDARGAD
(27340952106)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHRIKANT GANPATI MANGAONKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR DARWAD
(27340952901)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR DARWAD

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 उपिशक 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

सयाची शाळा व तालुका

UTTAMKUMAR HINDURAO Under Graduate VIDYA MANDIR DARWAD
PATIL
Teacher
, BHUDARGAD
(0813800)
std(1-4/5)
(27340952901)

sf
e

1

िशकाचे नाव

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

अ. .

VIDYA MANDIR
MADILAGE BUDRUK
, BHUDARGAD
(27340953201)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

UTTAMKUMAR HINDURAO PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR DARWAD
(27340952901)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR DARWAD

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 उपिशक 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.

1

VAIBHAV DHANAJI
KHOPADE
(0140873)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
VIDYA MANDIR
Teacher
MAHALWADI , BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340955901)

sf
e

अ. .

PRIMARY CENTRAL
SCHOOL HEDAVDE
, BHUDARGAD
(27340956201)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VAIBHAV DHANAJI KHOPADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR MAHALWADI
(27340955901)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR MAHALWADI

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 उपिशक 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

VAISHALI BHASKAR
TELANG
(0477226)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
NAVARASWADI
, BHUDARGAD
(27340952201)

CENTRAL PRIMARY
SCHOOL KADGAON
, BHUDARGAD
(27340959501)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VAISHALI BHASKAR TELANG.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR NAVARASWADI
(27340952201)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR NAVARASWADI

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 उपिशक 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

ANANADA BAPU POWAR
(0819589)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR BHATWADI CENTRAL SCHOOL
Teacher
, BHUDARGAD
V.M. HALADI , KAGAL
std(1-4/5)
(27340962502)
(27340805801)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANANADA BAPU POWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR BHATWADI
(27340962502)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR BHATWADI

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 उपिशक 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

BACCHAN MALLIKARJUN Under Graduate
DESHMUKH
Teacher
(0677215)
std(1-4/5)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

VIDYA MANDIR MANI
, BHUDARGAD
(27340961901)

VIDYA MANDIR
DEVAKEWADI
, BHUDARGAD
(27340956401)

sf
e

1

िशकाचे नाव

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BACCHAN MALLIKARJUN DESHMUKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR MANI
(27340961901)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR MANI

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 उपिशक 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

KIRAN PUNDALIK DAPHALE
(0819591)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR BHATWADI
Teacher
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340962502)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
KURANI , KAGAL
(27340804101)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KIRAN PUNDALIK DAPHALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR BHATWADI
(27340962502)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR BHATWADI

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 उपिशक 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.

1

RANJIT SUBHASH
PILANKAR
(0685235)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR SHIVADAV
Teacher
BUDRUK , BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340962001)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
CHANDAMWADI
, BHUDARGAD
(27340961001)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RANJIT SUBHASH PILANKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR SHIVADAV BUDRUK
(27340962001)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR SHIVADAV 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 उपिशक 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

SHIVAJI KERBA TORASKAR
(0681497)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR TALIWADI
Teacher
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340962501)

sf
e

अ. .

CENTRAL SCHOOL
PIMPALGAON
, BHUDARGAD
(27340954801)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHIVAJI KERBA TORASKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR TALIWADI
(27340962501)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR TALIWADI

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 उपिशक 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

SUBHASH DAJI CHAVAN
(0685219)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR SHIVADAV
Teacher
BUDRUK , BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340962001)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
SUKYACHIWADI
, BHUDARGAD
(27340962901)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUBHASH DAJI CHAVAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR SHIVADAV BUDRUK
(27340962001)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR SHIVADAV 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 उपिशक 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

VYANKATESH KRUSHNA
KUMBHAR
(0682185)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR DESAIWADI
Teacher
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340962004)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR JUNI
PETH RANAGAR
, RADHANAGARI
(27340709303)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VYANKATESH KRUSHNA KUMBHAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR DESAIWADI
(27340962004)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR DESAIWADI

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 उपिशक 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

ANANDA NARAYAN PATIL
(0681730)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
VIDYA MANDIR
Teacher
NAGANWADI , BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340954501)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
BOLAVI , KAGAL
(27340808201)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANANDA NARAYAN PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR NAGANWADI
(27340954501)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR NAGANWADI

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 उपिशक 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.

1

ARUN DINKAR PATIL
(0504730)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR BEGAWADE
SHRI SENAPATI
Teacher
, BHUDARGAD
KAPASHI V.M , KAGAL
std(1-4/5)
(27340955401)
(27340807401)
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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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ARUN DINKAR PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR BEGAWADE
(27340955401)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR BEGAWADE

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 उपिशक 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

BALGONDA DATTATRAYA Under Graduate
KOKITKAR
Teacher
(0388821)
std(1-4/5)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

VIDYA MANDIR BEDIV
, BHUDARGAD
(27340955501)

VIDYA MANDIR BEDIV
DHANGARWADA
, BHUDARGAD
(27340955503)

sf
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िशकाचे नाव
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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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALGONDA DATTATRAYA KOKITKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR BEDIV
(27340955501)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR BEDIV

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 उपिशक 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

MAHADEV TUKARAM
HATTIRAGE
(0679558)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CENTRAL SCHOOL
PIMPALGAON
, BHUDARGAD
(27340954801)

PR.VIDYA MANDIR
DHAMANE , AAJARA
(27341002201)
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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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MAHADEV TUKARAM HATTIRAGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL SCHOOL PIMPALGAON
(27340954801)
Kolhapur
BHUDARGAD
CENTRAL SCHOOL PIMPALGAON

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 उपिशक 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

MANGALA ANANDRAO
NADAVDEKAR
(0681748)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
VIDYA MANDIR
VIDYA MANDIR
Teacher
ARALGUNDI , BHUDARGAD BELEWADI , AAJARA
std(1-4/5)
(27340955601)
(27341000701)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MANGALA ANANDRAO NADAVDEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR ARALGUNDI
(27340955601)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR ARALGUNDI

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 उपिशक 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

NAGESH RAGHUNATH
SUTAR
(0679560)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CENTRAL SCHOOL
PIMPALGAON
, BHUDARGAD
(27340954801)

ANANT VIDYA
MANDIR SOHALE
, AAJARA
(27341008401)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NAGESH RAGHUNATH SUTAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL SCHOOL PIMPALGAON
(27340954801)
Kolhapur
BHUDARGAD
CENTRAL SCHOOL PIMPALGAON

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 उपिशक 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

NIVRUTTI JANARDAN
MITAKE
(0519148)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR BEDIV
DHANGARWADA
, BHUDARGAD
(27340955503)

VIDYA MANDIR
SALGAON , AAJARA
(27341007601)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NIVRUTTI JANARDAN MITAKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR BEDIV DHANGARWADA
(27340955503)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR BEDIV DHANGARWADA

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 उपिशक 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 PANDURANG
PATIL
(0158178)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR HELEWADI
Teacher
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340954301)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
NAVARASWADI
, BHUDARGAD
(27340952201)
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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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRAKASH PANDURANG PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR HELEWADI
(27340954301)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR HELEWADI

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 उपिशक 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

RAJARAM DATTU HATAKAR
(0504753)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR BEGAWADE VIDYA MANDIR BEDIV
Teacher
, BHUDARGAD
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340955401)
(27340955501)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAJARAM DATTU HATAKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR BEGAWADE
(27340955401)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR BEGAWADE

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 उपिशक 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 SHANKAR SUTAR
(0679559)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CENTRAL SCHOOL
PIMPALGAON
, BHUDARGAD
(27340954801)

VIDYA MANDIR
ZULPEWADI , AAJARA
(27341009601)

sf
e

r

अ. .
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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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAJARAM SHANKAR SUTAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL SCHOOL PIMPALGAON
(27340954801)
Kolhapur
BHUDARGAD
CENTRAL SCHOOL PIMPALGAON

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 उपिशक 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 DNYANDEV POWAR
(0679566)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CENTRAL SCHOOL
PIMPALGAON
, BHUDARGAD
(27340954801)

PR.VIDYA MANDIR
BAHIREWADI , AAJARA
(27341000601)
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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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANJAY DNYANDEV POWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL SCHOOL PIMPALGAON
(27340954801)
Kolhapur
BHUDARGAD
CENTRAL SCHOOL PIMPALGAON

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 उपिशक 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.

1

SUREKHA SADASHIV
CHAVAN
(0404282)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR PANGIRE
Teacher
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340954601)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
KOTHALI , KARVEER
(27340507501)
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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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUREKHA SADASHIV CHAVAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR PANGIRE
(27340954601)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR PANGIRE

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 उपिशक 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

VITTAL SITARAM DANGALE
(0685003)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR BEDIV
DHANGARWADA
, BHUDARGAD
(27340955503)

PRI.VIDYA MANDIR
KARAMBALI
, GADHINGLAJ
(27341105001)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VITTAL SITARAM DANGALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR BEDIV DHANGARWADA
(27340955503)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR BEDIV DHANGARWADA

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 उपिशक 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

AISHWARYA RAMCHANDRA Under Graduate
KADAM
Teacher
(0394183)
std(1-4/5)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

VIDYA MANDIR
GADADUWADI
, BHUDARGAD
(27340958803)

VIDYA MANDIR
KAVANE , KARVEER
(27340506401)

sf
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िशकाचे नाव
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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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

AISHWARYA RAMCHANDRA KADAM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR GADADUWADI
(27340958803)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR GADADUWADI

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 उपिशक 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

AJAY KESHAV KASAR
(0404107)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR NAVALE
, BHUDARGAD
(27340959201)

VIDYA MANDIR
SHELOLI
, BHUDARGAD
(27340958501)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

AJAY KESHAV KASAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR NAVALE
(27340959201)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR NAVALE

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 उपिशक 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 BALAWANT PATIL
(0536464)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
NAVHYACHIWADI
, BHUDARGAD
(27340958401)

VIDYA MANDIR
TALAKARWADI
, BHUDARGAD
(27340959002)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ASHOK BALAWANT PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR NAVHYACHIWADI
(27340958401)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR NAVHYACHIWADI

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 उपिशक 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

BHARAT MARUTI DESAI
(0535863)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
VIDYA MANDIR
Teacher
RAVANWADI , BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340958602)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
VENGRUL
, BHUDARGAD
(27340958801)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BHARAT MARUTI DESAI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR RAVANWADI
(27340958602)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR RAVANWADI

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 उपिशक 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

DADASO BALU HANABAR
(0500453)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
NAVHYACHIWADI
, BHUDARGAD
(27340958401)

VIDYA MANDIR NEW
RAJAPUR
, HATKALANGLE
(27340304403)

sf
e

r

अ. .

Tr
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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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DADASO BALU HANABAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR NAVHYACHIWADI
(27340958401)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR NAVHYACHIWADI

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 उपिशक 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

DATTATRAT SHANKAR
KARVAL
(0404109)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR NAVALE
, BHUDARGAD
(27340959201)

VIDYA MANDIR
KALANAKWADI
, BHUDARGAD
(27340953401)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DATTATRAT SHANKAR KARVAL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR NAVALE
(27340959201)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR NAVALE

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 उपिशक 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

EAKANATH BAPU DESAI
(0498382)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
GADADUWADI
, BHUDARGAD
(27340958803)

VIDYA MNDIR
DEVARDE
, BHUDARGAD
(27340960201)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

EAKANATH BAPU DESAI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR GADADUWADI
(27340958803)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR GADADUWADI

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 उपिशक 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

MANISHA SHIVAJI GAVADE
(0779905)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
TALAKARWADI
, BHUDARGAD
(27340959002)

VIDYA MANDIR
YADAVWADI
, KARVEER
(27340512805)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MANISHA SHIVAJI GAVADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR TALAKARWADI
(27340959002)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR TALAKARWADI

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 उपिशक 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

MARUTI KERABA PATIL
(0426406)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

KENDRIY PRATHMIK
Under Graduate VIDYA MANDIR VENGRUL
SHALA VIDYA MANDIR
Teacher
, BHUDARGAD
MADUR , BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340958801)
(27340957503)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MARUTI KERABA PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR VENGRUL
(27340958801)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR VENGRUL

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 उपिशक 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

NAMADEV GANAPATI ZORE
(0461883)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR SHELOLI
Teacher
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340958501)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
PUSHPNAGAR
, BHUDARGAD
(27340956901)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NAMADEV GANAPATI ZORE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR SHELOLI
(27340958501)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR SHELOLI

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 उपिशक 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

सयाची शाळा व तालुका

PANDURANG BHIMARAO Under Graduate
VIDYA MANDIR
PATIL
Teacher
RABBEWADI , BHUDARGAD
(0536369)
std(1-4/5)
(27340959202)

sf
e

1

िशकाचे नाव

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

अ. .

CENTRAL PRIMARY
SCHOOL KADGAON
, BHUDARGAD
(27340959501)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PANDURANG BHIMARAO PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR RABBEWADI
(27340959202)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR RABBEWADI

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 उपिशक 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.

1

SACHINKUMAR
GANGADHARRAO
NANDALWAR
(0521139)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

VIDYA MANDIR
Under Graduate
PADKHAMBE KHOTWADI
Teacher
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340958702)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
NAVHYACHIWADI
, BHUDARGAD
(27340958401)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SACHINKUMAR GANGADHARRAO NANDALWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR PADKHAMBE KHOTWADI
(27340958702)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR PADKHAMBE KHOTWADI

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 उपिशक 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

SAGAR ANANDRAO PATIL
(0803214)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

VIDYA MANDIR
Under Graduate
PADKHAMBE KHOTWADI
Teacher
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340958702)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
SHELOLI
, BHUDARGAD
(27340958501)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SAGAR ANANDRAO PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR PADKHAMBE KHOTWADI
(27340958702)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR PADKHAMBE KHOTWADI

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 उपिशक 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.

1

SANJAY DNYANDEV
MENGANE
(0680885)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
VIDYA MANDIR
Teacher
PADKHAMBE , BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340958701)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
VAGHAPUR
, BHUDARGAD
(27340951301)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANJAY DNYANDEV MENGANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR PADKHAMBE
(27340958701)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR PADKHAMBE

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 उपिशक 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.

1

SANJAY JAYARAM
AJAGEKAR
(0680879)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
VIDYA MANDIR
Teacher
PADKHAMBE , BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340958701)

sf
e

अ. .

PRATHMIC VIDYA
MANDIR HONYALI
, AAJARA
(27341003501)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANJAY JAYARAM AJAGEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR PADKHAMBE
(27340958701)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR PADKHAMBE

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 उपिशक 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

SATISH BALAWANT
TALKAR
(0536472)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
MAMADAPUR
, BHUDARGAD
(27340958901)

VIDYA MANDIR
NAVALE
, BHUDARGAD
(27340959201)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SATISH BALAWANT TALKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR MAMADAPUR
(27340958901)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR MAMADAPUR

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 उपिशक 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

UTTAM RAMCHANDRA
TALAKAR
(0823899)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR MEGHOLI
DHANGARWADA
, BHUDARGAD
(27340959102)

VIDYA MANDIR
NAVALE
, BHUDARGAD
(27340959201)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

UTTAM RAMCHANDRA TALAKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR MEGHOLI DHANGARWADA
(27340959102)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR MEGHOLI DHANGARWADA

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 उपिशक 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.

1

VASANT DNYANDEV
DHEKALE
(0415242)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR VENGRUL
Teacher
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340958801)

sf
e

अ. .

PRIMARY VIDYA
MANDIR MUDAL
, BHUDARGAD
(27340951201)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VASANT DNYANDEV DHEKALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR VENGRUL
(27340958801)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR VENGRUL

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 उपिशक 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 DASHARATH
BHARMAL
(0674896)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
BHARMALWADI
, BHUDARGAD
(27340961702)

VIDYA MANDIR
ANTIWADE
, BHUDARGAD
(27340961501)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ARJUN DASHARATH BHARMAL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR BHARMALWADI
(27340961702)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR BHARMALWADI

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 उपिशक 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

DASTGIR MADAN FAKIR
(0818343)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR SIMALWADI
Teacher
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340960302)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
KEMBALI , KAGAL
(27340801801)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DASTGIR MADAN FAKIR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR SIMALWADI
(27340960302)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR SIMALWADI

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 उपिशक 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 SAKHARAM
SONALKAR
(0366231)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CENTRAL SCHOOL V M
VESERDEL SCHOOL V M
VESARDE , BHUDARGAD
(27340960401)

VIDYA MANDIR
VHANALI , KAGAL
(27340801601)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRAKASH SAKHARAM SONALKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CENTRAL SCHOOL V M VESERDEL SCHOOL V M
VESARDE
(27340960401)
Kolhapur
BHUDARGAD
CENTRAL SCHOOL V M VESERDEL SCHOOL V M
VESARDE

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 उपिशक 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

SANJAY KUNDALIK SHINDE
(0240075)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate VIDYA MANDIR KARIWADE
Teacher
, BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340960301)

sf
e

अ. .

VIDYA MANDIR
EKONDI , KAGAL
(27340801001)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANJAY KUNDALIK SHINDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR KARIWADE
(27340960301)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR KARIWADE

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 उपिशक 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

SANTOSH CHANDRAKANT Under Graduate
CHIMLE
Teacher
(0516051)
std(1-4/5)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

VIDYA MANDIR
REVALEWADI
, BHUDARGAD
(27340960502)

KANYA VIDYA
MANDIR
GADMUDSHING
, KARVEER
(27340503602)

sf
e

1

िशकाचे नाव

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANTOSH CHANDRAKANT CHIMLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR REVALEWADI
(27340960502)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR REVALEWADI

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 उपिशक 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 YASHVANT
DAKARE
(0674897)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
BHARMALWADI
, BHUDARGAD
(27340961702)

VIDYA MANDIR
NANDOLI
, BHUDARGAD
(27340959301)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANTOSH YASHVANT DAKARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR BHARMALWADI
(27340961702)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR BHARMALWADI

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 उपिशक 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 NARAYAN PATIL
(0685354)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR
REVALEWADI
, BHUDARGAD
(27340960502)

VIDYA MANDIR
ANTIWADE
, BHUDARGAD
(27340961501)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHIVAJI NARAYAN PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR REVALEWADI
(27340960502)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR REVALEWADI

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 उपिशक 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

SUNIL CHANDRABHANJI Under Graduate
AMBULKAR
Teacher
(0776834)
std(1-4/5)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

VIDYA MANDIR DELE
, BHUDARGAD
(27340961601)

VIDYA MANDIR
NAGANWADI
, BHUDARGAD
(27340954501)

sf
e

1

िशकाचे नाव
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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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUNIL CHANDRABHANJI AMBULKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR DELE
(27340961601)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR DELE

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 उपिशक 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

SUNIL NARAYAN SHINDE
(0524117)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MNDIR DEVARDE
, BHUDARGAD
(27340960201)

VIDYA MANDIR
YERANDOL , AAJARA
(27341002301)

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
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUNIL NARAYAN SHINDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MNDIR DEVARDE
(27340960201)
Kolhapur
BHUDARGAD
VIDYA MNDIR DEVARDE

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

